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

‘Staar je niet blind op de hemel,’

zei Jezus tegen zijn leerlingen.

‘Je denkt toch niet dat het

voorbij is tussen jullie en mij

en tussen God en jullie?’

En hij wees op een kracht

die ze mee zouden dragen,

een kracht waarin ze iets

van hem zouden herkennen.

‘Ik blijf bij jullie,’ zei Jezus.

‘Ik zal je aanraken zoals

de wind langs je wang strijkt.

Dan zul je troost vinden.

Je zult mijn stem horen

overal waar stemmen

protesteren tegen onrecht.

Je zult mijn hulp ervaren

in de hulp van mensen,

want ik heb mijn geloof

in een betere wereld

in hun handen gelegd.’

Later zouden zijn leerlingen

ontdekken wat hij bedoelde.

En nog altijd zijn er mensen

die dat opnieuw ontdekken. 

Troost

Uit de bundel jaarringen van 
Greet Brokerhof-van der Waa



Zondag 5 mei 10.00 uur Ds. E. Boot, Maaltijd van de Heer
Collecten: Straatpastoraat Amersfoort; Kerkblad Rondom

Donderdag 9 mei,
Hemelvaartsdag 10.00 uur Oecumenische dienst, Pauluscentrum

Zondag 12 mei 10.00 uur Dr. M. Dijkstra (Ede) 
Collecten: Plaatselijk werk: Pinksterattenties;
Landelijk & Prov. Werk PKN

Zondag 19 mei
Eerste Pinksterdag 10.00 uur Ds. E. Boot; belijdenis 

Collecten: Kerk in Actie Pinksterzending;
Ondersteuning eigen gemeente

Zondag 26 mei 10.00 uur Ds. E. Boot
Collecten: Kerk in Actie Werelddiaconaat;
Cantorij/muziekinstrumenten

Zondag 2 juni 09.30 uur Ds. E. Boot; Jeugdmusical "Liefde maakt blind"
Collecten:

Zondag 9 juni 10.00 uur Ds. E. Boot; Introductie nieuw liedboek; Maaltijd van de Heer
Met medewerking van de Cantorij; 
Collecten: Hospice Nijkerk; Oec. Coördinatiegroep

Zondag 16 juni 10.00 uur Ds. E. Boot
Collecten: JOP Jeugdwerk PKN; Instandhouding Eredienst 

Zondag 23 juni 10.00 uur Drs. E Idema (Amersfoort) 
Collecten: Eigen Diaconie; Vorming & Toerusting

Zondag 30 juni 
Pauluscentrum 11.00 uur Ds. E. Boot + Henk Tolboom; Feest Petrus en Paulus 

Met medewerking van de Cantorij en Pauluskoor

Kerkdiensten 
van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken

D E  E S H O F 1



P R O T E S T A N T S E  G E M E E N T E2

Agenda
WEEK 20
Maandag 13 mei 10.30 uur Vergadering ZWO, Klaarenbeeksingel 90

20.00 uur Leiding kinderdienst, Ottoborrengoed 26

Vrijdag 17 mei 19.30 uur Jeugdmusical, de Eshof

WEEK 21
Dinsdag 21 mei 20.00 uur Informatieavond nieuwe leden, de Eshof

Woensdag 22 mei 19.30 uur Classicale Vergadering, Barneveld

Donderdag 23 mei 19.00 - 21.00 uur Inzameling spullen rommelmarkt, de Eshof
20.00 uur Moderamen, de Eshof

Vrijdag 24 mei 19.00 - 21.00 uur Inzameling spullen rommelmarkt, de Eshof
19.30 uur Jeugdmusical, de Eshof

Zaterdag 25 mei 9.00-12.00 uur Rommelmarkt, de Eshof
9.00-17.00 uur Excursie naar Monnickendam:

introductie van het nieuwe liedboek

WEEK 22
Maandag 27 mei 14.00 uur Wijkteam 4, Ibislaan 18

20.00 uur Wijkteam 6, Julianalaan 43

Dinsdag 28 mei 20.00 uur Liturgisch Werkoverleg, Clauslaan 16

Woensdag 29 mei 20.00 uur Diaconie, de Eshof

Vrijdag 31 mei 19.30 uur Uitvoering jeugdmusical "Liefde maakt blind" 

WEEK 23

Zaterdag 8 juni 12.00 - 17.00 uur Eshof open in verband met Kerkendag Nijkerk  

WEEK 24
Woensdag 12 juni 20.00 uur Informatie-avond gemeentemusical Ruth, de Eshof
Donderdag 13 juni 20.00 uur Kerkenraad, de Eshof

20.00 uur Wijkteam 7, Gravenhof 4



Uit de gemeente

D E  E S H O F 3

MEELEVEN

Elly Stomphorst-Oxfoort (Constantijngaarde 3) is even
thuis geweest uit het ziekenhuis, maar moest na een
week weer terug. Ze heeft een operatie ondergaan
waardoor het nu hopelijk de goede kant op zal gaan en
de buikpijn voorbij zal zijn.

Hennie Kous-de Jong (Havikshorst 2) heeft een darm-
operatie ondergaan, waarbij een kwaadaardige poliep
is verwijderd. De operatie is goed gegaan en Hennie
mocht vrij snel weer naar huis. Binnenkort moet ze
naar de specialist voor vervolgoverleg.

Met de revalidatie van Rie Lensen-de Graaff ('t Viertel
33) in Birkhoven ging het de goede kant op. Een long-
ontsteking zette de vooruitgang echter weer stil.
Hopelijk komt ze hier goed doorheen, om verder te
kunnen werken aan het herstel van haar knie.

Hilda Schouten-Attema verblijft ook nog in
Birkhoven. Ze zal niet meer naar huis terug kunnen,
omdat haar heup niet voldoende herstelt en ze niet
zelfstandig uit de voeten kan. Op het moment logeert
ze op een tijdelijke kamer op de verpleegafdeling, in
afwachting van een definitieve woonplek.

Vlak voor Pasen moest Sjoerd Peters (Knijpslaan 146
in Kolham) opnieuw aan zijn voet worden geopereerd,
waar een ontsteking hoge koorts veroorzaakte. Na een
week mocht hij weer naar huis. Het herstel gaat traag,
hij verwacht nog wel een paar maanden geduld te zul-
len moeten hebben. Hopelijk zal het met hem nu de
goede kant opgaan.

Graag wens ik aan iedereen goede moed toe. En ener-
gie om vol te houden. Ook aan degenen die hier niet
zijn genoemd en ook aan alle mantelzorgers.

FELICITATIES

Op 2 april kregen Remco en Bianca van den Burg-
Willemsen (Groot Middendorp 36) een zoon: Davi
Luca heet hij. En op 9 april kreeg Emma een broertje
en Nathan van Dommele en Titia Zijlstra kregen een
zoon: Hidde Bart Adriaan is zijn naam. Ouders en
grote zus, van harte gefeliciteerd namens ons allen!

Er waren ook verschillende jubilea te vieren. Drie
bruidsparen vierden hun vijfentwintigjarig huwelijks-
jubileum: Sonja en Martin van Drie-Feiken (Clauslaan
20) waren op 7 april vijfentwintig jaar getrouwd. Een
dag later, op 8 april, volgden Jantine en Harm-Albert
Zanting-Dijkstra (Hogeweg 237) en op 29 april Eep en
Ina van de Pol-Lozeman (Kievitlaan 2). Op 14 april
gedachten Rie en Roel de Langen-Philippo dat ze
zestig jaar geleden elkaar trouw hadden beloofd. Het
gaf voor hen een dubbel gevoel om dit mee te vieren,
want ze wonen al enige tijd niet meer samen: Rie
woont op De Brink 36 en Roel in woonzorgcentrum
Sint Joseph (Hessenweg 218 in Achterveld). Toch heb-
ben beiden dit als iets heel bijzonders beleefd.
Bruidsparen, een hartelijke gelukwens namens de
Eshofgemeente!

Op deze plek wil ik ook graag Wim Heining felicite-
ren: op 26 april ontving hij een koninklijke onderschei-
ding. Hij kreeg die allereerst vanwege ruim 34 jaar
vrijwillig brandweerwerk in Hoevelaken. Ook is hij
vrijwillig bevelvoerder bij de posterijen in Hoevelaken
en bestuurslid van de Stichting Historisch Hoeflake.
Tenslotte is Wim sinds 2003 ook in de Eshofgemeente
actief, onder andere als koster en bij de koffiedienst.

Van harte gefeliciteerd, Wim!

Ellie Boot
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Musical Ruth

Musical Ruth zoekt enthousiaste deelnemers

Na het succes van de musicals Ester in 2009 en Maria
in 2011 wordt in het najaar van 2013 gestart met de
repetities van de musical Ruth - de crisis voorbij. Op
woensdag 12 juni  kunnen belangstellenden zich  laten
informeren over deze gloednieuwe musical van Gerard
van Midden, Erik Idema en Gerard van Amstel.  De
avond is om 20.00 uur in de Eshof. Vanaf 19.30 uur
staat de koffie klaar.

HET VERHAAL
Stel je voor: je wordt verliefd op een buitenlandse jon-
gen en je trouwt met hem. Maar na een tijdje sterft hij,
net als zijn broer en zijn vader. En stel je voor dat jij
dan tegen je schoonmoeder zegt: 'Ik ga met jou mee
terug naar het land waar jij vandaan komt.' Je gaat met
haar mee naar een onbekend land, waar jij de mensen
niet kent en de mensen jou niet. Ruth - de crisis voor-
bij is een verhaal over verdriet en liefde. Over trouw
en vertrouwen. Een verhaal met breekbare momenten,
maar ook een verhaal met humor. Een oud verhaal met
hedendaagse betekenis. 

DIVERSITEIT
Evenals bij de twee vorige musicals gaat een grote
groep mensen (gemeenteleden en niet-gemeenteleden)
bezig met een prachtig verhaal met een achterliggende
boodschap. Jong en oud kunnen hieraan deelnemen.
Van zingen en acteren tot het bouwen van decors, licht,
geluid, kleding enzovoort. Een vorm van gemeente-
opbouw in de breedste zin.

REGIE & MUZIKALE LEIDING
De regie is in handen van Marcel Willems, onder-
steund door Ruth Bouwstra. De muzikale leiding
wordt verzorgd door Sipko van Gent. Lodewijk de
Vries neemt de koorleiding op zich. Initiatiefneemster
en producent is ook dit jaar weer Nel Stoffelsen. 

