
Gedicht

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

Eén ster 

maakt de lucht minder dreigend

Eén kaars 

maakt de nacht minder zwart

Eén hand

maakt de weg minder eenzaam

Eén stem 

maakt de dag minder stil

Eén vonk 

kan het begin van een nieuw vuur zijn

Eén noot 

een begin van een lied 

Eén kind

het begin van een toekomst

Eén wens 

het begin van een jaar

(Jacq. Roelofs-van der Linden)

Eén ster...



Zondag 13 januari 10.00 uur Ds. E. Boot; in samenwerking met de
diaconaal projectgroep Grace Home

Collecten: Stg. Hulpdienst Hoevelaken; Instandhouding Eredienst

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

Zondag 27 januari 9.30 uur Ds. E. Boot en pastor B. Piepers; Oecumenische dienst,
Week van gebed, Maaltijd van de Heer
Met medewerking van de Cantorij
Collecten: Oecumene PKN; Vorming & Toerusting

Zondag 3 februari 10.00 uur Ds. D. Soeteman, Doorn
Collecten: JOP Catechese en educatie; Kerkblad Rondom

Zondag 10 februari 10.00 uur Ds. E. Boot; themadienst: duurzaamheid.
Bevestiging ambtsdragers.

Collecten: Kerk in Actie Werelddiaconaat;
Landelijk & Prov. Werk PKN

Woendag 13 februari 19.00 uur pastor A. Bottenberg, Ds. E. Boot, Aswoensdag, 
Open dienst Pauluscentrum 

Zondag 17 februari 10.00 uur Eerste zondag van de 40-dagentijd, Ds. M. Dijkstra, Ede
Collecten: Kerk in Actie 40-dagen-tijd;
Ondersteuningeigen gemeente

19.00 uur Vesper
Collecte: Kerk in Actie 40-dagen-tijd

Zondag 24 februari 10.00 uur Tweede zondag van de 40-dagentijd, Ds. E. Boot.
Met medewerking van de Cantorij

Collecten: Voorjaarszending Kerk in Actie; Jeugd en jongerenwerk

19.00 uur Vesper 
Collecte: Kerk in Actie 40-dagen-tijd

Zondag 3 maart 10.00 uur Derde zondag van de 40-dagentijd, Ds. E. Overeem, Leusden
Collecten: Kerk in Actie 40-dagen-tijd; Instandhouding Eredienst

19.00 uur Vesper 
Collecte: Kerk in Actie 40-dagen-tijd

Zondag 10 maart 10.00 uur Vierde zondag van de 40-dagentijd, Ds. E. Boot, 
Maaltijd van de Heer

Collecten: Kerk in Actie Diaconaat maart;
Onderhoud/exploitatie Kerkgebouw

19.00 uur Vesper   
Collecte: Kerk in Actie 40-dagen-tijd

Kerkdiensten 
van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken
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Agenda
WEEK 3
Maandag 14 januari 20.00 uur In de Kring (5)

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

Dinsdag 15 januari 20.00 uur Liturgische Werkgroep Overleg, Clauslaan 16

Woensdag 16 januari 20.00 uur Wijkteam 5, Van Dedemlaan 9

Donderdag 17 januari 20.00 uur Brede Pastorale Raad, de Eshof

WEEK 4
Maandag 21 januari 20.00 uur Instructie basiscatechese, Bijenvlucht 16

Dinsdag 22 januari 20.00 uur Wijkteam 6, Julianalaan 43

Woensdag 23 januari 15.00 uur René Rosmolen: Nieuw oud worden, de Eshof
20.00 uur Vergadering leiding kinderdienst, Ottoborrengoed 26

Donderdag 24 januari 20.00 uur Kerkenraad, de Eshof
20.00 uur Wijkteam 8, Bijenvlucht 8

WEEK 5
Zondag 27 januari 11.00 - 11.45 uur Wat zingen we? , de Eshof

Maandag 28 januari 20.00 uur Voorbereiding kloosterweekend, de Eshof

Woensdag 30 januari 20.00 uur Diaconie, de Eshof

WEEK 6
Maandag 4 februari 20.00 uur Studiekring (5), Grasmaat 4

Woensdag 6 februari 9.30 uur ZWO, de Eshof
18.00 uur Commissie Vorming & Toerusting, Weteringkade 137, 

Amersfoort

Donderdag 7 februari 20.00 uur Lieve deugd (1), de Eshof
20.00 uur Pastorale Raad, de Eshof

WEEK 7
Maandag 11 februari 20.00 uur In de kring

19.30 uur Het lied van de liefde - Hooglied (5), Pauluscentrum

Dinsdag 12 februari 20.00 uur Leeskring Karen Armstrong, 'Compassie' (1), de Eshof



Agenda
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Donderdag 14 februari 20.00 uur Jan de Moel: Wat is "typisch" katholiek / christelijk?,
de Eshof

Vrijdag 15 februari -
zondag 17 februari 16.00 uur Kloosterweekend met jong volwassenen

WEEK 8
Donderdag 21 februari 20.00 uur Moderamen, de Eshof

20.00 uur Wijkteam 8, Bijenvlucht 8 

WEEK 9
Maandag 25 februari 14.00 uur Wijkteam 4, Gerstkamp 3

20.00 uur Instructie basiscatechese, De Wetering 8?

Dinsdag 26 februari 20.00 uur Leeskring Karen Armstrong, 'Compassie' (2), de Eshof

Donderdag 27 februari 20.00 uur Lieve deugd (2), de Eshof

WEEK 10
Maandag 4 maart 20.00 uur In de kring (7)

Dinsdag 5 maart 20.00 uur Rein Bos: Beleving van het kerkelijk jaar, de Eshof

Donderdag 7 maart 20.00 uur Reis in vorm en kleur, de Eshof
20.00 uur Kerkenraad, de Eshof

Vrijdag 8 maart 10.00 uur ZWO, de Eshof

WEEK 11 
Dinsdag 12 maart 20.00 uur Tekenen van nieuwe bloei in de kerken?, de Eshof

Woensdag 13 maart 20.00 uur Diaconie, de Eshof
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Uit de gemeente
MEELEVEN

Harry Bakker  lijdt al anderhalf jaar aan een chroni-
sche darmontsteking. Deze ontsteking kon helaas niet
met medicijnen tot rust gebracht worden. Uiteindelijk
is besloten over te gaan tot een operatie. De operatie
heeft vlak voor kerst plaatsgevonden en het is voor
Harry nu zaak voldoende tijd te nemen om te herstel-
len.

Hennie Schimmel  is begin januari een aantal dagen
opgenomen geweest in het UMC. Vanwege de spier-
ziekte waaraan Hennie al jaren lijdt is het voor haar
steeds moeilijker voedsel binnen te krijgen. In het
UMC is een zogenaamde PEG-sonde geplaatst. Via
deze sonde kunnen de noodzakelijke voedingsstoffen
rechtstreeks in de maag worden gebracht. 

Thera Doornekamp  wordt al twee jaren beperkt in
haar mogelijkheden door chronische vermoeidheid en
gebrek aan energie. Helaas is daar nog geen remedie
voor gevonden. Daarnaast is vlak voor kerst haar 92-
jarige vader overleden. Thera kijkt met verwachting
naar het nieuwe jaar: hopelijk brengt dat positieve
mogelijkheden!

Bij Gré Oerlemans-de Gooijer is in oktober acute
spierreuma geconstateerd. Deze aandoening veroor-
zaakt veel pijn, vooral in haar schouders en nek. Met
medicijnen is dit nu gelukkig goed onder controle te
houden.

