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

Zondag 9 juni 10.00 uur Ds. E. Boot; Introductie nieuw liedboek; 
Met medewerking van de Cantorij 
Collecten: Stichting Hulpdienst Hoevelaken; 
Jeugd- en jongerenwerk

Zondag 16 juni 10.00 uur Ds. E. Boot; Maaltijd van de Heer
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 10.00 uur Ds. E. Boot + pastor Henk Tolboom; Viering van Petrus en Paulus

Met medewerking van de Cantorij en het Pauluskoor
Vlak voor aanvang van de dienst vertrekt de oppas met de oppas
kinderen naar de Eshof. De kinderen die naar de kinderdienst gaan, 
zullen op een later moment ook naar de Eshof gaan.

Zondag 7 juli 10.00 uur Ds. E. Boot
Collecten: Stichting Hulpdienst Hoevelaken;
Onderhoud/expl. Kerkgebouw

Zondag 14 juli 10.00 uur Ds. E. Boot; Maaltijd van de Heer 
Collecten: Eigen diakonie; Oec. Coördinatiegroep

Zondag 21 juli 10.00 uur Ds. M. Korpel (Leusden) 
Collecten: Eigen diakonie; Landelijk & prov. werk PKN

Zondag 28 juli 10.00 uur Drs. E. Idema (Amersfoort)
Collecten: Passantenverblijf; Ondersteuning eigen gemeente

Zondag 4 augustus 10.00 uur Ds. A.W. Berkhof (Ermelo)
Collecten: Eigen diakonie; Cantorij/muziekinstrumenten

Zondag 11 augustus 10.00 uur Mw. Drs. P.I. van der Meijden (Leiden)
Collecten: Kerk in Actie Zomerzending; Jeugd en jongerenwerk

Zondag 18 augustus 10.00 uur Ds. S.J.R. Rosmolen (Hoogland) 
Collecten: Eigen diakonie; Kerkblad Rondom

Zondag 25 augustus 10.00 uur Dr. M. Dijkstra (Ede)
Collecten: Eigen diakonie; Oec. Coördinatie Groep

Kerkdiensten 
van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken
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Heer,

toen ik in het diepe dal zat

en geen spatje meer zag

van het licht aan de top,

heb ik U aangeroepen

en het werd lichter.

Het licht kwam in het dal,

en langs het licht

klauterde ik weer omhoog,

moeizaam,

maar eenmaal aan de top

zag ik het licht

in volle glorie.

Het leed was geleden

en dankbaar

heb ik Uw licht omhelsd.

Nu weet ik zeker:

U bent het stralende licht

aan de top van de berg,

maar ook

de schittering van het vonkje in het dal.

Het licht

Uit het Gebedenboek van Toon Hermans
Uitgeverij De Fontein



Uit de gemeente
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Agenda
WEEK 23
Donderdag 6 juni 20.00 uur Wijkteam 8, Veenslagenweg 117

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

WEEK 26
Dinsdag 25 juni 20.00 uur Wijkteam 3, Boersenserf 12 

Woensdag 26 juni 20.00 uur Wijkteam 1, Sportweg 14

Donderdag 27 juni 20.00 uur Moderamen, de Eshof

WEEK 27 
Woensdag 3 juli 20.00 uur Diaconie, de Eshof

WEEK 28
Dinsdag 9 juli 20.00 uur Wijkteam 5, Elzenlaan 20

MEELEVEN

Rie Lensen-de Graaff ('t Viertel 33) mocht op 27 mei
na een lange revalidatieperiode in Birkhoven weer naar
huis. Haar dochter Hannie en schoonzoon Chris zijn de
eerste dagen bij haar om haar zoveel mogelijk te hel-
pen. Daarna moet ze weer (letterlijk en figuurlijk) op
eigen benen staan.

Hilda Schouten-Attema verblijft nog in Birkhoven en
heeft daar nu een permanente kamer gekregen. Haar
kamer ligt op de eerste verdieping en heeft nummer
29. Het adres: De Vier Linden, Soesterweg 535, 3819
BA Amersfoort. Dit is het adres waar ook Hans de
Vries woont. Hopelijk zal ze zich er thuis kunnen gaan
voelen.

Dirk van Sloten (Doorniksland 6) heeft een galoperatie
moeten ondergaan. Omdat hij hartpatiënt is, moest hij
voor de zekerheid een nacht in het ziekenhuis blijven.
De operatie is gelukkig goed geslaagd. Dirk hoopt nu
van de aanvallen verlost te zijn.

Bertus Dasselaar (Reeënspoor 17) tobt al lange tijd
met zijn gezondheid. Sinds hij twee jaar geleden een
bypass operatie heeft ondergaan, is hij niet meer de
oude geweest: hij is vooral erg moe. Er vinden onder-
zoeken plaats in het ziekenhuis, hopelijk kan er wat
aan gedaan worden.