MEEDOEN 
Je hoeft geen lid te zijn van een kerk om mee te
mogen doen.  Wel is uiteraard een vereiste dat je ach-
ter het verhaal staat. Voor toneelrollen zullen auditier-
ondes worden gehouden begin september. Het maxi-
mum aantal deelnemers is gesteld op 50 à 55 personen.
Bij een te veel aan belangstelling zal er ook voor het
koor worden geselecteerd. Na de audities starten  de
wekelijkse repetities, resulterend in een uitvoerings-
weekend aan het einde van mei 2014. Naast oud-deel-
nemers van Ester en Maria zijn ook nieuwe mensen
met nadruk uitgenodigd om deel te nemen. De weke-
lijkse repetities, de oefenzaterdagen, solistentrainingen
en de uitvoeringen vinden vooral plaats in de Eshof.
Minimum leeftijd is 15 jaar.

De informatiebijeenkomst op woensdag 12 juni om
20.00 uur in de Eshof is vrijblijvend, je hoeft je niet op
te geven. Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar.
Opgeven voor deelname aan de musical kan na deze
avond bij Nel Stoffelsen, nel.stoffelsen@kpnmail.nl.
Meer info op www.musicalgroep-hoevelaken.nl.
Hier is ook het deelnameformulier te downloaden.

Van de redactie

Een nieuwe Koning een nieuwe Paus voor onze Lucasparochie. Mensen in Amsterdam en Rome opgetogen, maar
de psalmdichter zegt "Vest op prinsen geen betrouwen, waar men nimmer heil bij vindt." Het leven zit vol vra-
gen!
In Trouw stond onlangs een artikel met de kop dat niet alleen Jezus een maagdelijke moeder heeft gehad. De
vroege kerk en daarmee ook de Paus heeft dit echter wel tot een dogma verheven. Maar geloof is meer dan dog-
ma's . Geloof is wat mij betreft het in gemeenschap van elkaar onze kwetsbaarheid ervaren en kracht en troost
putten uit het feit dat wij in dat opzicht elkaars gelijke zijn en samen zoeken naar onze levensvragen. Zonder dat
betekent ons leven te weinig om te streven  naar het betere. En daar zijn we nog lang niet!

Fokke Kooistra
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Kerkdienst en liturgie  
HEMELVAARTSDAG OP DONDERDAG 9
MEI

Misschien leest u dit kerkblad nog net op tijd. Zo niet,
dan hoop ik dat u uit de vorige Rondom of uit de zon-
dagsbrief weet van Hemelvaartsdag.
Zoals gebruikelijk kan ieder die dat wil om ongeveer

8.15 uur meedoen
met het dauwtrap-
pen. We vertrekken
vanaf het
Pauluscentrum. Jan
Vogel slaagt er tot
nu toe elk jaar in
een mooie route in
de omgeving te
bedenken, dit jaar
wordt vast geen uit-
zondering. We
maken een tocht
langs mooie en inte-
ressante plaatsen in
de nabije omgeving.

Ook zullen we af en toe afstappen. Als thema van deze
Hemelvaartsviering hebben we gekozen: "afscheid
nemen - hoe zou jij herinnerd willen worden?"
Na ongeveer een uur komt de stoet terug bij het
Pauluscentrum, waar we opwarmen dan wel afkoelen
(afhankelijk van de buitentemperatuur) bij een kop
koffie met wat lekkers. Om tien uur is er in het
Pauluscentrum een oecumenische viering. De dauw-
trappers kunnen er, als
ze willen, hun inbreng in
kwijt. De viering wordt
vorm gegeven door
Lieske Duim, Lies Traa
en Willemien
Schuurman Hess.

Wie wel eens mee is
geweest, weet wat een
bijzonder karakter
Hemelvaartsdag krijgt met deze oecumenische start. Ik
hoop dat er ook dit jaar veel mensen mee zullen gaan.

DOOP OP 26 MEI

Op 26 mei zal er een doopdienst zijn. Er is (tenminste)
één dopeling. Remco en Bianca van den Burg-
Willemsen schrijven:

"Uit liefde geboren
danken wij God,
dat jij, lieve Davi

bij ons mag horen.
Een wonder zo groot

en toch zo klein
waar wij dolgelukkig

mee zijn.
Op 2 april 2013 zijn wij, Remco en Bianca van den
Burg de trotse ouders geworden van een mooie zoon,
Davi Luca. Alles gaat gelukkig heel goed met ons en
wij zijn op dit moment heerlijk aan het genieten met
z'n drieën. Remco is de hele maand april vrij geweest

omdat hij tussen twee banen zat dus dat kwam heel
mooi uit. Zo hebben wij de eerste maand volop kunnen
genieten van ons kleine mannetje. Davi is tevreden en
makkelijk met nu al af en toe een eigen willetje. Op 26
mei as. willen wij Davi laten dopen. Als kind zijn wij
ook beiden gedoopt. Onze ouders hebben ons opge-
voed met het christelijke geloof. Op latere leeftijd heb-
ben wij onze doop bevestigd door het doen van belij-
denis. Wij willen Davi ook een christelijke opvoeding
geven en hem laten dopen. Wij hopen dat wij Davi een
goede basis kunnen geven om zo zijn eigen weg te
kunnen vinden in zijn geloof. Op 26 mei willen wij ten
overstaan van de gemeente aan God beloven dat wij
Davi zullen opvoeden naar Zijn normen en waarden.
Ook willen wij stil staan bij het wonder dat wij hebben
mogen ontvangen, hier zijn wij God erg dankbaar
voor. Wij willen Gods zegen vragen over Davi zijn
leven."



Kerkdienst en liturgie
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JEUGDMUSICAL: 'LIEFDE MAAKT BLIND' -
2 JUNI OM 9.30 UUR

Op zondag 2 juni zal er 's morgens in de Eshof in
plaats van een kerkdienst een jeugdmusical zijn.
Dezelfde musical wordt op vrijdagavond 31 mei uitge-
voerd, eveneens in de Eshof. NB: op zondagmorgen
begint de musical om 9.30 uur!
Twaalf jongeren uit onze gemeente en van daarbuiten
doen aan de musical mee. De regie is in handen van
David Roelofs en Anika Verkerk, bijgestaan door Feije
Duim en enkele anderen.
"Liefde maakt blind", heet de musical die gaat over
Eva en haar moeder, over Damian en Joël, over Kim
en Angie, over Zoë en Cheryl en Stacey. Het is een
verhaal over loverboys dat gebaseerd is op een feitelij-
ke geschiedenis. De auteur, Hans Tobel, schrijft in zijn
nawoord:
"De echte 'Eva' zat op de school waar ik werk en was
13 jaar toen ze onder de invloed kwam van een lover-
boy. Ze raakte verslaafd en kwam op het criminele
pad. Lang niet alle gruwelijkheden die ze heeft meege-
maakt zijn in de musical terug te zien.
Na dertien maanden jeugdgevangenis kwam ze bij ons
terug op school. Het gaat nu gelukkig heel goed met
haar. In 2007 heeft ze eindexamen gedaan. Deze musi-
cal is een eerbetoon aan haar veerkracht en doorzet-
tingsvermogen.
De echte loverboy is nooit veroordeeld en loopt nog
steeds op vrije voeten."
Het is dus een musical over actuele problematiek in de
wereld van jonge mensen van nu. Is in de musical ook
iets van geloof en van God te vinden…?
Absoluut. In vriendschap die door alle verschrikkingen
heen blijft bestaan. In de liefde van een moeder voor
haar dochter. In de veerkracht van Eva.
We hopen dat u met velen komt, zowel op vrijdag-
avond als op zondagmorgen!

INTRODUCTIE VAN HET NIEUWE LIED-
BOEK: 9 JUNI

Op zondag 9 juni zullen we samen met de cantorij veel
zingen: het is de eerste zondag waarop we het nieuwe
liedboek zullen gebruiken. Annahes vertelt er in een
artikel in dit kerkblad meer over. Met musici en can-
torijleden en anderen ben ik heel benieuwd naar dit
boek, dat op 25 mei zal worden gelanceerd.
Vermoedelijk is een groot deel van de liederen ons al
bekend, hetzij omdat veel uit het oude liedboek is
overgenomen, hetzij omdat we al jaren uit vele bundels
de mooiste liederen zingen. Overigens zullen we de
onbekende liederen niet ineens in groten getale in de
orde van dienst gaan opnemen. Het moet in de Eshof
wel prettig blijven om te zingen. En dat wordt het niet,
wanneer we in een keer allemaal nieuwe melodieën
moeten leren. Mocht ik zelf te hard van stapel lopen,
dan vertrouw ik erop dat iemand me dat zegt!
Na 26 mei zal een voorraad nieuwe liedboeken de plek
van de oude, rode liedboeken in het kastje op wielen in
gaan nemen. En in de liturgie zullen de liednummers
niet meer verwijzen naar het 'Liedboek voor de kerken'
uit 1973, maar naar het nieuwe boek uit 2013. Zolang
er nog niet voldoende exemplaren beschikbaar zijn,
zullen de liederen ook in de liturgie afgedrukt worden.
Maar op den duur zal de gekopieerde orde van dienst
wellicht wat dunner kunnen worden, wanneer meer
kerkgangers een eigen exemplaar van het liedboek
hebben aangeschaft.
Misschien is wel het mooiste van deze nieuwe bundel
liederen, dat het zoveel kerkgenootschappen en stijlen
verenigt. En dat het dus een heleboel ruimte biedt. Wie
een klassiek gereformeerde achtergrond heeft, kan
geraakt worden door een lied uit Iona. En wie het liefst
praise-liederen zingt, ontdekt misschien wel de dicht-
kunst van Willem Barnard. Door de variatie die het
liedboek biedt, wordt denken in hokjes tegengegaan.
Ik hoop dat het voor ons allen een verrijking zal zijn,
zowel in de kerkdienst als thuis!

Ellie Boot
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KERKENDAG 2013.

De voorbereidingen voor de kerkendag op 8 juni
bevinden zich in een finaal stadium. Het muziekpro-
gramma van de cantorij en de kerkmusici is rond; de
expositie van de liturgische schikgroep is samengesteld
en de foto's van de historie van 'de Eshof' zijn geselec-
teerd. Ook is bekend hoe de terugblik op het verblijf
van de jongeren in Grace Home eruit gaat zien.
In dit artikel zullen nog enkele details van het 'Eshof'
programma weergegeven worden en zal worden inge-
gaan op het programma in het Pauluscentrum en de
Hervormde Dorpskerk.
Tevens zal iets te lezen zijn over de centrale activitei-
ten. 