Jan Haverkamp was begin december opnieuw in het
ziekenhuis, waar de specialist nog eens probeerde de
achtergebleven galsteen te pakken te krijgen. Deze
keer is het gelukt! Jan is van de pijnaanvallen verlost,
uit een controle is gebleken dat een verdere ingreep
gelukkig niet nodig is. 

Sierou de Vries-van der Weide knapt gelukkig op na
haar hernia. Het lopen gaat goed, sinds kort kan dat
zonder rollator. Het stilstaan en zitten is nog wel lastig,
daarom wordt het merendeel van de dag nog liggend
doorgebracht.

Gré van der Zwaag-Monkhorst  is in december opge-
nomen in het ziekenhuis nadat ze een herseninfarct had
gekregen. Zij is halfzijdig verlamd en haar gezondheid

is zeer broos. 

Naast de hierboven met name genoemde gemeentele-
den zijn er velen met zorgen en verdriet. Zorgen over
eigen gezondheid of de gezondheid van familieleden
of dierbaren, verdriet over verlies van een ouder of
goede vriend. Wij wensen iedereen sterkte en goede
moed in het nieuwe jaar.

OVERLIJDEN

Wil van Reijendam-Segijn  is op zaterdag na kerst
overleden. Half december werd zij opgenomen in De
Lichtenberg omdat het thuis te zwaar werd. De week
erop verhuisde zij naar Hospice Dôme in Amersfoort.
Op haar eigen kamer genoot zij zoveel als zij kon van
alle aandacht en goede verzorging. Haar sterke wil om
niet te klagen maar steeds het beste ervan te maken
typeerde haar ook in het hospice, helemaal op eerste
kerstdag toen zij samen met Harm en Martijn aan het
kerstdiner deelnam in de huiskamer van het hospice.
Daarna ging zij echter snel achteruit.
Op vrijdag 4 januari hebben we in de Eshof afscheid
van haar genomen. In de volgende Rondom zal een
wat uitgebreider In Memoriam worden geplaatst. Onze
gedachten zijn bij Harm, Martijn, Joost en Renske.

Hetty en Evert Veldhuizen

In gedachtenis Hendricus Johannes Goedhart
Op zaterdag 15 december overleed Henk Goedhart, 83
jaar oud. Het ging de laatste weken niet goed met hem,
maar het einde kwam toch onverwacht.
Henk leefde al jaren met hartproblemen. Acht jaar

geleden leek er een
einde aan zijn leven te
komen, maar dankzij een
nieuwe pacemaker knap-
te hij toch weer op en
kreeg er nog een aantal
jaren bij. Hij was een
dankbaar mens, die zich
sterk bewust was van het
cadeau van die levens-
tijd.
Henk was tijdens zijn
werkzame leven hoofd-
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Uit de gemeente
werktuigkundige op de grote vaart. Veertig jaar lang
heeft hij dit werk gedaan. In 1955 trouwde hij met
Tiny Kramer en ze kregen twee kinderen, Els en
Gouke. Henk voer toen al. Meestal was hij zes maan-
den op zee, daarna drie maanden thuis. Voor het gezin
was het geen doorsneesituatie, en het gezinsleven
kende zijn specifieke ups en downs - zoals feest wan-
neer Henk thuis kwam, verdriet wanneer hij weer ver-
trok; bijzondere reizen wanneer allen mee konden
varen tijdens de vakanties; ergernis wanneer Henk ach-
ter leek te lopen, omdat hij een deel van de ontwikke-
lingen thuis miste.
Henk was een vriendelijke en integere man, zeer zorg-
zaam voor zijn gezin en voor zijn kleinkinderen. Met
Tiny maakte hij vele reizen, die hen een verdraagzame
en ruime kijk op de werkelijkheid lieten ontwikkelen.
Op woensdag 19 december hebben we in de aula van
de begraafplaats afscheid van Henk genomen. Daarna
is hij naar zijn graf gebracht.
Aan Tiny, Gouke en Jolanda, Els en Gerrit, aan de
kleinkinderen Lars, Arna, Louren en Tirsa wensen we
van harte sterkte toe om dit verlies van Henk te kunnen
dragen.

FELICITATIES

Twee bruidsparen vierden een jubileum in december.
Het echtpaar Engel vierde op 7 december het vijfen-
vijftigjarig huwelijksfeest en het bruidspaar Roel en
Agnes Burema-Bouwmeester gedacht op 8 december
dat het veertig jaar geleden in de echt was verbonden.
Bruidsparen, van harte gefeliciteerd namens de
Eshofgemeente!

Ellie Boot

ONDER DE VIJGENBOOM, ZIN IN DE OUDERDOM

NIEUWE KRING: 'De geschiedenis van de ouderdom: in woord en beeld'.

Ouder worden is van alle tijden, maar dat tegenwoordig zoveel men-sen zoveel ouder worden, is een ongekend
nieuwe ontwikkeling. Overheden definieren dit nieuwe ouder worden vaak eenzijdig vanuit financiële gevolgen.
Maar de vraag blijft: hoe kunnen we nadenken over en betekenis geven aan dit nieuwe levensperspectief? 
Een manier om dat toe doen is na te gaan wat er in de geschiedenis van de filosofie over ouderdom te vinden is.
In deze kring gaan we lezen wat Cicero, M. de Montagne, A. Schopenhauer, H. Hesse,
A. Heschel en S.L. Bartky geschreven hebben over de levenskunst van de ouderdom. Daarnaast bekijken en
bespreken wij elke keer twee beelden over de ouderdom uit de kunstgeschiedenis (o.a.  Rembrandt, Toorop,
Picasso, Freud en Erwin Olaf).

Plaats: Bergkerk van 14.00 - 16.00 uur
Tijd: 4,11,25 februari en 4,11 maart 2013
Opgave: Bergkerk (tel. 033- 4617917) ds. R.Rosmolen (tel. 033-4801553, e-mail: r.rosmolen@casema.nl)

We maken gebruik van het boek  'De kunst van het ouder worden' van Joep Dohmen en Jan Baars, 



Kerkdienst en liturgie
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WELKOMSTDIENST - 13 JANUARI

De jongeren die naar Grace Home gaan met Kerst en
Oudjaar hopen daar zoveel inspiratie op te doen, dat ze
er de kerkdienst van 13 januari mee zullen kunnen vul-
len. Daar kan ik op dit moment, vlak voor vertrek naar
India, nog weinig zinnigs over zeggen. Maar het wordt
ongetwijfeld een bijzondere viering!

OECUMENISCHE DIENST OP 27 JANUARI

Op 27 januari zal de kerkdienst om 9.30 uur beginnen:
Ben Piepers moet erna snel naar Nijkerk voor een
tweede dienst. We vieren die zondag de 'week van
gebed voor de eenheid'. Dat doen we zoals ieder jaar
in oecumenisch verband.
Aansluitend aan de viering bent u van harte uitgeno-
digd te blijven zingen: we oefenen dan liederen die in
de weken die komen gezongen zullen gaan worden in
het Pauluscentrum en in de Eshof. Het zingen duurt
ongeveer een half uur. We hopen dat u allemaal zult
ontdekken hoe leuk zingen is! 