Kort na het overlijden van Dirk Monshouwer in 2000
heeft Yolanda Voorhaar zo'n twee jaar in de
Eshofgemeente gewerkt. Ze nam afscheid van ons toen
ze in Arnhem een beroep aangeboden kreeg. Sindsdien
is vooral haar echtgenoot, Meindert Dijkstra, verschil-
lende keren in ons midden geweest als gastpredikant of
als inleider van een avond binnen het programma van
vorming en toerusting.
Kort geleden kwam Yolanda op een zondag met
Meindert mee; een bijzondere situatie, want meestal
moest ze zelf in kerkdiensten voorgaan. Ze vertelde dat
ze met ziekteverlof is, omdat er bij haar borstkanker is
geconstateerd. Inmiddels heeft ze te horen gekregen
dat ze geopereerd zal worden en dat er bestraling en
chemotherapie zal volgen.

Hennie Kous-de Jong (Havikshorst 2) krijgt de komen-
de maanden om de drie weken een chemokuur. Die is
preventief bedoeld, om eventuele zwervende kwaad-
aardige cellen te vernietigen. Het is een spannende tijd,
want niemand kan voorspellen hoe ze zich zal voelen
bij het ondergaan van de hele behandeling.

Ook Ester Baas (Lagebrinkerweg 21) leeft met die
ongewisse werkelijkheid. De eerste chemokuur heeft
ze goed doorstaan, zij het wel met moeheid en een wat
gammel gevoel als resultaat. Maar het 'is te doen', zegt
ze zelf na afloop. Het was minder erg dan ze had
gevreesd.

Voor Elly Stomphorst-Oxfoort (Constantijngaarde 3)
zijn dit zware weken. Haar gezondheid gaat op en
neer, maar gelukkig over het geheel gezien heel lang-
zaam de goede kant op. Ze hoopt over enkele weken
uit het ziekenhuis te worden ontslagen om thuis weer
op krachten te kunnen komen. Pas als ze zover is kan
worden bekeken of ze opnieuw chemotherapie aan zal
kunnen.

Op deze plaats ook een bericht over Floris Valkenburg
(Hazeleger 4). Verschillenden van ons kennen hem: hij
was deel van de groep jongeren die in 2007 met een
diaconaal project naar Vapnyarka in Oekraïne is
gereisd. Kort geleden kreeg Floris, tweeëntwintig jaar
oud, met hartfalen te maken. Hij heeft inmiddels een
zware operatie achter de rug en leeft dankzij twee
steunharten. Zijn eigen hart blijkt te zeer verzwakt om
weer te kunnen gaan functioneren. Floris staat nu op
de urgentielijst voor een harttransplantatie.

Graag wens ik aan iedereen goede moed toe en energie
om vol te houden. Ook aan degenen die hier niet zijn
genoemd en aan alle mantelzorgers. Dat de zon zich
zal laten zien in de komende weken, buiten en ook bin-
nen.
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Uit de gemeente
FELICITATIES

Op 1 mei werd Ivy geboren, dochter voor Bas en
Marjanka Buitink-de Boer (Willem de Zwijgerlaan
11). Welkom, Ivy - en Bas en Marjanka, van harte
gefeliciteerd met jullie dochter!

Op 11 mei vierden Annie en Gerard Boshuizen-van
Meerveld (Hogeweg 230) de voltooiing van hun veer-
tigste huwelijksjaar. Diezelfde dag waren Henry en
Lida van Blijderveen-Overeem (Mauritslaan 10) vijf-
entwintig jaar getrouwd.

Op 20 mei volgde het echtpaar Doude van Troostwijk
(Westerdorpsstraat 26), dat ook het vijfentwintig jarig
jubileum vierde. En op 24 mei Max en Riet van
Deuveren-Fles (Lindenhof 34), die vijfenvijftig jaar
verbondenheid vierden.
Bruidsparen, van harte gefeliciteerd!