PG 'DE ESHOF'

Onder leiding van de kerkmusici zal de cantorij 'een
reisje door de tijd' maken. Dat 'reisje' duurt ongeveer
20-30 minuten en zal om 12.00 uur, 13.00 uur en
14.00 uur ten gehore worden gebracht. Bij voldoende
belangstelling zal Rudi in de tussenliggende tijd het
orgel bespelen.
Tegen de achterwand zullen 5 foto's met bijbehorende
teksten van liturgische schikkingen worden geëxpo-
seerd. In de hoek van de ontmoetingsruimte zal een
gedeelte van de engelententoonstelling van enkele
jaren geleden weer worden opgebouwd.
Bij de bar zullen 40 foto's een mooi beeld geven van
het verleden van 'de Eshof'. Aan de oproep in de vorige
Rondom is gehoor gegeven zodat er ook nog nooit ver-
toonde foto's te zien zullen zijn.
In de middenzaal zal de terugblik te zien zijn van de
jongeren reis naar Grace Home in India van 22 decem-
ber 2012 tot 5 januari 2013.

De exposities zullen op 6 juni worden opgebouwd en
tot en met zondag 16 juni blijven staan zodat ook
degenen die op 8 juni niet aanwezig zijn de mogelijk-
heid hebben het tentoongestelde te bekijken.

PAULUSCENTRUM

In het Pauluscentrum worden twee doorlopende diase-
ries vertoond. De ene gaat over de 50 jarige historie
van de St. Paulusgeloofsgemeenschap en de tweede
betreft het recent gehouden jubileumfeest.
Ook zal in het Pauluscentrum gelegenheid zijn om kof-
fie, thee en limonade te drinken.

HERVORMDE DORPSKERK

Kernwoorden zijn: 'muziek' en 'expositie' en dat rond-
om het thema van de kerkendag: 'Verbinden'.
Er wordt een dubbelexpositie houden met een verwij-
zing naar de doop: het teken van verbinding bij uitstek.
God verbindt Zich met mensen. Gemeenteleden heb-
ben doopjurken beschikbaar gesteld waarin kinderen
(recent maar ook jaren geleden) in de Hervormde
gemeente zijn gedoopt. Zo wordt een mooie ontwikke-
ling (verbinding) in de tijd zichtbaar. Naast de tentoon-
stelling van doopjurken wordt een foto-expositie
gehouden van doopvonten in Nijkerk.
Muziek is een verbindend element. Het kinderkoor 'De
Jonge Lofstem' zal van 14.30 uur tot 15.00 uur zingen.
Ook 'De Lofstem' zal een bijdrage leveren. Vanaf 15.00
uur zal dit koor eveneens een half uur zingen.
Daarnaast zullen de organisten van de Hervormde
Dorpskerk een bijdrage leveren.
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Ook de toren van de kerk (monument) zal opengesteld
worden, zodat deze beklommen kan worden. Dat biedt
altijd een mooi uitzicht over ons groene dorp. Er zal
materiaal beschikbaar zijn dat mensen iets vertelt over
de historie van de kerk, maar ook van wat er in het
kerkgebouw te zien is. Vrijwilligers zullen beschik-
baar zijn om informatie te geven en vragen te beant-
woorden. 
Mocht u geen gelegenheid hebben de route geheel of
gedeeltelijk te fietsen, dan is het zeer de moeite waard
om de Hoevelakense kerken te bezoeken. We hopen op
veel belangstelling!
Centrale activiteiten
In de derde week van mei zal in de gemeente Nijkerk
huis aan huis een flyer worden bezorgd waarin alle
activiteiten van alle deelnemende kerken worden ver-
meld. Zie oproep in het kader na dit artikel.

Vanaf 1 juni zal een informatieboekje beschikbaar zijn
dat bestaat uit 32 bladzijden in kleurendruk op A5 for-
maat waarin alle deelnemende kerken zich zullen pre-
senteren. In dit boekje is tevens een prachtige fietsrou-
te opgenomen en zal op zondag 2 juni in de Eshof en
in die week waarschijnlijk ook in de Hoevelakense
Boekhandel te koop zijn voor slechts 2 euro. 

Op de leestafel van de Eshof liggen inschrijfformulie-
ren voor het boek '600 jaar, een religiegeschiedenis in
Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken'. De voorin-
schrijvingsprijs (tot 10 juni) bedraagt 9,90 euro; na
deze datum kost het boek 15 euro.

Op 8 juni om 17.30 uur zal in het centrum van Nijkerk
de Pleinactiviteit van start gaan waarin verschillende
kerken aan de inwoners van Nijkerk, Nijkerkerveen en
Hoevelaken brood en vis zullen aanbieden. Zie ook:
www.sksnijkerk.nl

Om de huis aan huis (m.u.v. de 'nee' stickers) versprei-
ding van de flyers mogelijk te maken doen wij een
beroep op vrijwilligers. Het is de bedoeling dat 'de
Eshof', de Paulusgeloofsgemeenschap en de
Hervormde Dorpskerk ieder een evenredig deel van het
dorp voor hun rekening nemen. De flyers moeten
bezorgd worden van 11 t/m 18 mei. 
Opgave voor het Eshof aandeel bij Frits Harmsen,
tel: 2535532 of e-mail: fritsharmsen@kpnmail.nl 

Namens de projectgroep Kerkendag
Frits Harmsen

Op 25 mei vindt de rommelmarkt weer plaats
in de Eshof van 09:00 tot 12:00 uur. 

Elk jaar staat de kerk vol met mooie, bruikbare spul-
len, goede boeken en natuurlijk allerlei soorten prulla-
ria. Om er weer net zo'n mooie rommelmarkt van te
maken als vorig jaar, moet er wel nog een hoop gebeu-
ren. 

Zoals elk jaar zijn er een aantal dagen waarop mensen
hun spullen kunnen inleveren bij ons. Deze dagen zijn
donderdag 23 mei en vrijdag 24 mei. Van 18:00 Tot
20:00 staan er mensen klaar om uw spullen te ontvan-
gen. 
Al uw spullen zijn welkom, maar we nemen geen
groot meubilair, pc-beeldschermen en witgoed aan.  

Als u veel spullen heeft of niet in staat bent om de
spullen te komen halen, dan kunnen wij de spullen ook
bij u op komen halen. In dat geval kunt u contact

opnemen met de organisatie. 

Net als vorig jaar willen wij ook weer taarten verko-
pen. Vorig jaar waren de taarten snel uitverkocht.
Daarom vragen wij aan iedereen die het leuk vindt om
voor ons een taart te bakken. Hoe meer taarten hoe
beter. 

Net als alle andere jaren gaat de opbrengst naar een
goed doel. Dit jaar gaat een deel van de opbrengst naar
het Grace Home project en een deel naar de diaconie.
Het is ons doel om Pastor John naar Nederland te
halen, zodat Grace Home meer draagvlak en betrok-
kenheid kan verwerven vanuit Nederland. Wij hopen
dat u allen weer langskomt bij de rommelmarkt en dat
we er samen een gezellige ochtend van kunnen maken.

U kunt contact opnemen met:
- Maaike Meijer 06 43997837
- Marieke Vreekamp tel: 06 22497087

25 Mei: Rommelmarkt in de Eshof
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Van harte aanbevolen

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

ONZE EIGEN DIACONIE OP 12 MEI;
PINKSTERATTENTIES:

Een collecte voor mensen uit
onze directe omgeving; voor
mensen dichtbij, die wij ook
zeker niet mogen vergeten.
Ook daar blijkt soms een
steuntje zo nodig  te zijn.
Voor de pinksterdagen ontvangen een aantal mensen
vanuit de diaconie een pakket om het leven iets makke-
lijker te maken en te laten weten dat er aan hen
gedacht wordt. 

OP 19 MEI KERK IN ACTIE PINKSTER
ZENDING; ELKAAR VERSTAAN:

Christenen en moslims leven
in Afrika vaak naast elkaar,
maar ze kennen elkaar vaak
niet. Willem Jansen, uitge-
zonden medewerker van
Kerk in Actie in Kenia, pro-
beert via verschillende activi-
teiten moslims en christenen

dichter bij elkaar te brengen. Willem Jansen geeft les
aan de St. Pauls University. Midden in de hoofdstad
Nairobi ligt de veelkleurige wijk Eastleigh. Hier is het
Centre for Christian-Muslim Relations Eastleigh
(CCMRE) gevestigd. Vanuit dit centrum organiseert
Willem cursussen en discussieavonden over islam en
christendom. Het doel is dat de bewoners van de wijk
elkaar leren kennen en respecteren. We bevelen de col-
lecte van harte bij u aan.

OP 26 MEI HET RODE KRUIS: 
NEDERLAND HELPT SYRIË

Het geweld in Syrië
gaat onverminderd
door. Daarbij vallen
veel slachtoffers.
Duizenden mensen
zijn al gevlucht voor
het geweld. Er is
dringende behoefte
aan medicijnen,
medische hulp, water en opvang. Het Rode Kruis en
Stichting Vluchteling slaan de handen ineen en starten
de actie: 
"Nederland helpt Syrië". Vrijwilligers van het Rode
Kruis delen in Syrië voedselpakketten, tenten, dekens
en keukensets uit aan slachtoffers. Ook verlenen ze
medische zorg en voeren operaties uit op locatie.
Stichting Vluchteling verzorgt de opvang van de
Syrische vluchtelingen in de buurlanden in Jordanië en
Libanon. Ook wij kunnen met onze gift de slachtoffers
in Syrië helpen. 

HOSPICE NIJKERK OP 2 JUNI:

Het hospice Nijkerk
heeft een regionale
functie  maar ook men-
sen van "buiten" zijn
welkom. De doelgroep
gasten bestaat uit men-

sen vanaf 18 jaar bij wie door de arts of specialist is
vastgesteld dat er sprake is van een palliatieve termina-
le fase met een levensverwachting van korter dan drie
maanden. Onze bijdrage is zeer welkom.
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Deze maand gaat het gebeuren, op 25 mei  is het
zover: de presentatie van het nieuwe liedboek in
Monnickendam. Eindelijk kunnen we dan het nieuwe
liedboek  zien, voelen en ruiken ! Eindelijk zijn alle ont-
wikkelingen binnen de kerkmuziek van de afgelopen
jaren samengevat  in een nieuwe bundel: 
"Liedboek-zingen en bidden in huis en kerk"!