BEVESTIGING EN INTREDE WILLEMIJN
VAN DIJK-HEIJ IN LEIDSCHENDAM

Op zondagmiddag 3 februari zal Willemijn van Dijk-
Heij bevestigd worden als predikant in de protestantse
gemeente van Leidschendam. Ze zal predikant worden
in de wijkgemeente Vlietwijk. We kennen Willemijn
van kerkdiensten waarin ze voorgaat, en natuurlijk van
de stage die ze in 2010 in de Eshof heeft gelopen.
Als gemeente hebben we een uitnodiging voor deze
dienst ontvangen. Heeft u zin om de bevestiging en
intrede mee te maken, dan bent u van harte welkom.
De viering begint om 15.00 uur en vindt plaats in de
Dorpskerk, Damhouderstraat 2.
We wensen Willemijn en Stefan een heel goede tijd toe
in Leidschendam, en de gemeente van Leidschendam
goede jaren met Willemijn!

DUURZAAMHEID EN BEVESTIGING VAN
AMBTSDRAGERS - 10 FEBRUARI

Op 10 februari worden vier mensen opnieuw bevestigd
in een ambt: Roel Burema (Veenlanden 133) gaat een
tweede termijn aan als ouderling-kerkrentmeester.
Trudy en Herman Julsing-Uiterwijk Winkel
(Bijenvlucht 8) continueren hun duo-ouderlingschap
met twee jaar. En Annie Hanse-den Hollander
(Koninginneweg 2) zal worden herbevestigd als dia-
ken. Geweldig dat jullie het nog een tijdje vol willen
houden en met het team van de kerkenraad mee blijven
doen!
Tegelijkertijd zal de viering van 10 februari in het
teken staan van duurzaamheid. Als mens hebben we de
opdracht gekregen de aarde te 'bewerken en bewaren',
of in woorden van de Nieuwe BijbelVertaling: te
'bewerken en erover te waken' (Genesis 2,15). We
weten ook dat we dat niet op de juiste manier doen.
Maar er is in ons een weerstand om ons daarmee bezig
te houden. Wat kan ik er nou aan veranderen…?, kun-
nen we denken. Nadenken over de aarde en over duur-
zaamheid kan ons somber maken.
Toch is het niet goed dan maar onze ogen te sluiten.
Maar wat dan wel? Hoe kunnen we constructief over
de aarde en over ons rentmeesterschap nadenken?
Daarover gaat het in deze kerkdienst.

VESPERS

17 februari is de eerste zondag in de Veertigdagentijd.
Op de zes zondagen op weg naar Pasen zullen we ook
in 2013 's avonds een avondgebed houden. Het begint
om 19.00 uur en duurt telkens ongeveer een half uur.
Door stilte, muziek en meditatie hopen we ons voor te
bereiden op het naderende Paasfeest. U bent van harte
uitgenodigd.

Ellie Boot
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VAN DE KERKENRAAD ……………

Impressie van de vergadering van de
kerkenraad van 13 december 2012.

De functie van een kerkenraadsvergadering is
niet alleen het nemen van besluiten, maar ook
elkaar informeren over activiteiten die gaan-
de zijn of op de planning staan. Tijdens deze
vergadering is veel informatie uitgewisseld. 

VRIJWILLIGERS

'De Eshof' wordt draaiende gehouden door vele tiental-
len vrijwilligers. Het is altijd weer goed te constateren
dat invulling gegeven kan worden aan vacatures. Zoals
in het kosterteam. Na vele jaren trouwe kosterdienst
heeft Arjan Kelder aangegeven te willen stoppen met
het kosterwerk. Gelukkig blijft het team voltallig
omdat Hans van den Berg  zijn plek zal innemen. 
Ook de vertegenwoordiging naar de classis (het boven-
plaatselijk bestuur) gaat veranderen. Sinds haar komst
naar Hoevelaken heeft Ellie Boot deel uitgemaakt van
de classis en ook ondergetekende heeft jarenlang 'de
Eshof' vertegenwoordigd. De jaren 2013 en 2014 zal
de afvaardiging van 'de Eshof' bestaan uit Lieske Duim
en Henry Westein.

GRACE HOME

Op het moment dat u dit leest is de Grace Home groep
(hopelijk) gezond en boordevol ervaringen weer terug
in Hoevelaken. In deze kerkenraad was hun vertrek
nog allerminst zeker. Problemen met visa moesten
opgelost worden. Dankzij de niet aflatende inzet van
Gerwin Duine is alles op het laatste moment nog in
orde gekomen. 
Tijdens deze vergadering hebben Ellie, Ellen, Gerwin,
Arjan, Esther en Yvonne namens de project- en reislei-
ding de kerkenraad bijgepraat over de stand van zaken
m.b.t. de reis,  het verblijf en het programma in India
en de activiteiten in 'de Eshof'. 
De 'uitzwaaidienst' heeft op 16 december plaatsgevon-
den; de 'welkomstdienst' zal op 13 januari zijn. 
Door deze en voorgaande bezoeken aan de kerkenraad,
door de vele publicaties en door allerhande presenta-

ties voelt de kerkenraad zich betrokken en is hij zich
bewust van zijn verantwoordelijkheid door destijds 'ja'
te zeggen tegen dit prachtige initiatief.

COMMUNICATIE
Tijdens de vorige vergadering van de kerkenraad is het
overall communicatieplan besproken. De praktische
uitwerking kwam deze vergadering aan de orde en
werd ongewijzigd goedgekeurd. Met alle betrokkenen
zal de uitwerking op korte termijn besproken worden.
Dat betekent niet dat de organisatie van 'de Eshof' op
zijn kop gezet wordt. Het houdt wel in dat we ons
moeten afvragen met welke communicatiemiddelen de
hele gemeente of bepaalde (doel)groepen bereikt moe-
ten worden.

JEUGDMUSICAL  

Ook een jeugdmusical is inmiddels een jarenlange tra-
ditie. Ook voor 2013 staat er weer een jeugdmusical
op het programma. De dienst van 2 juni zal gehouden
worden in de vorm van de musical 'Liefde maakt
blind'. David Roelofs is de 'trekker' van deze musical
Hij zal worden gecoacht door Feije Duim. Beiden
waren in de vergadering aanwezig om de plannen en
de stand van zaken tot op heden toe te lichten. De ker-
kenraad juicht dit initiatief van harte toe.

BENOEMINGEN

De kerkenraad heeft met grote vreugde vastgesteld dat
enkele aftredende ambtsdragers bereid zijn hun termijn
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te verlengen. Annie Hanse wil nog
twee jaar doorgaan als diaken en
Herman en Trudy Julsing verlengen
hun termijn als duo (pastoraal)ouder-
ling ook met twee jaar. Roel Burema
heeft als voorzitter van het college
van kerkrentmeesters aangegeven
zijn termijn met nog een volledige
periode van vier jaar te willen conti-
nueren. De kerkenraad heeft deze
herbenoemingen
goedgekeurd.
De herbevesti-
ging zal plaats-
vinden in de
dienst van 10
februari.
Hopelijk kan op
die datum ook
een nieuwe
ouderling kerk-
rentmeester, die
de plaats gaat
innemen van

André Floor, bevestigd worden.
Naar die kandidaat zijn we nog
steeds op zoek. Mocht u interesse
hebben, meld u zich dan bij Roel
Burema.

Nadat de begroting van de diaco-
nie was goedgekeurd sloot Annie
Hanse de vergadering met een
toepasselijk gedicht.

Frits Harmsen.

Bedankt:
Graag willen wij iedereen bedanken die de afgelopen
1½ jaar met ons hebben meegeleefd tijdens de ziekte
van Harry. Het was fijn om eens een bloemetje of een
kaartje te ontvangen uit de gemeente, of gewoon eens
aangesproken te worden. Een bemoedigend gesprek te
voeren.