Ellie Boot

INTRODUCTIE VAN HET NIEUWE
LIEDBOEK OP 9 JUNI

De nieuwe liedboeken zijn alweer uitverkocht! Ze zijn
in herdruk, in juli hoopt de Hoevelakense Boekhandel
weer exemplaren in voorraad te hebben - maar geluk-
kig hebben we in de Eshof een vijftigtal voor alge-
meen gebruik aangeschaft. En zullen op 9 juni een
kleine vijftig kinderen een liedboek uitgereikt krijgen.
Als zij nou iedere zondag komen, kunnen in elk geval
honderd mensen zingen!
Dat is natuurlijk een grapje. Iedereen zal kunnen zin-
gen. Voorlopig zullen we alle liederen ook in de orde
van dienst afdrukken. Maar omdat het niet leuk is om
net een nieuw liedboek te hebben gekocht en dat dan
voor niets mee te nemen naar de Eshof, zullen er in elk
geval op 9 juni twee soorten orden van dienst zijn: één
met alle liederen erin afgedrukt, voor wie (nog) geen
liedboek heeft. En één waarin alleen de liednummers
genoemd staan, voor wie een eigen liedboek meeneemt
of een Eshofliedboek kan bemachtigen. Wie het eerst
komt, het eerst maalt.
Natuurlijk hebben we voor de kerkdienst van 9 juni
alleen liederen uit het nieuwe liedboek uitgekozen.
Coralien Toom, Rudi Coppoolse en Annahes
Boezeman hebben op 25 april een fantastische dag
beleefd in Monnickendam en zijn vol bruisende ideeën
thuis gekomen. Zo zullen we zingen "Ga met God en
Hij zal met je zijn" - een schitterende Engelse hymn,
door Gert Landman in het Nederlands vertaald. Maar
ook "Loof de koning, heel mijn wezen", gezang 460
uit ons oude Liedboek voor de Kerken. Het is in het
nieuwe liedboek opgenomen als een variatie bij Psalm
103, de Psalm waar het lied op is gebaseerd. "De
vreugde voert ons naar dit huis" zal, na het gezongen
drempelgebed, het eerste lied zijn. En met de kinderen
zullen we zingen "In het begin lag de aarde verloren",
het onverwoestbare lied van Hanna Lam dat in 1966
voor het eerst verscheen.
We maken er een zangfeest van!

HAYDNMIS OP 16 JUNI

"Missa brevis Sancti Joannis de Deo in B", heet deze
mis van Joseph Haydn voluit. Een werk voor koor,
twee violen, cello of contrabas en orgel. De naam ver-
wijst naar de Portugese monnik Johannes Ciudad
(1495-1550) - Johannes van God, noemde de bisschop
van Tuy hem. Hij was een man die zich bekommerde
om zieken. In zijn navolging ontstond de gemeenschap
van de 'barmhartige broeders'.
Een jaar lang heeft het koor van de
Paulusgeloofsgemeenschap er tussen alle bedrijven
door op gestudeerd. En op zondag 21 april werd de
mis in de kerkdienst in het Pauluscentrum gezongen.
Dat gebeurde ter gelegenheid van het vijftigjarig
bestaan van het Pauluskoor en de Paulusgemeenschap.
Het was een prachtige viering.
Dit zou een eenmalige uitvoering van deze Haydnmis
zijn. Maar iemand in de Eshof vroeg zich af of we het
Pauluskoor niet bij ons konden uitnodigen om de mis
nog eens te zingen. Daartoe blijkt het koor bereid te
zijn!

Het zal meteen een bijzondere gebeurtenis van saam-
horigheid worden. In het Pauluscentrum zullen niet
meer ieder zondag vieringen zijn. Dat komt doordat er
een personeelstekort is in de Lukasparochie: één pries-
ter en twee pastoraal werkers moeten acht parochieker-
ken bedienen. Dat is niet te doen, als er op iedere zon-
dag een dienst moet zijn. Daarom is besloten dat in
één centrale kerk, de kerk van Leusden, er iedere zon-
dag een eucharistieviering zal zijn. De overige kerken
in de parochie moeten het met minder kerkdiensten
gaan doen.
Dat betekent dat vanaf 1 juni op de eerste en de derde
zondag van de maand er in het Pauluscentrum geen
kerkdienst gehouden zal worden. We hopen dat de
leden van de Paulusgemeenschap zich welkom zullen
voelen in de Eshof. Daar kan deze zondag, 16 juni, aan
bijdragen. Doordat het Pauluskoor aan de kerkdienst
mee zal werken, zal het hopelijk voor veel leden van
de gemeenschap vertrouwd voelen om in de Eshof te
zijn.
De verschillende delen van de mis zijn uiteraard in het
Latijn. Voor veel rooms-katholieken is dat geen enkel
probleem, ze kennen de teksten nog uit hun hoofd.
Voor de meeste protestanten geldt dat niet. Daarom zal
ik in de orde van dienst de teksten (met de vertaling)
opnemen.