Onderstaande strip illustreert hoe wij als Liturgisch
Werkoverleg meestal in de weer zijn met héél veel
bundels en boeken, en hoe het nieuwe liedboek dat
werk  zal vereenvoudigen. Wat niet wegneemt dat wij
ook ná het verschijnen van het nieuwe liedboek alle
verdere ontwikkelingen binnen de kerkmuziek uiter-
aard weer scherp in de gaten zullen blijven houden.

Aanmelden voor de feestelijke dag in Monnickendam
is helaas niet meer mogelijk. Het maximum van het
aantal aanwezigen dat in Monnickendam ontvangen
kan worden is bereikt, en dat zijn er 2000.

Toch kunt u meekijken! De presentatie van het
"Liedboek-zingen en bidden in huis en kerk" zal live
mee te beleven zijn via www.luisterpost.nl. In beeld en
geluid is het ochtendprogramma vanuit de Grote Kerk
in Monnickendam te volgen. Van de workshops 's mid-
dags zal een impressie worden uitgezonden.

Voor het  feestelijke dagprogramma, verdere informa-
tie omtrent deze bijzondere gebeurtenis, en het lied-
boek zelf, verwijs ik u naar de website:  
www. liedboek .nl

Mocht u in het gelukkige bezit zijn van een toegangs-
bewijs en met de bus mee willen, kunt u zich nog aan-
melden bij Annahes Boezeman (tel. 2581081). De
bus kan echter pas gaan rijden bij 15 aanmeldingen.

Naar aanleiding van het verschijnen van het
nieuwe liedboek is er eenmalig een magazine
uitgegeven, genaamd  'Ik zing'.  
Een blad boordevol informatie en leuke 'weetjes' zoals
het oudste/ nieuwste lied  en het langste/kortste lied in
het nieuwe liedboek. Het magazine is gratis te verkrij-
gen bij 't Laakmannetje. In het magazine staan ook  'de
10 meest gestelde vragen over het liedboek'.  Voor
degenen die het  niet gelezen hebben en vol vragen zit-
ten voegen we deze pagina's (geschreven door Arie
Kok) toe.

Wees niet bang dat u vanaf juni louter liederen zult
gaan zingen die u niet kent. Veel liederen uit het nieu-
we liedboek zingt u immers al jaren! Wel zullen we het
liedboek gaan verkennen, nieuwe  liederen gaan zin-
gen. Wij zullen daarbij weloverwogen keuzes maken
die passen binnen het profiel van de Eshof, en liederen
kiezen die het huidige repertoire zullen verrijken.

Over de verscheidenheid aan liederen in het nieuwe
liedboek voeg ik graag een stuk tekst toe van Pieter
Endedijk , projectcoördinator van het nieuwe liedboek,
predikant en musicus. Wederom uit  "Ik zing": 

“Het nieuwe liedboek was een kans om alle stromin-
gen in de kerkmuziek in één boek bij elkaar te bren-
gen. Dat was een hele uitdaging. Toen we klaar waren
hebben we één woord uitvergroot: katholiciteit. Dat
staat voor wat we gemeenschappelijk hebben, waar we
elkaar in kunnen herkennen. We streefden niet naar
uniformiteit; we wilden binnen bepaalde kaders recht-
doen aan de onderlinge veelkleurigheid.

Om de vele stijlen en smaken recht te doen, werden
redactionele werkgroepen opgezet met een zo divers
mogelijke samenstelling. Daar zaten mensen in met
specifieke deskundigheid, zoals musici, theologen,
hymnologen en taalkundigen. Maar het waren ook
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mensen met een verschillende kerkelijke achtergrond.
We vroegen hen niet namens hun kerkgenootschap te
spreken, maar steeds naar het geheel te kijken en hun
persoonlijke inbreng te geven. In het gesprek met
elkaar krijg je waardering  voor het lied van de ander.
Iemand zei een keer heel treffend: "Dit is niet mijn
lied, maar het is wel goed voor de kerk dat het in het
liedboek komt." Vanuit zijn deskundigheid kon hij het
een plek geven, maar hij hoeft het 's zondags in de 
kerk niet te zingen.

We gaan het absoluut meemaken dat mensen zeggen:
dat lied staat er wel in, maar ik krijg het niet over mijn
lippen. Nou, dan zing je het niet. We vragen van de
gebruiker te accepteren dat er dingen in staan die jou
niet aanspreken. We hopen dat mensen die veelkleurig-
heid ook ontdekken als wezenlijk.”

Mede namens het LWO,
Annahes Boezeman

TEKST
Arie Kok



P R O T E S T A N T S E  G E M E E N T E12

Cursus Theologische Vorming 

Is de Cursus Theologische Vorming voor
Gemeenteleden ook iets voor jou?

Een kort interview met mijzelf.

Lieske, waarom wil je geïnterviewd worden over de
cursus Theologische Vorming?
Leuk dat je dat vraagt, dat is eigenlijk meteen ook de
kern van dit stukje: sinds oktober vorig jaar volg ik
deze cursus met veel plezier en ik ben denk dat er wel
meer mensen in de Eshof zijn die er ook belangstelling
voor hebben.

Jij kent deze cursus dus?
Ja, sinds eind vorig jaar rijd ik trouw (bijna) elke don-
derdagavond  naar Apeldoorn. Naar één van de zaaltjes
achter de Goede Herderkerk. Daar hebben drie groe-
pen les van kwart over zeven tot tien uur, met een
kwartier pauze. Drie groepen want elk jaar wordt met
een nieuwe groep gestart en de cursus duurt drie jaar.

Waarom heb jij je eigenlijk opgegeven?
Eigenlijk omdat ik graag wat meer wil weten over de
achtergronden van de bijbel. Zo ligt achter veel bijbel-
verhalen vaak een schat aan symboliek en verwijzin-
gen. Ik vind het leuk daar meer van te weten, maar
ook over andere zaken over geloven en kerk zijn, zoals
de achtergronden van de liturgie. Waarom vieren we
de dienst zoals we dat doen?

En geeft de cursus daar antwoord op?
Jazeker, en op nog veel meer aspecten van het geloven.
Inmiddels heb ik een stuk kerkgeschiedenis  gehad van
de eerste eeuwen en ook van de lessen ethiek heb ik
erg genoten. Bezig zijn met de vraag "Wat is nu goed".

De
laat-
ste
les-
sen
gin-
gen
over
het

christendom in Afrika. Het verbreedt mijn beeld en
leert verder te kijken dan je eigen 'tuintje'.

Maar word je door deze cursus nu echt theologisch
gevormd? Wat moet ik mij daar bij voorstellen?
In het cursusgidsje staat het als volgt: Het gaat om
bezinning op de betekenis van theologie, geloof, kerk-
zijn en godsdienst in deze tijd.

Je moet zeker wel geloven als je je opgeeft
voor deze cursus?

Het is misschien makkelijker van niet, maar het maakt
het wel boeiender denk ik.
Eh? Hoezo?
Nou ja, ik merk bij mijzelf, maar ook wel bij cursusge-
noten dat we veel dingen 'geloven' omdat het ons vroe-
ger zo verteld is. Je neemt voor het gemak maar aan
dat 'uit de bijbel komt'. Dan kan het best confronterend
zijn als blijkt dat je diezelfde bijbel ook heel anders
kunt lezen. Maar wat ik zeg, het maakt het ook erg
boeiend.

Hoor je nu echt veel nieuwe dingen?
Ja en nee. Veel is wel bekend, maar je hoort het net
even in een ander verband en legt daardoor ook weer
verbanden. Ook hoor ik heel veel nieuwe dingen.
Bijvoorbeeld hoe biddag en dankdag zijn ontstaan.
Daarnaast hoor je leuke 'weetjes'. Wist je bijvoorbeeld
dat het joodse woord gein en ons woord genade met
elkaar verwant zijn?

Wat kunnen mensen doen als ze meer willen weten?
Bijvoorbeeld:
- Naar de informatieavond in de Goede
Herderkerk in Apeldoorn gaan, op donderdag 29
augustus 2013 van 19:15-20:30 uur. (Asselsestraat
199)
- Bij mij meer informatie vragen, ook heb ik
een studiegidsje voor het volgende jaar. (tel  2538340
of lieskeduim@kpnmail.nl)
- Kijk op internet bij www.tvg-apeldoorn.nl
Hier is ook de nodige informatie te lezen.
- Kijk op de site van de PKN: www.pkn.nl en
type in het zoekvenster TVG of "theologische vorming
gemeenteleden". De PKN verzorgt deze cursus (al 30
jaar) op zo'n 25 plaatsen in Nederland. Meer informa-
tie over alle cursusplaatsen is hier te vinden, bijvoor-
beeld ook op zaterdag in Utrecht.

Lieske Duim
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De laatste maanden werd er in de Rondom al regelma-
tig iets geschreven over het nieuwe liedboek. Voor de
kinderen die bij ons op de kinderdienst komen is het
binnenkort dan ook eindelijk zover. Zij gaan het nieu-

we liedboek ontvangen! Omdat het heel wat jaren
heeft geduurd voor er een nieuw liedboek uitgebracht
werd, zullen we nu een inhaalslag maken. Kinderen
van groep 4 tot en met groep 7 moeten er nog een krij-
gen. Dat belooft dus een flinke groep te worden!
Het liedboek wordt aan de kinderen gegeven om te
gebruiken tijdens de kerkdiensten. Ze kunnen hieruit
zingen. Iedereen die regelmatig de kinderdienst

bezoekt, krijgt een uitnodiging toegestuurd. De uitrei-
king staat gepland voor zondag 9 juni, tijdens de kerk-
dienst. 
Er zullen misschien kinderen zijn in de leeftijd van
groep 4 tot en met groep 7 die geen uitnodiging ont-
vangen. Geldt dit voor jou? Kom je toch regelmatig in
de kerk? Heb je nog geen liedboek gekregen in het
verleden en zou je nu dan ook graag een liedboek krij-
gen? Kom dan op 9 juni naar de kerkdienst en dan zor-
gen wij ervoor dat ook jij er een krijgt!
Kinderen die vanaf september naar groep 4 gaan, krij-
gen hun nieuwe liedboek op dat moment. Ze zullen,
zover hun namen bij de leiding van de kinderdienst
bekend zijn, een uitnodiging toegestuurd krijgen. De
uitreiking zal begin september in een kerkdienst plaats-
vinden. 