We wensen een ieder een goed en gezond 2013 en
hopen dat dit in het nieuwe jaar ook voor ons geldt.

Harry en Wouda Bakker
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Excursie catechisatie 2012-2014
Op zondagmorgen 9 december gingen we met de cate-
chisanten, catecheten en enkele ouders naar de St.
Franciscus Xaveriuskerk in Amersfoort.
De kinderen gingen tijdens de dienst naar de KWD
(kinder-woord-dienst).
Hier kregen ze een
gedeelte van een
schilderij van Van
Gogh (De
Sterrennacht)
welke zij zelf af
moesten maken.
Na de KWD kwa-
men de kinderen
terug in de dienst
en maakten we
een eucharistievie-
ring mee.
Alle kinderen
maakten samen
met de pastor een
kring rondom de
eucharistietafel.
Hierna kregen we een hosti en doopten we deze in de
wijn. Er was geen druivensap en dat vonden de kinde-
ren bijzonder, ook een hosti is natuurlijk anders dan

een stukje brood wat we altijd in 'de Eshof' krijgen.
Na de dienst kregen we wat te drinken. Hierna kregen
de kinderen een boekje met een speurtocht door de
kerk heen. Op deze manier kregen de kinderen hier-

door veel over de kerk
te horen.

We waren erg wel-
kom in de St.
Franciscus
Xaveriuskerk en
kijken terug op een
mooie kerkdienst.

Petra Floor.

Van de redactie
Al weer wensten we elkaar alle goeds toe en weer kijken we naar een kalenderjaar wat voor ons ligt. Niets is
zeker behalve dat er kinderen geboren zullen worden, mensen zullen sterven, mensen beginnen met werken en
anderen die er mee (moeten) stoppen, maar alles wat zij die over ons gesteld zijn gaan doen weten we niet.
Dominee Vreekamp hield ons zelfs voor dat er geen objectieve overheid bestaat.
Een wat andere Rondom, een andere drukker, een ander lettertype hier en daar.
Bekijkt u het eens en laat ons weten wat u er van vindt.
Allen veel heil en zegen voor 2013.

Fokke Kooistra
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Ieder mens is uniek, ieder mens heeft zijn
eigen verhaal dat het waard is om gehoord of
gelezen te worden. Daarom stellen wij eens
per twee maanden een lid uit onze gemeente
aan u voor in de vorm van een uitgebreid
interview. Het is belangrijk om aandacht voor
elkaar te hebben, wanneer we meer van
elkaar weten, wordt ook het begrip voor
elkaar groter. Deze keer interviewen we Theo
(80) en Arjan Kelder (42), vader en zoon die
allebei koster van de Eshof zijn geweest.

Door Gerrit Steen

We houden het gesprek in de gezellig ingerichte huis-
kamer bij Theo Kelder op de Meidoornlaan in
Hoevelaken. Na een kopje koffie steekt eerst Theo van
wal: "Ik ben in 1932 in Amersfoort geboren en heb
mijn jeugd vanuit de Mesdagstraat voornamelijk in het
Vermeerkwartier doorgebracht. Ik heb twee broers,
waarvan ik de jongste ben. Mijn vader was werkzaam
als schilder bij de gemeente Amersfoort, afdeling
Openbare Werken en later magazijnmeester. We woon-
den langs het nu bekende Pon-spoorlijntje, dat onder
meer van Leusden naar Amersfoort v.v. reed, maar
toen van Amersfoort naar de Betuwe v.v. reed en ook
wel het kersentreintje werd genoemd, twee rijbanen
had waarvan in 1944 één rijbaan door de Duitsers is
weggehaald. Dat was niet geheel zonder gevaar, want
in de Tweede Wereldoorlog werd de trein regelmatig
beschoten tijdens luchtaanvallen."

OORLOG
"Ik was acht jaar toen de oorlog uitbrak en kan me die
periode nog goed herinneren. Het was geen gemakke-
lijke tijd, mijn vader ging 's morgens vroeg en 's
avonds regelmatig eten halen bij een boerderij op de
Hogeweg en in Hamersveld. Van de melk die we hier
vandaan haalden maakten we zelf karnemelk door het
te karnen. Echt honger hebben we niet geleden, in de
zomermaanden gingen we aren lezen op een rogge- of
tarweveld. Als de schoven stonden, bleven er altijd wel
wat aren liggen en die mochten we van de boer opra-
pen. Mijn oudste broer moest op bevel van de Duitsers
loopgraven graven bij de IJssel, dat vond hij niet leuk,
daarom is hij toen ondergedoken in een boerderij te
Baak (Steenderen), waarna hij na de oorlog met een

dochter van de boerin is getrouwd. Mijn andere broer
was verstandelijk beperkt en werd als een jong kind
gekleed, anders zou hij afgevoerd worden."    

BRONSWERK
"Na de lagere school doorlopen te hebben kwam ik op
de ambachtsschool terecht, zeg maar de LTS. In de
tweede klas kon je toen in de avonduren je VMTO
(Voorbereidend Middelbaar Technisch Onderwijs)
halen. Daarna ben ik aan de slag gegaan bij NV
Bronswerk, voortgekomen uit de afdeling 'Huygen en
Wessel Warmtetechniek', opgericht in 1884. Ik begon
er in 1948 als technisch tekenaar voor een salaris van
50,- per maand, daar komen ze nu niet meer voor uit
bed. Ik heb er mijn hele leven gewerkt, liefst 51 jaar,
van 1948 tot aan mijn pensioen in 1999.  

KOSTER
"Ik ben getrouwd in 1962 met Tjitske, een echte
Amersfoortse. Ik ging met haar in Hoevelaken wonen
op de Meidoornlaan. Ik was 25 jaar toen ik verkering
met haar kreeg. Met haar heb ik drie zoons gekregen:
Remco, Jeroen en Arjan. Helaas hield het huwelijk niet
zolang stand als mijn werkkring, we zijn gescheiden in
1978. Op kerkelijk gebied ben ik vanaf het begin aan-
gesloten geweest bij de Hervormde Kerk, later de
Eshof, opgericht in 1969 en toentertijd nog gehuisvest
in de Stuw op de Meerveldlaan. In 1969 werd ik er
gelijk koster en heb dat volgehouden tot de dag dat ik
65 jaar werd, dat was in 1998. Het ging toen wel wat
primitiever aan toe dan nu, toen hadden we geen cas-
setterecorder maar een grote bandrecorder in een kist
om alles mee op te nemen. Als koster was het in de
Stuw voor de dienst de kansel en liturgietafel in elkaar
zetten en de losse stoelen in rijen zetten. Het lag eraan
welke dominee er kwam want dan moest ook het podi-
um en in de hal stoelen neergezet worden, vooral als
ds. Elderenbos en ds. Liefering Oberman preekten. Er
mocht op de Meerveldlaan niet gedoopt worden, dat
moest in Hoogland gebeuren. Toen de Eshof gebouwd
werd heb ik me met de verwarming bezig gehouden,
waarbij ik alles bijhield, de gasstand, het verbruik etc.
Dat was een soort van beroepsdeformatie." 