Van de redactie
Feestdagen voorbij, back to business zo lijkt het. Zal wel niet anders kunnen, maar van de buitenkant bekeken
lijkt onze kerkelijke gemeente te balanceren tussen een geloofsgemeenschap en een geolied bedrijf In mei leve-
ren alle onderdelen van het kerkelijk erf hun financiële overzichten in. Uitgaven moeten zo mogelijk gedekt wor-
den door voorziene inkomsten. We zijn er maar druk mee! 
Maar troost de vakantie is in zicht en in September beginnen we gewoon weer opnieuw  met liturgische vernieu-
wing , catechese vorming en toerusting. Dus net een bedrijf; eerste half jaar telt de kwaliteit, de tweede helft de
cijfers.

Fokke Kooistra

Het is bijna een half jaar geleden dat de groep jonge-
ren van de Eshof naar het Grace Home weeshuis zijn
gegaan, maar de handen worden nog steeds uit de
mouwen gestoken. Want ook dit jaar hebben de Grace
Home jongeren  zich weer ingezet tijdens
Koninginnedag. 

Zij hebben de Oranjevereniging de hele dag geholpen
met allerlei klussen. Zo hielpen zij  's ochtends bij de
opbouw van het dorp, overdag waren de Grace Home
jongeren aan het helpen in het kinderdorp en bij de
wc's  en 's avonds hebben zij het dorp weer helemaal
schoongemaakt. 

Dat heeft ze bij elkaar 420 euro opgeleverd. Dit geld
wordt gebruikt om de elektrische voorzieningen van
Grace Home te verbeteren.

Gerwin Duine

Grace Home jongeren weer actief
op Koninginnedag
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VIERING VAN PETRUS EN PAULUS

Op zondag 30 juni vieren we in oecumenisch verband
de gedenkdag van Petrus en Paulus. De viering zal in
het Pauluscentrum plaatsvinden. Let op: de aanvangs-
tijd is (gewoon) 10.00 uur.
Dit is een bijzonder jaar voor de Paulusgeloofs-
gemeenschap, die nu vijftig jaar bestaat. Daarom heb-
ben we er bij de voorbereiding voor gekozen om ons
in de viering te concentreren op een lezing uit een
brief van Paulus: 1 Corinthiërs 12,12-27. 
Wij zijn allen deel van het lichaam van Christus,
schrijft de apostel. We delen dezelfde doop en zijn
daarmee onderdeel geworden van het ene lichaam. Hoe
verhouden de verschillende delen van het lichaam zich
tot elkaar? Die beeldspraak werkt hij in het vervolg
verder uit. En hij laat daarmee zien hoe we elkaar als
lichaamsdelen nodig hebben en voor elkaar moeten
zorgen. "Juist die lichaamsdelen die het zwakst schij-
nen te zijn, zijn onmisbaar," schrijft hij.

Voorgangers zijn pastor Henk Tolboom en dominee
Ellie Boot. Pauluskoor en Eshofcantorij zullen de zang
gezamenlijk ondersteunen. We hopen dat het een
mooie viering zal worden - met in gedachten woorden
uit een gebed, dat in de consistorie van de
Johanneskerk in Amersfoort te lezen is:
"Leg uw glimlach over onze drukte,
dat niet wij
maar U ervoor zorgt
dat uw woord klinkt en uw Geest waait."

Ellie Boot
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Uit de kerkelijke pers…………
Wilhelmus in het nieuwe liedboek?

Het Wilhelmus helemaal of een beetje 
in het nieuwe liedboek.

Op zaterdag 25 mei is tijdens een feestelijke bijeen-
komst in de Grote kerk van Monnickendam het nieuwe
liedboek gepresenteerd. Vijf jaar is daaraan gewerkt en
het resultaat mag er zijn. Maar dat wil niet zeggen dat
het nieuwe liedboek zonder slag of stoot tot stand is
gekomen. Onder andere over het al of niet of een beet-
je opnemen van het Wilhelmus is lang en uitvoerig
gediscussieerd. In Kerkinformatie van april doet ds
Pieter Endedijk (projectcoördinator van het nieuwe
liedboek) hierover een (lied)boekje open.

Pieter Endedijk bevestigde dat inderdaad alle vijftien
coupletten zijn opgenomen. 'Maar niet omdat dit het
Nederlandse volkslied is'.

Aanvankelijk zouden alleen de coupletten één en zes
een plaats in het liedboek krijgen: Wilhelmus van
Nassouwe en Mijn schild ende betrouwen. 'Liederen en
liedstrofen waarvan we van  tevoren wisten dat deze
nooit gezongen zouden worden, hebben we in principe
niet geselecteerd' zegt Pieter Endedijk. 'We wilden
vooral een liedboek voor de praktijk samenstellen.
Aangezien van het Wilhelmus alleen de strofen één en
zes worden gezongen was dit onze eerste optie.
Daarmee zouden we aansluiten bij de rooms-katholie-
ke bundel 'Gezangen voor Liturgie' en het Oud-
Katholieke Gezangboek'.