Jolanda van den Berg, 
namens de leiding

van de kinderdienst

Kinderdienst

Ons liedboek (groot formaat) is enige weken geleden, hoogstwaarschijnlijk per abuis door iemand na afloop
van de kerkdienst meegenomen. Voor in het liedboek staat een herinnering geschreven voor onze zoon
Kristiaan. Vandaar dat we het graag terug hebben.

Fam.Van Rootselaar
Oosterdorpsstraat 54
3871AE  Hoevelaken
Tel. 033-2534038



IMPRESSIE VAN DE VERGADERING
VAN DE KERKENRAAD VAN 25 APRIL.

Een vergadering met een volle agenda waarin veel
besluiten moesten worden genomen die van belang
zijn voor de nabije toekomst. De hoofdpunten volgen
hieronder:

NIEUWE LIEDBOEK
Op 25 mei wordt het nieuwe liedboek gepresenteerd.
Het 'liedboek voor de kerken' van 1973 is aan vervan-
ging toe. Het Liturgisch Werkoverleg (LWO) heeft bij
monde van Rudi Coppoolse op heldere wijze
geschetst wat de aanleiding was om tot een nieuw
liedboek te komen en uit welke aandachtsvelden het
nieuwe liedboek bestaat. Tevens bevatte zijn presenta-
tie voorstellen op welke wijze wij in 'de Eshof' hier-
mee om zullen gaan. Ervan uitgaande dat zeker niet
iedereen op een nieuw liedboek zit te wachten, stelt
het LWO voor de tijd te nemen om het liedboek te
verkennen en liederen te selecteren die passen bij het
profiel van 'de Eshof'. Het is zeker niet de bedoeling
de gemeente te overvoeren met een stortvloed aan
nieuwe (onbekende) liederen. Het op gedoseerde
wijze kennis laten maken met het nieuwe liedboek en
daardoor de nieuwsgierigheid te prikkelen wordt
gezien als een goede manier om ons te laten verras-
sen door nieuwe rijkdom en kleur die het nieuwe
liedboek biedt. Het opwekken van aversie is het laat-
ste wat het LWO wil laten gebeuren. Daartoe wordt
het seizoen 2013-2014 gezien als het jaar van verken-
ning. De leden van het LWO (Ellie Boot, Annahes
Boezeman, Rudi Coppoolse, Tom Kuipers en Ankie
van Hoeijen) zullen daarbij optreden als 'verkenners'.
Dat betekent concreet dat er inmiddels twee avonden
zijn vastgesteld (19 september en 3 oktober) waarin
in het kader van Vorming & Toerusting kennis kan
worden gemaakt met het nieuwe liedboek. Dat bete-
kent ook dat we tijdens de zondagse kerkdiensten op
gedoseerde wijze zullen kennismaken met nieuwe lie-
deren. 
Het LWO als overlegplatform van predikant, kerkmu-
sici en cantorij wil daarbij graag de gids zijn voor de
Eshof gemeente. De kerkenraad stemt daar van harte
mee in.

JAARCIJFERS VAN 'DE ESHOF'.
Dank zij uw enorme bereidheid om financieel bij te
dragen aan de instandhouding van 'de Eshof' kunnen
wij ons een financieel gezonde gemeente noemen.
Ondanks de financiële crisis, die ook leden van 'de
Eshof' raakt, zijn de toezeggingen voor 2013 onge-
veer gelijk aan 2012. De kerkenraad is u uitermate
dankbaar dat u het ons mogelijk maakt ons werk te
blijven doen. Een strak uitgavenbeleid draagt uiter-
aard mede bij aan onze financiële positie. De cijfers
worden definitief goedgekeurd als ook de controle-
commissie verslag heeft gedaan. Daarna zal een
samenvatting van de cijfers in Rondom worden gepu-
bliceerd.
Ook de cijfers van de diaconie passeerden de revue.
Om voorbereid te zijn op de verwachte toename van
hulpvragen is het noodzakelijk dat de diaconie een
financiële buffer creëert. Het rommelmarktcomité
heeft al een toezegging gedaan, maar de diaconie
blijft nadenken over de wijze waarop hun financiële
positie versterkt kan worden zodat op gerechtvaardig-
de hulpvragen geen 'nee' gezegd behoeft te worden.
Alvorens de cijfers goed te keuren zal de diaconie
eerst enkele vragen van de kerkenraad beantwoorden
die te maken hebben met de inzichtelijkheid van de
cijfers. 

GEMEENTEMUSICAL.
In 2014 zal in de Eshof de musical Ruth worden
opgevoerd. Op basis van een duidelijke notitie lichtte
Nel Stoffelsen de plannen in deze vergadering toe.
Ruth is een splinternieuwe musical waaraan oa. Erik
Idema heeft meegeschreven. Op woensdag 12 juni is
er een informatieavond waarop alle belangstellenden
welkom zijn. Erik zal het verhaal dan inhoudelijk toe-
lichten. De uitvoering zal zijn in het weekend van
24/25 mei 2014.
Dit is een musical die niet alleen voor 'de Eshof' is,
maar voor het hele dorp. Het feit dat zovelen, zowel
van binnen als van buiten 'de Eshof' naar verwachting
weer zullen meedoen is belangrijk voor de wijze
waarop wij als kerk onderdeel willen zijn van de
maatschappij.
We hebben veel respect voor Nel, die haar schouders
hier weer onder wil zetten en met vele anderen ook
deze musical weer tot een groot succes zal proberen

Van de kerkenraad……………
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te maken. De kerkenraad ondersteunt haar hierbij van
harte.

PERMANENTE EDUCATIE VOOR PREDI-
KANTEN
Evenals artsen, notarissen, advocaten etc. zullen ook
predikanten hun vak moeten bijhouden. Tot op heden
vond dat plaats door predikanten 3 maanden studie-
verlof per 5 jaar te verlenen. De PKN vond dat een
achterhaalde methode en heeft een systeem van per-
manente educatie ingevoerd. Predikanten zijn ver-
plicht hieraan mee te doen. In blokken van 5 jaar die-
nen predikanten 350 uur nascholing te volgen. Dat
staat ongeveer gelijk aan 2 maanden. Daarnaast
bestaat nog recht op 170 uur vrij studieverlof; dat
staat gelijk aan één maand.
De 350 uur nascholing moeten voor ongeveer de helft
ingevuld worden uit het cursusaanbod van de
Protestantse Theologische Universiteit. De andere
helft bestaat uit vrije invulling. Dat kan oa. zijn het
deelnemen aan congressen, het houden van lezingen,
het geven van cursussen, en het volgen van inter- of
supervisiebijeenkomsten. Voor het volgen van
nascholing worden punten toegekend zodat centraal
getoetst kan worden of aan de eisen van permanente
educatie wordt voldaan.
Elke predikant dient een persoonlijk scholingsplan te
maken waarover de kerkenraad moet worden geïnfor-
meerd. 
In deze vergadering hebben we gesproken over de
permanente educatie in zijn algemeenheid en over het
persoonlijk nascholingsplan van Ellie. In deze
Rondom zal Ellie zelf schrijven over haar persoonlij-
ke keuzes uit het nascholingsaanbod. Ellie verklaarde
een groot voorstander te zijn van deze vorm van
nascholing die ontdaan is van elke vorm van vrijblij-
vendheid.

NIEUW JASJE VOOR RONDOM
De redactie van Rondom heeft het idee geopperd om
Rondom te moderniseren en op deze manier aantrek-
kelijk te houden voor de lezers door gebruik te maken
van nieuwe ontwikkelingen van de (druk)techniek.
Het blad in de huidige vorm bestaat ongeveer 10 jaar,

dus vindt de redactie dat de tijd is aangebroken om
iets aan de uitvoering te doen waarbij de herkenbaar-
heid uiteraard voorop blijft staan. De kerkenraad
stemt hiermee in en ziet de voorstellen met belang-
stelling tegemoet.

BELEIDSPLAN 2013-2017.
Het oude beleidsplan bestaat inmiddels 4 jaar en is
aan vervanging toe. De tijd staat niet stil en de ont-
wikkelingen ook niet, dus is het goed om ons weder-
om te buigen over vragen hoe wij als 'Eshof' kerk
willen zijn en welke ontwikkelingen wij in de nabije
toekomst zien. Het moderamen heeft, met behulp van
vele taakgroepen, een nieuw concept beleidsplan
opgesteld. De bedoeling van het nieuwe beleidsplan
is dat het meer beleidsmatig dan operationeel is en
het dus een stuk korter kan dan het huidige beleids-
plan. Dat laatste is in ieder geval gelukt want het
nieuwe plan heeft ongeveer één derde van de omvang
van het bestaande beleidsplan. Op een enkele inhou-
delijke opmerking na ging de kerkenraad akkoord
met deze conceptversie. Uiteraard is het van belang
dat de gemeente gehoord wordt alvorens de kerken-
raad het plan definitief goedkeurt. De wijze waarop
de kerkenraad zich dat voorstelt, wordt in het kader
hieronder weergegeven.

OVERIGE ZAKEN
Er was nog tijd om enkele overige zaken de revue te
laten passeren. 
Etta van Tent nodigt gastpredikanten uit en het is haar
gelukt om ook de laatste openstaande zondag in de
komende vakantieperiode in te vullen. Dat was geen
gemakkelijke opgave en de kerkenraad is Etta dan
ook zeer erkentelijk voor haar niet aflatende inspan-
ningen om het rooster 'rond' te krijgen.

Op 21 april is de jaarlijkse avond voor nieuwe leden.
Het afgelopen jaar zijn 24 nieuwe leden ingeschreven
of hebben belangstelling getoond voor onze kerkge-
meenschap. Alle betrokkenen hebben een persoonlij-
ke uitnodiging ontvangen.

Van de kerkenraad……………



Het voorjaar is nog nauwelijks begonnen maar we
moeten al weer nadenken over de startzondag 2013
die plaats zal vinden op 22 september. Uiteraard
zal de startzondag mede in het teken staan van de
volwassenenreis naar Grace Home, maar dat is
natuurlijk niet het enige. De kerkenraad zal een
voorbereidingscommissie samenstellen.