DIRK MONSHOUWER
"Dirk Monshouwer heeft een hele belangrijke herinne-
ring in ons gezin en ook ds. Meertien van Rheenen.
Met name Dirk is echt verweven in ons leven, hij heeft
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Ik geloof het wel
ons gezin heel goed bijgestaan bij mijn scheiding.
Zelfs bij de twee jongste jongens, die na mijn schei-
ding een paar jaar naar Drente gingen, is hij wel eens
langs geweest, echt klasse! De oudste bleef bij mij. Ik
voel me niet meer zo thuis in de kerk, ik vind er geen
rust. Dat had ik vroeger overigens ook al. Ik werd bij
wijze van spreken al zenuwachtig als ik naar de kerk
ging. Ik trok de preek altijd veel te veel naar mezelf
toe, ook toen Dirk Monshouwer er nog predikte. Ik
haal de meeste rust uit mijn jongens die gelukkig in de
buurt wonen, niet uit het geloof of uit god. Ook in de
opstanding geloof ik niet meer zo. Het geloof beang-
stigt me zelfs een beetje. Elk jaar ga ik met mijn jon-
gens een lang weekend op stap, we zoeken een leuk
vakantiehuis ergens en dan nemen we het er lekker
van. We zijn al op heel veel plekken geweest, de laat-
ste paar keer in Hindeloopen. Remco maakt er als her-
innering ook altijd een mooi fotoboekje van."

KOKEN
"Wat mijn gezondheid betreft mag ik als 80-jarige niet
klagen. Ben nog steeds nog aardig gezond, heb wel
staar, draag een bril en ben ook aan de diabetes. Wat
mijn tijdsbesteding betreft, dat heb ik helemaal gevon-
den in de Kopperhof op de Stoutenborgh, waar ik twee
dagen per week heen ga. Ik ben er onder de mensen en
leer en doe leuke dingen zoals kaarten, knutselen, enz.
Ook koken doe ik nog steeds zelf, ik ben echt van de
Hollandse pot zoals erwtensoep, hutspot, boerenkool
en stamppot. Dat is altijd echt smullen geblazen!"

ARJAN 
Zoon Arjan Kelder werd in 1970 geboren als jongste
van drie broers op de Meidoornlaan. Na  een verblijf
van 1978 tot 1982 in Drenthe en Zeeland bracht hij
vanaf zijn 12e jaar zijn jeugd weer in Hoevelaken
door. Arjan: "Ik heb door de omstandigheden thuis vier
lagere scholen gedaan. Hierdoor maakte ik altijd wel
snel contact en praatte makkelijk. Was altijd een wat
clownachtig type. In Amersfoort de Andreasmavo
gevolgd, daarna de MDS, de Middelbare Detail
Handelsschool. Vlak voor het examen gestopt en daar-
na gaan werken. Ik werkte al vanaf mijn 12e jaar bij
Van Altena, op mijn 18e ging ik taxi rijden bij Feiken.
Ging niet veel uit en spaarde vooral voor mooie
auto's."

KOSTER ESHOF

"Ik stortte me echt op alles wat gezellig was, zoals de
soos en de disco. Vanuit de soos is toen jongerencen-
trum Blits ontstaan, ik ben daar één van de voortrek-
kers van geweest, samen met Rianne de Vries en
Roland Smit. In het begin was daar geen draagvlak
voor, de gemeente had slechte herinneringen aan
Kazemat. Vrienden waren toentertijd heel belangrijk.
In die periode huiscatechisatie gehad met Nelly en
Gab Clement op de Kyftenbeltlaan. Ik was ook koster
c.q. gastheer bij de Eshof. Ik heb dat vele jaren gedaan
en heb dat eigenlijk van mijn vader overgenomen." 

FREE
"In 1989 werd gospelkoor Free opgericht en daar ben
ik gelijk in meegegaan. Ik wist niet eens dat ik kon
zingen, ik stond tot die tijd voornamelijk achter de
disco platen te draaien, samen met Rob Schuijt. Sipko
van Gent stimuleerde mij juist te gaan zingen en niet
als geluidsman het koor te gaan helpen. Het zingen
werd uiteindelijk een echte uitlaatklep, wat ik uiteinde-
lijk 19 jaar heb volgehouden. Heb ook nog in de musi-
cals Esther en Maria meegespeeld. In muziek kan ik
mijn verhaal goed kwijt en kan ik het geloof ook een
beetje in de praktijk brengen. Ik kan mensen ontroeren
door te zingen, dat zie ik zelf natuurlijk ook. Laat de
mensen het maar voelen, muziek raakt mij ook - het er
zijn voor anderen, het positieve sociale gebeuren, dat is
toch waar het uiteindelijk om draait!" 

MEUBELVERKOPER
"Op weg naar huis van mijn werk als activiteitenbege-
leider verstandelijk gehandicapten bij Sherpa in Baarn
rijd ik wel eens langs zo'n mooi groot huis dat ik ooit
ingericht heb. En dan vraag ik me af of ze verbaasd
zouden zijn als ze wisten wat ik nu doe. Ik heb jaren-
lang in meubelzaken gewerkt. Bij Koot Light &
Design in Amsterdam, bij Kok in Hoogland en bij Piet
Klerx in Amersfoort. Mijn onstuitbare enthousiasme
maakte me een goede verkoper en het contact met
mensen was leuk. Maar ik heb me helemaal over de
kop gewerkt."

ACTIVITEITENBEGELEIDER
"En dan zit je plotseling ziek thuis met een flinke
burn-out. Met behulp van een re-integratiebedrijf ben
ik gaan onderzoeken waar mijn passie ligt en toen
durfde ik opeens te zeggen dat ik de gehandicapten-
zorg in wilde. Dat had blijkbaar altijd ergens in mijn
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Ik geloof het wel
hoofd gezeten. Als kind ging ik vaak op bezoek bij
mijn verstandelijk gehandicapte oom in het
Dennenhuis in Amersfoort. Mensen om me heen von-
den het ook echt iets voor mij.   
Ik ben een mensen-mens, sociaal gedreven, enthousiast
en praktisch ingesteld."

STEVIGE KEREL
"Na een stage van drie maanden op een kinderboerde-
rij waar verstandelijk gehandicapten werken wist ik
het zeker. De  klik was er meteen. Gewoon geweldig
om die jongens een zinvol bestaan te geven. Ze te laten
voelen dat ze er mogen zijn. Ik heb Sherpa in Baarn
geschreven: ik ben Arjan en wil graag werken. Ze
zagen een grote fysiek sterke man en wilden me graag
inzetten als activiteitenbegeleider op een groep bewo-
ners met zogeheten moeilijk verstaanbaar gedrag. Dat
zijn mensen met een heel laag niveau. Als die uit hun
doen raken is het prettig om een stevige kerel in de
buurt te hebben."

OPLEIDING
"Zo ben ik twee jaar geleden bij Sherpa begonnen.
Vanaf dag één waren ze verbaasd
hoe ik het deed en vroegen ze
zich af of ik dit werk niet eerder
had gedaan. Ik doe van alles
met de bewoners, van knutselen
tot zwemmen. Eet tussen de
middag een boterham met ze of
neem ze lekker mee naar bui-
ten. Het is meer dan een spelle-
tje met ze doen. Sommigen krij-
gen medicatie, ik let op of ze
zich goed voelen, ze moeten
verschoond worden. En ik kan
ze dingen leren. Het is al
geweldig als een bewoner leert
zonder slabber te drinken.
Inmiddels ben ik begonnen met de
opleiding maatschappelijke zorg aan het ROC Midden
Nederland. Een dag in de week ga ik naar school en
drie dagen werk ik bij Sherpa. Een dag is voor mijn
gezin. Ik heb geleerd van mijn burn-out. Geen seconde
twijfel ik eraan of dit mijn weg is. Eigenlijk had ik
deze stap al veel eerder moeten maken!"