Eind vorig jaar werd de knoop doorgehakt door het
Wilhelmus toch met alle vijftien coupletten in het lied-
boek op te nemen. Dat was geen beslissing die in één
keer werd genomen. Het selectieproces van liederen
heeft diverse stadia doorlopen. Liederen zijn afzonder-
lijk beoordeel; liederen zijn beoordeeld in relatie tot
andere liederen en in de derde fase zijn alle liederen
nog een keer aan de orde gekomen waarbij adviezen
van supervisoren en van toekomstige gebruikers uit het
land zwaar meewogen.

Op het aanvankelijke besluit om maar twee strofen van
het Wilhelmus op te nemen kwamen enkele inhoudelij-
ke reacties binnen die gestoeld waren op twee motie-
ven: de historische betekenis van het lied wordt tekort-
gedaan als er twee strofen worden geselecteerd, was
het ene argument. Het tweede betrof de literaire bete-

kenis. Het lied is een acrostichon waarbij de eerste let-
ters van de strofen de naam: WILLEM VAN NASSOV
vormen. Een strofeselectie doet deze structuur teniet.

Niet alleen voor het Wilhelmus werd een uitzondering
gemaakt op het uitgangspunt nooit gezongen liederen
of coupletten weg te laten. Ook voor de 150 berijmde
psalmen geldt dat. Het gehele psalter zien als één
geheel was van groter belang dan het gegeven dat er
psalmen zijn die nooit of zeer zelden worden gezon-
gen. Dit psalter is voor het Nederlands protestantisme
een belangrijk religieus-cultureel erfgoed. De histori-
sche betekenis van een lied of van een groep liederen
uit een bepaalde periode kan aanleiding zijn om het
uitgangspunt van wel of niet gezongen worden als
secundair te zien.

Opname van het Wilhelmus in het nieuwe liedboek
betekent volgens Endedijk niet dat de Interkerkelijke
Stichting voor het Kerklied een standpunt inneemt op
de vraag of het zingen van het Wilhelmus wel past in
kerkdiensten. 'We hebben het liedboek niet samenge-
steld voor het uitsluitend gebruik in de eredienst, maar
juist ook voor een breder gebruik daarbuiten. De
redactie heeft bewust oog gehad voor materiaal dat
buiten de kerkdienst kan functioneren'.
Bovendien, aldus Endedijk, beoogde de redactie niet
slechts een kerkelijk boek samen te stellen maar vooral
een cultuurboek. Daarom staan in het nieuwe liedboek
ook diverse gedichten die geen kerkelijk karakter heb-
ben, maar wel voor gebruikers van betekenis kunnen
zijn. 'Ook niet kerkgangers moeten in het liedboek iets
van zijn of haar gading kunnen vinden'.

Verder wordt in onze tijd niet meer van hogerhand
bepaald wat er lokaal moet gebeuren, voegt Endedijk
toe. Nu geldt het adagium: 'veel wordt aangeboden, ter
plekke wordt de dienst uitgemaakt'. Het Wilhelmus
wordt in het liedboek aangeboden, niet om daarmee te
zeggen dat het volkslied een plaats moet hebben in de
kerkdienst, maar omdat het Wilhelmus van cultuurhis-
torische betekenis is, en dat rechtvaardigt de opname
van vijftien strofen. Het Wilhelmus is het Nederlandse
volkslied geworden, maar dat is eigenlijk wat anders.
De discussie of een volkslied thuishoort in de liturgie
zal wel nooit tot ieders tevredenheid worden afgrond.

Samenvatting
Frits Harmsen
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Zaterdag 8 Juni; KerkendagVan harte aanbevolen
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Van harte aanbevolen door de diaconie:
De collectes van de komende weken 

DE STICHTING HULPDIENST
HOEVELAKEN OP
9 JUNI:
Een fantastische plaatse-
lijke stichting: Zij staan
klaar met vervoer, naar
bijvoorbeeld de pedicu-
re, dokter of ziekenhuis,
waarbij ze u ook, desge-
wenst, bij het artsenbe-
zoek willen begeleiden.

Hulp bij het boodschappen doen of hulp om uw bet-
alingen op een rijtje te houden. Maar ook als mensen
in de laatste fase van hun leven thuis wensen te blij-
ven, kan de Hulpdienst gebeld worden voor ondersteu-
ning. Deze fantastische vrijwilligers helpen vooral ook
de mantelzorgers, die het vaak zwaar hebben. Op de
leestafel in de hal van De Eshof vindt u de folder van
deze stichting. 
Onze steun wordt enorm gewaardeerd.