Tijdens de feestelijke eucharistieviering ter gele-
genheid van het 50 jarig bestaan van de St. Paulus
geloofsgemeenschap en het Pauluskoor is de
Haydnmis ten gehore gebracht.  Het Pauluskoor zal
dit muziekstuk ook in de Eshof zingen in de dienst
van 16 juni als ook het Heilig Avondmaal wordt
gevierd. 

Hoorzitting in verband met het beleidsplan.
In de vergadering van de kerkenraad van 25 april is
het beleidsplan 2013-2017 voorlopig vastgesteld.
Na de kerkdienst van 26 mei hebben belangstellen-

den gelegenheid vragen te stellen en inhoudelijke
suggesties te doen.
Het concept beleidsplan wordt op de website
geplaatst en na de kerkdiensten van 12 en 19 mei
zullen enige 'meeneem' exemplaren op de leestafel
liggen met een intekenlijst voor het geval alle
exemplaren meegenomen zijn.
Rekening houdend met opmerkingen en suggesties
van gemeenteleden zal het beleidsplan definitief
vastgesteld worden in de vergadering van de ker-
kenraad van 13 juni. 

Frits Harmsen.

Van de kerkenraad……………
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Een hartelijke groet van Myasa en Tbarek
Beste gemeenteleden,

Ik wil U met deze brief hartelijk bedankenk voor Uw gebeden en de maanden dat Uw gemeente ons financiële
gesteund heeft.
We hebben een heel zwaar jaar achter de rug. Vlak voor de zomervakantie zouden we uitgezet gaan worden naar
Irak, en werd onze uitkering gestopt.
Onze advocaat heeft opnieuw de procedure aangevochten, en dankzij Uw hulp heb ik die maanden kunnen over-
bruggen en konden we gewoon in Hoevelaken in ons huis blijven wonen en kon Tbarek naar school blijven
gaan. 10 juli kregen we van de advocaat te horen dat we toch in Nederland mogen blijven.
We konden het haast niet geloven, maar we zijn er zo vreselijk blij mee.
Het is nu een goed half jaar verder, en het gaat goed met ons.
Tbarek is begonnen in de eerste klas van de middelbare school en ze doet erg haar best.
Ik kreeg tegelijkertijd met de verblijfsvergunning een werkvergunning en ik ben werk gaan zoeken. 
Ik werk nu met veel plezier in Hoevelaken als huishoudelijk medewerker bij Amaris thuiszorgteam in de
Stoutenborgh, en ook werk ik voor Amaris Amerhorst als huishoudelijk medewerkster in het thuiszorgteam.
Het werken bij ouderen vind ik heel fijn. Zelf heb ik in Irak jaren voor mijn eigen ouders gezorgd. 
Vanaf april werk ik ook bij de Klepperman. Het is de bedoeling dat ik zo onafhankelijk van uitkeringen een
eigen bestaan kan gaan opbouwen en voor mezelf en Tbarek een fijne toekomst in Hoevelaken krijgt.

Het feit dat zo veel mensen aan ons hebben gedacht toen we het zo moeilijk hadden heeft ons heel veel steun
gegeven en ook kracht om vol te houden.
Wij zullen ons hele leven dankbaar zijn voor al deze hulp en zullen dit nooit vergeten.
Wij denken aan u allen in onze gebeden.

Hartelijke groeten van Tbarek en Myasa al Mousowy
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Geslaagd gemeente-Eshof  uitje, met een
spannend slot.

De reis dit jaar gaat naar het mooie stadje Elburg, om
daar een bezoek te brengen aan de "Sjoel"(synagoge)
een Joods museum  om verhalen te horen over een
aantal Joodse families die vanaf 1700 in Elburg
gewoond en geleefd hebben.

Keurig op tijd was iedereen  aan-
wezig  en   zo  vertrokken wij
richting Elburg.
Een leuke rit via
Nijkerkerveen. Nijkerk en
Putten waarbij de chauffeur
ons attent maakte op diverse
bezienswaardigheden.
Onze eerste stop bracht ons
naar AC-restaurant 't Harde
waar een lekker kopje koffie
met  gebak voor ons klaar
stond.

De reis
ging ver-
volgens
naar
Elburg.
Op naar
de Sjoel.
De
groep

was te
groot voor het kleine museum, dus één helft het
museum in en de andere helft kreeg eerst de rondlei-
ding langs de huizen van de Joodse families waar ze
gewoond en geleefd hebben. Zowel de rondleiding

als het museum was reuze interessant, mede ook
door de zeer deskundige gids die ons veel wist te
vertellen over het Joodse leven in maatschappij en
geloof.
Halverwege museumbezoek en rondleidingen heb-
ben wij genoten van een heerlijke goedverzorgde
lunchbuffet in restaurant De Haas. Na het laatste
kopje koffie weer in de benen om ons programma af
te maken.  Een bezoek aan het Joodse kerkhof hoor-
de daarbij. De betekenis van diverse symbolen op
de stenen werden door de gids duidelijk uitgelegd.

De Joodse historie en gewoonten in woord en beeld
maakten indruk

op de aanwe-
zigen.
Om 15.45 uur
zouden wij
weer vertrek-
ken van de
parkeerplaats.
Echter er
bleek één
deelnemer
niet op te

komen dagen,
dat was even schrikken voor ons. Een aantal van ons
ging op zoek in Elburg. Na een uur kwam een verlos-
send telefoontje dat betrokkene reeds met een andere
bus naar huis was gegaan. Gelukkig viel de spanning
weg.
Nu op weg naar de Eshof, waar bij aankomst een
hapje en een drankje klaar stonden. Wat door ons
allen zeer werd gewaardeerd.
Wij zien terug op een fijne dag die goed was ver-
zorgd en bedanken de organisatie voor hun keuze en
zorg om alles in goede banen te leiden.

Bram van Gent

Gemeente-Eshof uitje
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Predikanten naar school
Voor veel beroepsgroepen bestaat de plicht, dat je je
regelmatig laat bijscholen. Of je nu docent, arts, maat-
schappelijk werker of organisatieadviseur bent, van tijd
tot tijd moet je je kennis opfrissen.
Voor predikanten was dat tot voor kort niet het geval.
Eens in de vijf jaar hadden predikanten recht op drie
maanden studieverlof.
Of ze daar gebruik
van wilden maken en
hoe ze dat wilden
invullen, moesten ze
zelf weten. Bij velen
schoot het erbij in, het
lukte ze niet om die
drie maanden vrij te
vragen. Anderen geno-
ten ervan en gebruik-
ten de tijd om een pro-
motieonderzoek te
schrijven. Zelf heb ik
in het verleden geko-
zen voor twee oplei-
dingen: de Klinische
Pastorale Vorming en
de Voortgezette
Opleiding Pastorale
Gespreksvoering.

In die vrijblijvendheid is verandering gekomen. Ook
predikanten zijn nu verplicht aan bijscholing te doen.
Dat heeft voor aardig wat opschudding gezorgd in pre-
dikantenland. Vrijbuiters als velen zijn, willen ze zich
niet graag aan banden laten leggen. Ook waren de
regels aanvankelijk nogal rigide, ruimte voor eigen cre-
atieve invulling was er nauwelijks meer.
Inmiddels zijn de eerste kinderziekten van het plan
bedwongen. Ook is in de afgelopen paar jaar het aan-
bod voor de nascholing uitgebreid. En per 1 september
2012 is elke predikant, die in dienst is bij de
Protestantse Kerk in Nederland, verplicht om deel te
nemen aan wat genoemd wordt de Permanente
Educatie (PE).

Het vraagt wel energie en tijd om in de materie thuis te
raken. Maar het levert wat op. Uitgenodigd worden om
over jezelf na te denken is niet verkeerd. Je kijkt voor-
uit voor een periode van vijf jaar, en niet enkel naar
het eerstvolgende kerkelijke hoogfeest. Je bedenkt wat
je sterke kanten zijn en hoe je die verder wilt ontwik-

kelen. Je kijkt naar je zwakke kanten en op wat voor
manier je daar iets mee kunt - zonder jezelf te frustre-
ren door teveel te willen. En je overlegt met de kerken-
raad waar de gemeente in de komende tijd behoefte
aan zou kunnen hebben.

Mijn persoonlij-
ke belangstelling
ligt vooral op het
terrein van pas-
toraat en ere-
dienst. In beide
wil ik graag mijn
inzicht en vaar-
digheden verder
ontwikkelen.
Wat beide betreft
gaat het me daar-
bij ook om vra-
gen naar de aan-
wezigheid van
God: hoe ervaren
wij God, in pas-
toraat, in ere-
dienst, in ons
leven? Ook in
het leiding geven

aan (kleine) groepen zou ik meer vaardigheid willen
opbouwen. In de kerkenraad vond men dit alles een
goed plan en denkt men dat ook de gemeente erbij
gebaat kan zijn.

Wat een cursus leidinggeven betreft was er het komen-
de jaar binnen het aanbod van de Protestantse
Theologische Universiteit niets voorhanden. Maar op
het gebied van eredienst, pastoraat en spiritualiteit kan
ik goed vooruit.
Sinds maart ben ik aan een supervisietraject begonnen.
Dat betekent dat ik minimaal tien keer werk inbreng
bij een gediplomeerd supervisor. Bij het bespreken
daarvan gaat het niet alleen over de werksituatie, maar
krijg ik ook feed back over mijn eigen functioneren
daarin.
In januari 2014 ga ik een cursus doen met als titel
'denken over de ziel' bij bijzonder hoogleraar christelij-
ke filosofie Renée van Riessen. Bestaat de ziel? Wat
kunnen 'ziel' en 'innerlijkheid' betekenen? We lezen
bronnen als geschriften van Augustinus, Kierkegaard,
Eckhardt en Nietzsche.
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In juni 2014 geeft hoogleraar liturgiek Marcel Barnard
een cursus met als titel "liturgie in de netwerksamenle-
ving ". Een update van de liturgiewetenschap, zodat ik
daarna 'adequaat ritueel-liturgisch kan handelen'! Ik
ben heel benieuwd.

De complete cyclus van vijf jaar valt nu nog niet te
overzien. Over een jaar zal ik moeten kijken welke
cursussen, die binnen mijn scholingsplan kunnen pas-
sen, er op dat moment geboden worden. Tussentijds
kan een scholingsplan worden bijgesteld. Bijvoorbeeld
wanneer de behoeftes van gemeente of predikant ver-
anderen.