ILSE
"Ik ontmoette mijn huidige vrouw Ilse op het juiste

moment, we zijn nu 12,5 jaar bij elkaar en hebben een
zoon van 10 jaar(Conan) en een dochter van 6 jaar
(Tara). We wonen nu in Nijkerk en komen derhalve
wat minder in de Eshof. Ik ben nu vaak te vinden in de
Goede Herderkerk in Nijkerk. Het is bij ons echt een
beestenboel, zo hebben we drie honden, drie katten,
een konijn, een cavia, vissen en twee paarden. Die
hebben we in een pensionstal staan. Mijn vrouw rijdt
al vanaf haar 12e jaar. Ze doet het instinctief en heeft
er niet speciaal voor geleerd. Zij is totaal niet van de
kerk, is atheïst. Het mooie is dat toen we de kinderen
lieten dopen en er door Elly Boot aan Ilse gevraagd
werd of ze wilde beloven om mij erbij te helpen, ze
daarop volmondig 'ja' zei. Zij is nu steeds vaker te vin-
den in de Vredeskerk in Nijkerk, dat is toch mooi niet-
waar?"

Theo Kelder: "Als ik van iemand een interview zou
willen lezen dan is dat Frans Schimmel, die weet vast
veel over het dorp en de kerk te vertellen." Arjan
Kelder: "Ik zou wel eens een interview met Sipko van
Gent willen lezen, dat zal jullie niet verbazen na dit
verhaal."

<foto> Theo en Arjan Kelder thuis op de bank.

Foto: Gerrit Steen
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HET LIED VAN DE LIEFDE - HOOGLIED

Is zes bijeenkomsten zal aandacht worden besteed het
boek Hooglied. De vierde en vijfde bijeenkomst vin-
den begin 2013 plaats. Het doel van de bijeenkomsten
is het boek te lezen en leren verstaan in verschillende
betekenislagen. We beginnen met tekstlezing en het
uitdiepen daarvan. We luisteren naar muziek en/of kij-
ken naar beeldende kunst. Ze fungeren als eye-openerr
en verwerkingsvorm. Naast een inleiding werken we
interactief om te komen tot verdieping van eigen leven
en geloven.

Data en tijd: Maandag 14 januari en maandag 11 
februari 2013; 19.30 - 22.00 uur

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

WAT ZINGEN WE?

We gaan weer zingen! Want er zijn zoveel prachtige
liederen die heerlijk zijn om goed mee te kunnen zin-
gen in een kerkdienst.
Liederen die stuk voor stuk vaak meer zeggen dan een
preek van een half uur. Liederen die we soms spontaan
vierstemmig kunnen laten klinken. De liederen die we
gaan zingen, zullen in de kerkdiensten in de Eshof en
in het Pauluscentrum in de weken die volgen gezongen
gaan worden. We kiezen als tijdstip een ochtend aan-
sluitend aan een oecumenische viering. De inleiding
op de liederen, de directie en de begeleiding zijn in
handen van onze eigen musici.

Datum en tijd: Zondag 20 januari 2013;
circa 11.30 - 12.15 uur

Plaats: de Eshof
Leiding: Annahes Boezeman, Henk Boswijk,
Rudi Coppoolse, Albert Hegge 

NIEUW OUD WORDEN

We worden niet alleen ouder, maar ook anders oud.
Deze nieuwe ouderdom - die soms een langere periode
dan de jeugd omvat - brengt eigen ontwikkelingstaken
met zich mee. Soms wordt de nieuwe ouderdom wel
vergeleken met een landschap waarin geen duidelijke
wegwijzers staan; men moet zichzelf als oudere
opnieuw uitvinden. Hoe gaat dat? Welke taken moet je
als oudere behartigen? Hoe word je goed oud? In deze
lezing zal op deze (en andere) vragen worden inge-
gaan.
René Rosmolen is theoloog en creatief therapeut.
Momenteel werkt hij als geestelijk verzorger in het
psychogeriatrisch verpleeghuis 'Lisidunahof' in
Leusden. Vanuit de Bergkerk te Amersfoort is hij aan-
gesteld voor een project 'ouderdom en zingeving'.

Datum en tijd: Woensdag 24 januari 2013;15.00 uur 
Plaats: de Eshof
Leiding: Ds. René Rosmolen

KARIN AMSTRONG 'COMPASSIE'

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

Datum en tijd: Dinsdag 12 en dinsdag 26 februari 
2013; 20.00 - 22.00 uur

Plaats: de Eshof
Leiding : Gert de Gans

Aanbod Vorming & Toerusting
Januari en Februari 2013
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Aanbod Vorming & Toerusting
Januari en Februari 2013

WAT IS 'TYPISCH' KATHOLIEK / CHRISTE-
LIJK?

Ieder mens verschilt van een ander in lichaamsbouw,
uiterlijk, verstandelijke vermogens, gevoelenleven,
karakter, enzovoort. Kortom, ieder heeft een eigen
identiteit. Wat je kunt constateren bij mensen kunnen
we ook zien bij stromingen, visies, filosofieën en gelo-
ven. 
Dat wil niet zeggen dat er - net als bij mensen - geen
raakvlakken en overeenkomsten zijn tussen allerlei
stromingen. Sterker nog: de een ontleent soms duide-
lijk iets aan een ander. Zo is het inmiddels wel bekend
dat de datum voor Kerstmis, 25 december, niet
'typisch' christelijk is, maar is ontleend aan de
Romeinse zonnecultus. Dit 'leentjebuur spelen' geldt
ook voor andere data en voor bepaalde riten. Zo is de
doop geen typisch christelijke uitvinding. Ook bij de

Mariaverering zijn overeenkomsten aan te wijzen met
andere godsdiensten. Zelfs het idee van een 'verlosser'
bestond bij anderen. 
De vraag van deze avond is dan ook wat eigenlijk
typerend is voor het christendom en vooral voor de
katholieke 'variant' daarvan. We zullen kijken naar
overeenkomsten in leer, organisatie, riten en gebruiken,
en de vraag stellen of het niet een bij elkaar gebracht
allegaartje is.
Om daarachter te komen neemt Jan de Moel, de inlei-
der van de avond, ons mee terug in het verleden; de
eerste eeuwen van onze jaartelling. 

Datum en tijd Donderdag 14 februari 2013;
20.00 - 22.00 uur

Plaats de Eshof
Leiding Jan de Moel 

Kerstavond met de kinderdienst
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Wat hebben we genoten van de viering
met de kinderen! De kerk was goed
gevuld en de kinderen hebben samen met
Feije een geweldig verhaal verteld.

Het verhaal ging over een jongen die gepest werd
op school. Een onderwerp wat de laatste tijd veel
in het nieuws is, en waar we misschien zelf wel
eens mee te maken hebben gehad. Het verhaal
liep wel redelijk goed af hoor, maar het pesten
hield toch niet helemaal op. Een verhaal waar je
misschien nog eens aan terugdenkt?

Het koortje heeft fantastisch mooi gezongen onder
begeleiding van het pianospel. We zijn blij met
zoveel kinderen die hebben meegezongen!

Aan het eind was de collecte voor Grace Home. De
kinderen zijn in de weken voor kerst bezig geweest
mooie kaarten te maken en we zagen op de dia's dat
deze zijn aangekomen! Ook het geld kan goed wor-
den gebruikt!

Na afloop konden we fijn buiten warme chocolademelk drinken. 

Al met al was het een heel gezellige dienst en hebben we veel goede
reacties gekregen hierop. 