OP 16 JUNI: PROTESTANTSE KERK 
NEDERLAND JOP
JEUGDWERK
De belevingswereld van
jongeren verandert snel.
Voor deze groep jonge
kerkleden ontwikkelt het
jeugdwerk nieuwe vor-

men van kerk-zijn die meer
aansluiten bij hun beleving.
Het jeugdwerk van de PKN
stimuleert en ondersteunt
mensen die zich hiervoor
willen inzetten. We bevelen
de collecte van harte bij u
aan. 

ONZE EIGEN
DIACONIE OP 
23 JUNI
Een collecte voor
mensen uit onze
directe omgeving;
voor mensen dichtbij,
die het soms (finan-
cieel) moeilijk hebben. Ook hiervoor is uw bijdrage
gewenst en soms zelfs hard nodig. 

Misschien heeft u deze Rondom voor zaterdag
8 juni ontvangen. Dan kunt u dit artikel
beschouwen als een laatste oproep om aan de
kerkendag mee te doen door b.v. per fiets de
kerken in Hoevelaken, Nijkerkerveen,
Driedorp en/of Nijkerk te bezoeken. 

De kerkendag wordt georganiseerd vanwege 600 jaar
stadsrechten voor Nijkerk en daaraan gekoppeld 600
jaar christelijk geloof in Nijkerk. Dat heeft de
Stichting 'Kerken in de Schijnwerper' geïnspireerd om
een kerkenpad uit te zetten langs 20 deelnemende
kerken. 

Via de Stad Nijkerk heeft u hopelijk de veelkleurige
brochure aangetroffen en wellicht heeft u ook het
boekje voor het luttele bedrag van 2 euro aangeschaft
waarin alle kerken zich presenteren en waarin een
fietsroute van ongeveer 30 km is opgenomen die langs
alle deelnemende kerken leidt. De kerken zijn openge-
steld van 10.30 uur tot 16.30 uur. 

Heeft u geen tijd of zin om veel te fietsen dan kunt u
nog altijd alleen de Hoevelakense kerken bezoeken. 
In de Eshof is een prachtige expositie te zien van de
liturgische schikgroep. 
Bij de bar is een fototentoonstelling ingericht over het
verleden en heden van de Eshof. 
In één van de zalen kunt u (nogmaals) de terugblik
bekijken van de Grace Home reis en in de kerkzaal
neemt de cantorij u mee in een reisje door de tijd. 
Om 13.00 uur, 14.00 uur en 15.00 uur kunt u 'meerei-
zen'. Elk reisje duurt 20 tot 30 minuten. Bij voldoende
belangstelling zal Rudi Coppoolse in de tussenliggen-
de tijd het orgel bespelen.

Kortom, alle reden om de 'open Eshof' te bezoeken. 
Ook een bezoek aan het Pauluscentrum en de
Hervormde Dorpskerk is zeer de moeite waard.

In het Pauluscentrum kunt u een kleine expositie
'typisch katholiek' bekijken. In de dagkapel van het
Pauluscentrum zal een presentatie gehouden worden
over de historie van de geloofsgemeenschap en over
het recent gehouden jubileumfeest. Ook is in het
Pauluscentrun gelegenheid koffie, thee en fris te drin-
ken. 

In de Hervormde Dorpskerk is een expositie inge-
richt van doopjurken en een fototentoonstelling van
doopvonten in Nijkerk en omgeving. Ook in deze kerk
zal het orgel worden bespeeld en zullen de koren zich
laten horen. Het beklimmen van de toren is altijd een
attractie op zich.
Laten we hopen op een mooie en zonnige dag.

Mocht u deze Rondom na 8 juni in de bus krijgen, dan
hebben de artikelen uit de vorige nummers van
Rondom u hopelijk geïnspireerd aan de kerkendag mee
te doen. 

Het boekje waarin de kerken zich presenteren en waar-
in de fietsroute is opgenomen is overigens ook na 8
juni nog te koop voor slechts 2 euro. Neem daartoe
contact op met ondergetekende. Tenslotte kunt u de
fietstocht op elk gewenst moment tijdens de komende
zomerperiode maken; alleen, de kerken zijn dan geslo-
ten maar de natuur blijft even mooi.

Namens de projectgroep kerkendag
Frits Harmsen.
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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 Sipko
van Gent (55), de man die mede aan de wieg
heeft gestaan van gospelkoor Free, actief
(jeugd)lid was en ook ooit in een beroepings-
commissie heeft gezeten.

Door Gerrit Steen

We houden het gesprek op de bank in de huiskamer bij
Sipko op de Veenslagenweg in Hoevelaken. Na een
kopje koffie steekt Sipko van wal: "Ik ben in
Amersfoort in 1958 geboren, in het toenmalige kraam-
centrum in de Hendrik van Viandenstraat. We zijn met
ons gezin in 1962 verhuisd naar de Parklaan in
Hoevelaken, hetgeen betekent dat ik weliswaar geen
autochtone Hoevelaker in de meest letterlijke zin ben,
maar er wel zo goed als mijn hele leven heb doorge-
bracht."