Ik hoop af en toe gelegenheid te vinden om in het
kerkblad iets te schrijven over het een en ander. En om
er iets mee te doen binnen het programma van vor-
ming en toerusting. Wie het leuk vindt om het aanbod
van de PThU te zien, kan het vinden op het internet:
zie http://www.pthu.nl/PAO/

Ellie Boot

Predikanten naar school

Van de ZWO….

Het is een goede gewoonte geworden, dat de kinderen
zondags tijdens de collecte hun geld doen in de "Doos
van Kinderen voor Kinderen". Een paar weken gele-
den hebben we de doos geleegd en er zat en bedrag in
van ruim 400 euro, om precies te zijn € 400,50. Een
prachtig resultaat en dat geld gaat naar ons diaconaal
project Grace Home. Dat behoeft uiteraard geen uit-
leg, vooral na het verblijf van de jongeren in New
Delhi, de vele berichten in Rondom en de site van de
Eshof. In het najaar gaat een groep volwassenen naar
Grace Home in New Delhi en ook dat beloofd een
aparte ervaring te worden.
Wij zijn als ZWO heel erg blij, dat we destijds beslo-
ten hebben dat project voor drie jaar te adopteren. Niet
alleen financieel sponsoren , maar ook proberen de
gemeente daar zoveel mogelijk bij te betrekken. Wij
denken dat dat, dankzij de inspanningen van de werk-
groep van Grace Home, meer dan geslaagd is.
Drie jaar lang hebben we elk jaar € 15.000 gedoneerd
en dat hebben we kunnen doen dankzij uw toezeggin-
gen om het werk van de ZWO te steunen.
Het zou fijn zijn als u uw toezegging snel kunt done-
ren, want dan kunnen we met dat geld de dingen die
we toegezegd hebben, al kunnen uitvoeren. 

Ook konden we tijdens de 40-dagentijd elke week
€ 1000 toezeggen aan de acties van Kerk in Actie.

Elke week werd een toen een project centraal gesteld.
Tijdens onze laatste vergadering van 17 april is alles
weer aan de orde geweest. We hadden een gast die ons
enthousiast vertelde over een schoolproject in Uganda.
Je staat toch elke keer weer verbaasd als je hoort hoe-
veel goede dingen worden gedaan door individuele
mensen.
Nelly vertelde ons de stand van zaken van Amnesty
International en deelde brieven uit om te versturen.
Regelmatig staat zij na de dienst in de hal van de kerk
om brieven uit te delen.
We hebben tijdens deze vergadering een aantal onder-
werpen uitgebreid besproken en afspraken gemaakt. 
Onze volgende vergadering is op 13 mei en zo blijven
we maandelijks bij de les tijdens onze geanimeerde
besprekingen.

Jan Baas

Namens de werkgroep ZWO: Nelly Clement,
Willemien van Putten Tineke Wassink, Wim van Vliet,
Jan van de Kuilen, Jan Baas.     
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Bij het inwerken als uw nieuwe penningmeester, viel
het mij op dat er bij voorbeeld maar 22 leden zijn die
gebruik maken van de mogelijkheid om collectebon-
nen te kopen!
Zelfs de nodige kerkrentmeesters (wat een benaming
overigens!) laten de mogelijkheid liggen om op die
manier een extra fiscale aftrekmogelijkheid te gebrui-
ken, bovenop de fiscale aftrek van de vaste vrijwillige
bijdrage en giften aan de diaconie & ZWO. U bent
daarmee een dief van eigen portemonnee!
Ook voor leden die normaal geen inkomstenbelasting
aangifte invullen en alleen loonbelasting betalen als
werknemer, kunnen in aanmerking komen voor aftrek,
indien voldaan is aan de navolgende eis:
"Voor 'gewone' giften is slechts een bedrag aftrekbaar,
dat zowel € 60 als 1% van het verzamelinkomen vóór
toepassing van de persoonsgebonden aftrek overtreft.
Het verzamelinkomen bestaat uit het totale inkomen
uit de boxen 1, 2 en 3. Daarnaast geldt een maximum-
aftrek ter grootte van 10% van dat inkomen."
Voor werkende jongeren en gepensioneerden met een
bescheiden pensioen kan de besparing zo'n 30% bedra-
gen van elke geschonken euro boven de genoemde
drempel. Voor modale inkomens zal dit zo'n 40%
bedragen en voor de veelverdieners onder ons zelfs
zo'n 50%.
Vanwege het effect dat het afdragen aan de bank van
contant collectegeld risicovol is voor degene die
afstort, en de bank hoe langer hoe minder faciliteert en

daar zelfs geld voor wil hebben, zou het mooi zijn als
er meer gebruik zou worden gemaakt van de aankoop
van collectebonnen.
Mag ik u dan ook van harte aanbevelen de bonnen te
bestellen bij Max van Deuveren, door middel van over-
boeking van een bedrag gelijk aan datgene wat u
bestelt (bonvellen van € 10 of  € 20 voor respectievelijk
€ 0,50 en € 1,00 bonnen) op bankrekening
38.22.04.735. U hoeft Max daarvoor niet telefonisch te
benaderen, de overboeking is de bestelling, de bonnen
zullen u worden bezorgd of toegestuurd. 
Er zijn leden die vinden dat het niet "zuiver" voelt om
geld terug te ontvangen van de fiscus wat geschonken
is aan de kerk, maar daarvoor hoeft u zich niet in te
houden - u kunt gewoon het behaalde voordeel extra
besteden door meer bonnen te kopen en vervolgens te
"offeren".
MEDEDELING:
Leden die een declaratie of een goedgekeurde nota ter
betaling hebben, verzoek ik deze in te scannen en aan
mij door te mailen, zodat ik ook in vakantietijd en vrij-
etijdsbesteding (wij gaan nogal regelmatig met de
camper weg) de betalingen gewoon kunnen doorgaan
en niet in de brievenbus blijven liggen. Bovendien
bespaart het u een rit. Bij voorbaat dank!
Mijn mailadres is: verhagen@euronet.nl

Frans Verhagen
Penningmeester

OPROEP:

Dat gezond, daar zit hem de kneep. Zolang je gezond
bent redt je het wel, maar komen de gebreken, dan
komen de problemen.
Hulpdienst Hoevelaken kan u daar goed bij helpen.
Vraag het ons gerust.
Wij staan voor u klaar om allerlei obstakels, zoals ver-
voer, boodschappen doen, facturen op tijd betalen, klei-
ne klusjes in huis of tuin, voor u uit de 
weg te ruimen.
Moet u een arts of specialist bezoeken, dan willen we u
er niet alleen brengen, maar ook met u mee naar bin-
nen gaan, als u het prettig vindt dat iemand meeluistert
naar wat de dokter zegt. 

Vraag het ons gerust. 
Iedere werkdag van 8.00 uur tot 9.00 uur op tele-
foonnummer 033 2537800 krijgt u een coördinator
van Hulpdienst Hoevelaken persoonlijk  aan de tele-
foon.
Lukt dat niet, dan kunt u natuurlijk uw boodschap ook
de gehele dag inspreken.
Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opge-
nomen.

Hulpdienst Hoevelaken

Hulpdienst Hoevelaken
Vraag het ons maar
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Even voorstellen
volwassenenreis Grace Home

DICKY VAN DER VEER

Mijn naam is Dicky van der Veer en ik ben 55 jaar.
Samen met Fokke woon ik bijna 26 jaar in
Hoevelaken. We hebben drie dochters en een zoon.
Doordat onze zoon Leander mee is geweest met de
Grace Home
jongerenreis,
ben ik erg
betrokken
geraakt bij dit
project. In hun
voorbereidings-
periode met
allerhande
acties droegen
wij ook ons
steentje bij. Zo
bracht ik bij-
voorbeeld 'Sint en zijn Pieten' van het ene adres naar
het andere en zorgde ik voor iets lekkers na de
Paasnachtwake.
Door het blog tijdens hun verblijf in India en door de
enthousiaste en ontroerende verhalen van onze zoon
ben ik diep geraakt. 
De volwassenenreis zie ik dan ook als een bijzondere
kans om Grace Home met eigen ogen te zien en daar
aan de slag te gaan. Ik verheug me erop om de kinde-
ren en medewerkers waarover we al zoveel hebben
gehoord en gelezen persoonlijk te ontmoeten. Door
samen te spelen en te werken hoop ik dat we veel van
elkaar kunnen leren.

TRUDY JULSING

Ik ben Trudy Julsing, 56 jaar jong en gelukkig
getrouwd met Herman. Wij hebben 3 zonen die nu zo
goed als uitgevlogen zijn. Alhoewel wij alweer 22 jaar
in Hoevelaken wonen, liggen mijn roots in Drenthe en
wel in Hoogeveen, waar mijn hele familie woont en…
waar ik mij heel bewust van ben… nog steeds mijn
ouders… beiden redelijk gezond en actief. Ik heb fijn
werk als verpleegkundige in de thuiszorg. Daarnaast
deel ik met veel plezier het duo-ouderlingschap met
Herman. Als kerken-
raad waren we vanaf
het begin al betrokken
bij het Grace-Home
project, wat door
Gerwin en Esther
enorm goed is neer
gezet , een project
waarin ik alle vertrou-
wen heb. Een diaco-
naal project is voor
mij trouwens al een
lang gekoesterde wens. Twee van onze zonen zijn des-
tijds mee geweest naar respectievelijk Babadag en de
Oekraïne. Zelf heb ik een tijd geleden de mogelijkheid
gehad om mee te gaan naar Oeganda,maar door
omstandigheden is dat niet door gegaan. En ja… toen
er sprake van werd dat er dit keer naast een jongeren-
reis ook een reis voor volwassenen naar India op stapel
stond, had ik zoiets van… dit is mijn kans, ik wil mee!
Ik heb nu zo veel over pastor John, zijn team en de
kinderen gehoord, dat het mij geweldig lijkt om hen
persoonlijk te ontmoeten en met mijn reisgenoten er
naar toe te leven om straks met elkaar ons steentje bij
te mogen dragen, het verschil te mogen maken… Ik
zie enorm uit naar onze reis komend najaar, een hele
uitdaging… maar ook ontzettend spannend!

Op donderdag 6 juni 2013 zullen de vloeren in de
"Eshof"weer eens grondig worden gereinigd. Wij wil-
len graag van deze gelegenheid gebruik maken door
ook andere zaken en dingen in de "Eshof" eens een
schoonmaak beurt te geven. Hiervoor hebben wij
uiteraard best wat hulp nodig.