Dat is fijn om te horen aangezien er diverse
mensen erg druk geweest zijn met alle 
voorbereidingen, ook achter de schermen!

Iedereen die heeft meegewerkt bij deze nog-
maals: het was geweldig!

Namens de kinderdienst: de beste wensen voor 2013! 

Kerstavond met de kinderdienst
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Temidden van Delhi, in ons guesthouse, waar
de autos toeterend voorbijrazen wil ik graag
een update geven van ons Grace Home pro-
ject. 

Het team heeft net oud en nieuw achter de rug; hoe
anders dan in Nederland! Om 12 uur werd eerst tijd
gemaakt voor onze God en daarna konden we elkaar
de beste wensen meegeven; erg interessant om een
keer mee te maken. Ofwel volgens sommigen: "ik heb
voor mijn gevoel oud-en-nieuw gemist". Zo heeft ieder
voor zich vele ervaringen opgedaan die we persoonlijk
mogen uitzoeken en voor onszelf een plekje mogen
geven. Leuk om te zien dat het project ons in bewe-
ging zet om anders naar ons eigen vanzelfsprekend lij-
kende wereldje te kijken. 

WEESHUIS WATERDICHT
De reis verenigd veel onderdelen van het project; we
zitten op het vuur zogezegd. We kunnen nu met eigen
ogen de tweede verdieping zien, het dak zit erop, de
patio is afgedicht met een stalen frame met fiber
bekleed en Grace Home is hiermee voorgoed water-
dicht. We zijn de afgelopen dagen druk geweest met de
afbouw. We hebben vloeren gelegd, ramen geplaatst,
grondverf aangebracht en onzettend veel rondslinge-
rende troep opgeruimd en gesorteerd. We zijn dagelijks
met 40-50 man aan het werk in Grace Home. 29 leden
van ons team, een team marble, een team stucwek, een
team kluswerk, de schilder en de timmerman. We
maken goede vorderingen!
Ook het medialokaal vordert met rasse schreden. We
kunnen nog niet het eindresultaat zien maar de compu-

ters en de boeken van My Book Buddy staan
gereed om een plek te krijgen. 
Het contact met de kinderen is super leuk. Het
begon aarzelend in de lessen die wij hebben gege-
ven en in wat balspelletjes. Op dit moment han-
gen bij sommigen van ons aan elke arm en been
wel een kind dat wil spelen of even aandacht wil.
Het is leuk om te zien dat hiermee ons doel van
ontmoeten ook wordt gerealiseerd. 

Grace Home nieuws vanuit Delhi
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Grace Home nieuws vanuit Delhi
TERUGBLIK OP REIS
Van onze dagen in Grace Home is dagelijks een blog
(www.gracehome.nl) bijgehouden, erg leuk om eens
door te nemen. We hebben hier ook foto's aan toege-
voegd wat een totaalbeeld geeft van onze reis en onze
bijdrage aan het project. Er is volop kans in januari en
februari om iets terug te horen van onze bijzondere
kerstreis. Op 13 januari 2013 staat de kerkdienst in het
teken van de reis naar Grace Home en na de dienst
wordt een presentatie over het project gehouden.
Iedereen is voor beide programma's van harte uitgeno-
digd. Ook op 2 februari 2013 wordt uitgebreid aan-
dacht besteed aan de projectreis naar Grace Home. Een
tentoonstelling van diverse onderwerpen, een presenta-
tie van onze reis, een docufilm over Grace Home en
een ontmoeting met de jongeren en de betrokken
gemeenschap van Hoevelaken. 

MEE MET DE VOLWASSENENREIS?
Ben je zelf ook enthousiast geworden over het project
en heb je de wens om actief bij te dragen. Kom naar de
bijeenkomst op dinsdag 29 januari. Dan krijgt de vol-

wassenenreis naar Grace Home in het najaar van
2013 definitief vorm. Wie eerst meer wil weten,
kan contact opnemen met ondergetekende.

Namens het projectteam Grace Home en het diaco-
nale projectteam 2012, 

Gerwin Duine

Solidaridad

Namens de MOV en ZWO cie. willen wij u heel hartelijk danken voor uw gift voor Solidaridad. Zowel in de
Paulusparochie als in de Eshof is een collecte voor Solidaridad gehouden en ook hebt u de moeite genomen om

uw bijdrage in een enveloppe te doneren. 
De totale opbrengst is ruim � 1111,-- ! Een geweldig resultaat!

Dit bedrag is inmiddels overgemaakt naar de rekening van Solidaridad.
Uit naam van Solidaridad willen wij u hiervoor heel hartelijk danken!

De MOV groep van de Paulusparochie en
de ZWO-cie van de Eshof.
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Enkele gedachten vanuit het bijzondere
land dat India is. Waar een huis van tien
keer de proporties die wij kennen staat
naast hutjes die uit planken zijn opgetrok-
ken. 
Waar op straat vuurtjes tegen de nachtelijke kou
worden gestookt door de vele nachtwakers, die de
grote huizen in de gaten moeten houden. Waar het
meeste afval op straat wordt gedumpt en het riool
bovengronds ligt. Waar alles mogelijk is, zij het
alleen voor wie geld heeft. Waar veel mensen met
een zekere gelatenheid hun leven leven - want het is
zoals het is. Er iets aan veranderen dat je arm en
kansloos bent, is niet makkelijk. Bovendien gaan
veel Indiërs ervan uit dat niets toevallig is. Er is een
hogere macht die alles aanstuurt - of dat nu een van
de duizenden Hindu-goden is, Allah of de God van
het christendom.

In dit land maken wij de jaarwisseling mee en zetten
we onze eerste stappen in 2013. Geen vuurwerk hier,
de firecrackers zijn met Divali al de lucht in gegaan.
Wel een soort kerkdienst in een conferentiezaal. 

Het ziekenhuis vlakbij 'D 62' (het huis van pastor John
Kalathil en Annie John) is de baptisten goed gezind en
staat midden in de nacht deze ruimte af. Als wij aanko-
men is de dienst alweer een uur aan de gang. We zijn

Wordt u het nieuwe gezicht van de kerkenraad?

Al vele jaren is Frits Harmsen voorzitter van de kerkenraad. Begin 2013 loopt  zijn zittingsperiode af en vindt
hij het tijd worden om 'het stokje over te dragen'.
Na  10 jaar  voorzitter te zijn geweest vindt de kerkenraad zijn wens om terug te treden geheel terecht. 
Wij zoeken daarom een nieuwe 

voorzitter
Interesse 
Neem contact op met de scriba: 
Nico Peer, tel.033- 2534421/ e-mail: fampeer@gmail.com 
of één van de andere kerkenraadsleden.

Kerkenraad
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Dankbaar
laat omdat er bij de busmaatschappij geen chauffeur
gevonden kon worden die ons op deze avond wilde rij-
den. Aan vertraging zijn we inmiddels gewend en de
Indiase mentaliteit hebben we ons al een beetje eigen
gemaakt, dus in het Guesthouse wachten we gelaten af.
Gelukkig zijn we nog ruim op tijd voor de eigenlijke
jaarwisseling.
De conferentiezaal heeft niet de warme sfeer van de
huiskamer van D 62, waar we zondagmorgen op elkaar
gepakt zaten. Heel bruisend is deze bijeenkomst ook
niet, eerder wat stijf en statisch. Maar de bedoeling
ervan komt wel over. Verschillende jongeren van Grace
Home en volwassenen van de Grace Community spre-
ken hun dank uit over het afgelopen jaar. Ook wij

mogen er ons aandeel
aan leveren met een lied
(we zingen 'Masithi', een
danklied in het Zuid-
Afrikaans) en enkele
persoonlijke verhalen.
Tegen twaalf uur staan
we op en begroeten het
nieuwe jaar met applaus.
Uit dankbaarheid dat we
dit begin van 2013 mee-
maken en dat we in

2012 voor onheil bewaard zijn gebleven. En daarna
heeft pastor John een preek over de vergeving van
God. Hij spreekt stellige woorden. Je mag je niet door
het verleden laten tegenhouden, zegt hij. Je moet het
verleden achter je laten en je richten op de toekomst.
Want God vergeeft en we zijn geroepen uit die verge-
ving te leven.