FYSIOTHERAPEUT
"Vanuit ons huis keken we uit op het schoolplein van
de Schimmelpenninck van der Oyeschool. De basis-
school was dus vlakbij en gezien onze gereformeerde
achtergrond  ben ik daar ook naar toe gegaan, het was
toentertijd de school van meester Van Hunen, hoofd
der school. Na de lagere school ging ik naar het
Corderius College in Amersfoort waar ik het
Atheneum gevolgd heb. Vervolgens ben ik in 1977
fysiotherapie gaan studeren in Utrecht. Ik ben afgestu-
deerd in 1981, waarna ik de militaire dienst in ben
gegaan. Dat was nog in de periode van de Koude
Oorlog, Pax Christi / IKV en de demonstraties tegen
de kruisraketten. Ik zat bij de Militaire Geneeskundige
Dienst, achtereenvolgend in Venlo, Hollandsche
Rading en in Amsterdam, laatstelijk in de Oranje
Nassaukazerne, vlakbij Artis. Hier was een ziekenzaal-
tje waar ik voornamelijk als fysiotherapeut heb
gewerkt. Het was een mooie periode: zinvol werk,
geen appél en elke dag naar huis."

MUZIKAAL
"Van jongs af aan heb ik wat met muziek en zingen
gehad. Dat begon al vroeg op de Schimmelpenninck
van der Oyeschool. We moesten op maandagmorgen
een psalmvers uit ons hoofd opzeggen, dus dat leerden
we op zondagmorgen in de kerk onder de preek.  In
die jaren ging je als kind op het kinderkoor van juf-
frouw Eppien de Vries, in de Stuw.
Van mijn tiende tot mijn veertiende jaar, zeg maar van
1968 tot 1972 heb ik bij de fanfare Te Hoevelaken
gespeeld met als instrument hoorn. Bij deze club, nu
helaas al lang ter ziele gegaan, heb ik ook noten lezen
geleerd, kennis waar ik later veel profijt van heb
gehad. Eigenlijk wilde ik liever bij de drumband, maar
daar waren mij ouders niet zo gecharmeerd van. Het
vormde wel zo'n beetje de basis van mijn verdere
muzikale ontplooiing."

SCHATTIG DORPJE 
"Voor zover ik mij kan herinneren heb ik heb mijn
jeugd voornamelijk buiten spelend in Hoevelaken
doorgebracht, dat kon hier heel goed. Hoevelaken hield
toentertijd zo'n beetje op bij de Wilhelminalaan, er was
ruimte genoeg. Het Horstpad was toen nog een klein
paadje dat dwars door de weilanden liep. Het was
vooral veel 
voetballen, bramen zoeken, lekker bezig zijn en soms
wat kattenkwaad uithalen. Hoevelaken was toen echt
nog zo'n schattig dorpje, daarom vind ik die foto's van
de Stichting Historisch Hoevelaken ook zo mooi, die
geven dat tijdsbeeld prachtig weer."

ESHOF 
"Ik weet bijvoorbeeld nog goed dat 'De Wiekslag'
gebouwd werd. Mijn vader was in die tijd ontzettend
druk met de Gereformeerde Kerk en betrokken bij de
voetbalclub, we hebben op het voormalige gravelveld
aan de Sportweg nog de masten helpen ingraven. De
beginjaren van de (latere) Eshofgemeente, heb ik dus
als kind meegemaakt. Mee met je ouders, oorspronke-
lijk nog in de oude Stuw op de Meerveldlaan waar
toen de diensten werden gehouden. Er waren jeugd-
clubs, een soort van knutselclubs die op zaterdagmor-
gen bij elkaar kwamen. Er werd regelmatig een jeugd-
kamp gehouden dat grotendeels door jong volwassenen
begeleid werd. Het was een hele leuke, actieve periode
waarin er veel georganiseerd werd. Er werden allerlei
acties gehouden om een eigen kerk te kunnen bouwen,
zoals het inzamelen van oud papier, oliebollenacties,

bazaar etc. Het was die tijd dat er ook nog disco's
onderin de Stuw werden gehouden die zeer druk
bezocht werden." 