WIJ VRAGEN DAN OOK MEDEWERKERS, 

die samen met ons deze klus willen klaren.

Opgave graag aan:
Annie Schuurman (tel 2534547) of 
Gosse van Dijk (tel.0342-461270.
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PASTOR JOHN EN ZIJN VROUW
IN NAJAAR NAAR HOEVELAKEN

Over het Grace Home project valt elke maand
weer een hoop te delen.   Wij vinden het fan-
tastisch dat de rommelmarktcommissie beslo-
ten heeft om een deel van de opbrengst van de
rommelmarkt te besteden aan het verblijf van
pastor John en zijn vrouw Annie in
Hoevelaken. Het maakt het voor de deelne-
mers aan de volwassenenreis extra bijzonder
om met pastor John en Annie in het vliegtuig
te stappen, aansluitend aan de volwassenen-
reis in oktober, en hiermee het project Grace
Home af te sluiten. De 'kroon' op het project. 

Eén van onze projectdoelen is 'ontmoeten'. Het verblijf
van pastor John en Annie in Hoevelaken past daar per-
fect in. Wij hebben pastor John en zijn vrouw uitgeno-
digd voor de periode van 28 oktober tot 6 november.
In deze week zullen we pastor John en Annie gastvrij
ontvangen en hun een nuttig en plezierig verblijf bie-

den. Wij willen heel graag dat onze gemeenteleden en
betrokken partners met pastor John kunnen kennisma-
ken. Ook  willen wij pastor John introduceren bij
potentiële partners in Nederland. We gaan als project-
team een mooi programma uitwerken waarover we
later meer zullen vertellen.

VOORBEREIDING VOLWASSENENTEAM
Het volwassenen team bereidt zich op allerlei manie-
ren voor op de reis.  Begin mei neemt het team alvast
een voorproefje op de Indiase keuken door Indiaas te
eten in een Indiaas restaurant  in Harderwijk. Een
mooie gelegenheid om elkaar beter te leren kennen en
verwachtingen over de reis met elkaar te delen.  Ook is
het team samen actief voor 'de Eshof' rommelmarkt.

OPEN KERKENDAG NIJKERK
Op 8 juni wordt in het kader van 600 jaar Nijkerk een
Kerkendag georganiseerd. 'De Eshof' is op die dag
open voor geïnteresseerden. De Grace Home expositie
krijgt daarin ook een plek, evenals de films.  

Gerwin Duine
Namens projectteam Grace Home

Hartelijk dank voor de prachtige bloemen die Ellen Hofman mij namens u allen bracht. Hartverwarmend en
moedgevend in deze voor mij zware dagen van afhankelijk en machteloos leven. Wat de Eshofgemeente voor
iemand kan betekenen!! Zegen op uw ‘er zijn voor de ander’ gewenst.

Hilda Schouten-Attema
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De Eshof 25 jaar geleden

In het eerste nummers van de Rondom 1988 vinden we
enkele bedankbetuigingen voor de volgens hen mooie
kerstdienst voor ouderen. De meeste zijn anoniem met
uitzondering van een dankwoord van Cor Floor. Onze
predikanten Monshouwer en van Reenen leveren een
bijdrage naar aanleiding van het kerkrooster dat in
januari gaat over het Licht van deze Werelds dat met
Kerst is gekomen en volgens Dirk kan ons vlammetje
makkelijk uitwaaien, maar het Grote Licht blijft helder
schijnen. Janny Kroneman wekt ons namens het
Kollege van Beheer op om de actie Kerkbalans die dit
jaar "Geloven kost wat" tot een financieel succes te
maken en allen 5 tot 7% meer dan vorig jaar te geven.
Mevrouw Gijsen-Fremory verbaast zich over het grote
aantal mensen dat met de auto ter kerke gaat. Zij
meent dat milieuvervuiling een reden kan zijn om per
fiets of lopend naar de Eshof te komen.
Het februarinummer kent onder meer een verslag van
de kerkenraad vergadering. Jeugdouderling Wil Berle
opent deze vergadering, vervolgens passeren alle op
dat moment bestaande werkgroepen en onderdelen
daarvan, de revue. Namens de OCG besluit de kerken-
raad om de burgerlijke gemeente Hoevelaken een brief
te sturen  waarin ze de gemeenteraad aanspreekt op
haar houding ten aanzien van de door de minister
gevraagde hulp bij vluchtelingenopvang.

Een probleem dat veel aandacht krijgt is de vraag hoe
om te gaan met niet betalende leden die wel op het
budget van de kerk drukken. De uitslag van de actie-
kerkbalans is op een paar toezeggingen na fl.96000,00
De redactie van de Rondom tenslotte meldt dat zij in
samenstelling wijzigen. Diny Beitler vertrekt en wordt
opgevolgd door Trudy Jonker. Eindredactie is
mevrouw Magda Fokker, Secretariaat en opmaak Henk
Bloklander, Penningmeester Henk Korthorst,
Algemene zaken Trudy Jonker. 
Het tweede kwartaal kenmerkt zich onder meer door
de afwezigheid wegens ziekte van ds. van Reenen ter-
wijl de gereformeerde kerkenraad in april; hem net
voor twee jaar heeft herbenoemd.
De contacten met de gemeente in Freiberg worden
intensiever en in het Hemelvaartsweekend gaat een
delegatie van onze gemeente naar hen toe
Voor de doop van een zoon van  Elizabeth en Tom
Doude van Troostwijk heeft vader Tom een eigen
dooplied geschreven en voor de Pinksterdienst schreef
Cees Otte een lied voor de vijftigste dag dat hij ook
nog van muziek voorzag. Voort ds. Dirk Monshouwer
reden om op te merken dat zonder zangers er geen
schrijvers en dichters bestaan en we zo samen van
hiervan kunnen genieten.

Fokke Kooistra

Collectebeheerder:Max van Deuveren



P R O T E S T A N T S E  G E M E E N T E24

College van Kerkrentmeesters 
Geachte leden van de Protestantse Gemeente 
"De Eshof"te Hoevelaken.
Hierbij hebben wij het genoegen u aan te bieden de
jaarrekening over het jaar 2012, bestaande 
uit de balans per 31 december 2012 en de exploitatie-
rekening over het jaar 2012.
De exploitatierekening geeft een positief resultaat aan
van € 14.410, begroot was een positief 
resultaat van € 9.995.  Het exploitatieresultaat is toege-
voegd aan het eigen vermogen.
De voornoemde stukken zijn goedgekeurd door het
College van Kerkrentmeester en de leden van

de kerkenraad.
De onderstaande Balans en Exploitatierekening zijn in
verkorte vorm weergegeven, de uitgebreide
versie liggen ter inzage bij de penningmeester, de heer
P.F.Verhagen, Kijftenbeltlaan 51 en bij de
administrateur, de heer F.Schimmel, Westerdorpsstraat
58a.

Namens het college van kerkrentmeesters.
P.F.Verhagen, penningmeester
F.Schimmel, administrateur
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College van Kerkrentmeesters 
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De bloemen of een zinboekje
gingen naar:

BRUIDSPAREN
Dhr en Mw van Drie, Clauslaan 20 vijfentwintig jaar getrouwd
Dhr en Mw Zanting Hogeweg 237

Amersfoort vijfentwintig jaar getrouwd
Dhr en Mw de Langen De Brink en Achterveld

zestig jaar getrouwd
Dhr en Mw van de Pol Kievitlaan 2 vijfentwintig jaar getrouwd

Fam Rhebergen De Wetering 2 attentie
Fam Veldhuizen Boesenserf 15 geb zoon
Mw vd Wal Straat v Corsica

Amersfoort attentie
Dhr Roersen en 
Mw v Veldhuizen Wilgenlaan 17

Nijkerk attentie

DE JARIGEN:
Mw Budding,  Mw Maaskant,  Mw Mönch,  Mw de Bruijn,  Mw Moor,  Dhr van Tent,  Mw van Kommer,
Mw de Meij,   Mw Bos, Dhr de Booy,  Dhr van Hattem,  Mw Broekhuis,  Dhr Engel.

En van de Paulus Parochie, ter ere van het jubileum, kreeg Frits Harmsen een bloemstuk.

Ons liedboek (groot formaat) is enige weken geleden, hoogstwaarschijnlijk per abuis door iemand na afloop
van de kerkdienst meegenomen. Voor in het liedboek staat een herinnering geschreven voor onze zoon
Kristiaan. Vandaar dat we het graag terug hebben.

Fam.Van Rootselaar
Oosterdorpsstraat 54
3871AE  Hoevelaken
Tel. 033-2534038
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5 mei: Linda Timmerman en Nadia Ochoa Saif
12 mei :Hester Beukers en Marit van Looijengoed
19 mei: Linda Borgdorff en Hanne Blaas
26 mei :Elza Ipenburg en Coen van Dunschoten

2 juni: Myriam Zandberg en Nadia Ochoa Saif
9 juni: Anne-Marie van Veldhuijzen en Ina van Os
16 juni: Anja Bouw en Femke van de Poll  

(extra Linda Borgdorff in geval van doopdienst)
23 juni: Judith van Hoeijen  en Tim Floor
30 juni: Judith van de Kamp en Nine Kloppenburg
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Colofon
‘Rondom de Eshof’ is het kerkblad van de Protestantse
Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken. 
‘De Rondom’ verschijnt 10 keer per jaar (januari/ febru-
ari en de zomermaanden heeft een dubbelnummer). 
De digitale versie van ‘De Rondom’vindt u op:
www.pgdeeshof.opweb.nl 

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

Contact: rondomdeeshof@gmail.com

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

email: hcvreyendam@hotmail.com

Inleverdata
Inleverdatum voor het juni nummer is 
dinsdag 28 mei  
Inleverdatum voor het juli/aug. nummer is 
dinsdag  25 juni  

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.

Oppasrooster

Rooster oud papier BAK 
04 mei F.v. d. Veer A. Zijlstra
11   ,, E. S. Beitler H. C. v. Reijendam
18   ,, J. v. Beek R. S. Hulst
25   ,, G. J. Wassink R. M. Bos

01  juni R.J.W. v. Bloemendaal K.Top
08   ,, H.Boswijk A.v.d .Pol
15   ,, R.Burema J. Roos
22   ,, W.J.E.Heining H.Willemse
29   ,, H.Blijderveen H.v.d.Ende  