We horen tussen de regels door dat hij zich richt tot
wie in het verleden traumatische dingen heeft meege-
maakt. Dat geldt voor veel van de kinderen. Sommigen
wilden niet door Stefan, Bart en Jessica voor de came-
ra geïnterviewd worden; dat heeft mogelijk te maken
met hun moeite met alles wat hen is overkomen.

Tegelijk stimuleert hij hun behoefte om vooral naar de
toekomst te kijken. Wat geweest is, is voorbij. Kijk
vooral naar wat er goed was en neem dat in gedachten
mee. En dank God daarvoor.

Het was bijzonder voor ons om op deze manier het
nieuwe jaar in te gaan. Niet in kleine kring met familie
en vrienden en buren, met champagne en lekkere hap-
jes, maar met een kerkdienst. Een dienst waarin men-
sen die weinig hebben en soms ook weinig toekomst
zien, vooral dankbaar zijn voor wat er wél is. En die
dat allemaal danken aan God.

Ellie Boot
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Actie Kerkbalans 
13 januari tot 27 januari 2013

Daar geef je voor
Het motto van de kerkbalans 2013 is:
Wat is de kerk mij waard?
De actie kerkbalans 2013 loopt dit jaar van  13 januari t/m 27 januari.
In de week van 14 t/m 19 januari worden de enveloppen bij u bezorgd en een week later
van 21 januari t/m 26 januari worden ze weer opgehaald. 
In de envelop treft u een antwoordformulier aan en een folder waarin aandacht wordt gevraagd voor de jaarlijkse
actie Kerkbalans.

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

02 februari H. Verkerk F. P. Hanse
09  ,, H. H. Julsing G. W. Schuiteman
16  ,, R. v. d. Kamp H. Luth
23  ,, P. A. Aukema T. de Boer

02 maart M. K. Spaan E. Veldhuizen
09  ,, M. A. v. Beek N. de Gier
16  ,, A. Lekkerkerker J. Zwart
23  ,, J. Haverkamp J. v. d. Kuilen
30  ,, H. Willemsen Joh. v. d. Veen

Huiskamerontmoetingen
In de tweede helft van januari ontmoeten
ruim 30 Hoevelakers uit de Eshof en de
Paulus-gemeenten elkaar in vijf huiskamers.
In kleine kring zullen zij met elkaar praten en zullen
zij naar elkaar luisteren. Het leidende thema van het
gesprek zal zijn: geloven.

Het gesprek richt zich op de ontmoeting, het elkaar
willen verstaan, begrijpen. 
We zijn benieuwd naar de ervaringen, in een volgende
Rondom maken we u daar deelgenoot van..

Namens de werkgroep Huiskamerontmoetingen,
Evert Veldhuizen

Persbericht.
Filmtheater De Lieve Vrouw in Amersfoort
vertoont donderdag  10 januari 21.05 uur  de
bekroonde film  "Habibi".  Gastspreker is
de bekende schrijfster Anja Meulenbelt.

Habibi vertelt het verhaal over de liefde tussen twee
Palestijnse studenten, Quays en Layla, die leven in
Gazastrook. Liefde blijkt in deze cultuur geen eenvou-
dig bezit. Zeker niet wanneer Quays zijn liefde vertaalt
in kunstzinnige poëzie, die hij door middel van graffiti
verspreidt. In zijn poëzie verwijst Quays naar een oud
Arabisch volksverhaal. Tussen de werkelijkheid en dit
verhaal zijn parallellen te trekken.

Door de regisseuse, Susan Youssef, is Habibi nadruk-
kelijk niet bedoeld als een politieke film. De omgeving
waarin het verhaal speelt maakt de politiek echter tot
een onontkoombaar onderdeel van de film.

Een introductie bij de film wordt verzorgd door drs.
Anja Meulenbelt, bekend schrijfster, publiciste en poli-
tica. 

Na afloop van de documentaire is er tevens gelegen-
heid om met elkaar van gedachten te wisselen. Anja
Meulenbelt zal tevens boeken signeren.

De documentaire (die Engels ondertiteld is) wordt ver-
toond in het kader van "Movies that Matter on tour":
het landelijk film- en debatprogramma van Amnesty
International, waarbij de filmcamera wordt ingezet als
wapen in de strijd voor mensenrechten. 

Meer info over Movies that Matter vindt u op:
http://www.moviesthatmatter.nl/mtm/site/home.vm
Voor reservering belt u met 0334226555
(http://www.lievevrouw.nl) 
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En de bloemen gingen naar ...
De bloemen of een boekje gingen naar:

De uitvaart van Wil van Reijendam

BRUIDSPAREN:
Dhr en Mw Engel     vijfenvijftig jaar getrouwd
Dhr en Mw Burema  veertig jaar getrouwd

Mevrouw Goedhart     attentie
Sierou de Vries            ziekte

EN DE JARIGEN:
Dhr Bloklander,  Dhr Baas,  Mw Dijkstra,  Mw de Wilde,
Mw van Veluw,  Mw Engelberts,  Mw Kilsdonk,  Dhr Brons,
Mw Schreiber,  Mw Schuurman Hess,  Mw Schouten,  Dhr Hulst,  
Mw Spoelstra,  Mw Kous, Mw Kruijsbergen,  Mw Bouman,  Mw van Dusschoten.

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

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

1 JANUARI T/M 1 APRIL 2013

6 januari
Myriam Zandberg en Aart de Gier

13 januari (doopdienst)
Mariska du Crocq, Nadia Ochoa Saif en Hanne Blaas

20 januari (9.30!)
Anne-Marie van Veldhuijzen en Ina van Os

27 januari
Elza Ipenburg en Nine Kloppenburg

3 februari
Anneke Waslander en Coen van Dunschoten

10 februari
Judith van Hoeijen en Tim Floor

17 februari
Judith van de Kamp en Anje Boswijk

24 februari
Linda Timmermans en Femke van de Poll

3 maart
Hester Beukers en Marit van Looijengoed

10 maart
Anja Bouw en Aart de Gier

17 maart
Elza Ipenburg en Nadia Ochoa Saif

24 maart
Myriam Zandberg en Coen van Dunschoten

31 maart  (Pasen en doopdienst)
Linda Borgdorff, Hanne Blaas en Nine Kloppenburg

23

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

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

Contact: rondomdeeshof@gmail.com

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

email: hcvreyendam@hotmail.com

Inleverdata
Inleverdatum voor het maart nummer is 
dinsdag 26 februari
Inleverdatum voor het april nummer is dinsdag 26 maart
Kopij inleveren bij: rondomdeeshof@gmail.com of
Gerstkamp 3.                 Tel: 033-7850671 
Foto’s en plaatjes apart aanleveren bij de kopij
(jpeg of tiff).

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

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