SAMENGAAN
"Zo ben ik vanaf het begin getuige geweest bij het
samengaan van de Gereformeerde Kerk en de
Hervormde Deelgemeente, hetgeen resulteerde in de
Samen-op-Weg gemeente De Eshof, waarbij met
ingang van 1 januari 1986 alle kerkdiensten gezamen-
lijk gehouden werden. Dominees die ik me van vroe-
ger nog herinner zijn onder meer ds. Meynen, ds.
Liefferink-Obermann en ds. Jellema uit de Glind. En
natuurlijk ds. Soeteman en ds. Monshouwer die wat
later in beeld kwamen."

GOSPELKOOR FREE
"Op een gegeven moment werd ik
jeugdouderling, dat was in 1989.
Bij de jeugd ontstond het idee om
een jongerenkoor op te richten en
zo heb ik met Walter de Vries aan
de basis gestaan van gospelkoor
Free. Dit koor bestaat nog steeds.
Ik ben er tot twee keer toe diri-
gent van geweest, heb er ook nog
zelf actief in mee gezongen en
ben er uiteindelijk omstreeks
2005 uitgestapt. Vanuit deze ach-
tergrond kwam Nel Stoffelsen met
de vraag of ik niet mee wilde hel-
pen met de musicals Ester en
Maria. Dat was niet tegen doven-
mansoren gezegd, inmiddels staat
de derde op stapel (Ruth) en daar doe ik ook weer aan
mee." 

SC HOEVELAKEN
Een beetje sportief ben ik wel, dat mag natuurlijk ook
als je fysiotherapie hebt gestudeerd, dan weet je dat
bewegen belangrijk is. Zo heb ik jarenlang gevoetbald
bij SC Hoevelaken, eigenlijk tot 1979 toen ik er van-
wege mijn studie geen tijd meer voor had. Ik was er
weliswaar geen echte uitblinker en speelde dus niet in
selectie-elftallen, maar kon wel goed hardlopen. Dat
deed ik dan ook graag, een eigenschap die me als
middenvelder goed van pas kwam. In 1983 stonden ze
ineens voor de deur met de vraag of ik geen verzorger
wilde worden van het eerste elftal. Ik kon er eigenlijk

geen 'Nee' tegen zeggen en ben er op ingegaan. Na dit
een aantal jaren gedaan te hebben heb ik hier in 1988
een punt achter gezet en ben ik zelf weer gaan voetbal-
len. Ik kwam toen in het 6e elftal terecht, waar onder
meer Arie van Hussel, Martin Odinot en Jan
Denekamp in speelden." 

GEZIN 
"Na eerst een poosje samengewoond te hebben, ben ik
in 1983 getrouwd met Anja. We zijn in het rijke bezit
van 2 dochters, die nu al zo groot zijn dat ze het ouder-
lijk huis verlaten hebben, ze werken en studeren alle-
bei in Utrecht. Anja is helaas in 2002 aan de gevolgen
van kanker overleden, ze was toen nog maar 41 jaar.

We hebben daardoor een hele
moeilijke tijd meege-
maakt, waar we ons met
steun van familie en
vrienden toch goed door-
heen geslagen hebben." 

FRICTION
"Ik ben indertijd basgitaar
gaan spelen bij de
'Religion Singers', van Rie
van Deuveren, we hadden
toen een bandje bij het
koor waar ik bas speelde.
Ik ben echt een autodi-
dact, met al de beperkin-
gen van dien. Later ben
ik, samen met een vriend
die ik bij gospelkoor Free

had leren kennen, bij een
andere band gaan spelen, Friction geheten. Ik ben één
van de twee toetsenisten van de band, we oefenen eens
per twee weken en spelen vooral dansbare muziek. We
treden niet zo heel vaak op maar hebben wel op de
Dorpsdag in 2007 gespeeld en onlangs nog bij het
jubileumfeest van SC Hoevelaken". 

REVALIDATIEGENEESKUNDE
"Ik heb jarenlang als fysiotherapeut bij psychiatrisch
ziekenhuis Veldwijk in Ermelo gewerkt en sinds 2000
ben ik actief in een centrum voor revalidatiegenees-
kunde in Apeldoorn waar we mensen behandelen na
een beroerte, een amputatie, een chronisch pijnsyn-
droom, etc. We krijgen er voornamelijk mensen uit de
stedendriehoek Apeldoorn, Deventer, Zutphen." 



D E  E S H O F 13P R O T E S T A N T S E  G E M E E N T E12

Ik geloof het wel

GELOOFSBELEVING
Is de geloofsbeleving veranderd gedurende de jaren in
Hoevelaken?  "Ja, absoluut. Ik ben ooit betrokken
geweest bij een beroepingscommissie, dat was volgens
mij in de periode na ds. Soeteman. Ik was toen jeugd-
lid en de procedure ging als volgt: er werd een profiel-
schets gemaakt en een advertentie geplaatst.
Uiteindelijk kwam er een kandidaat uit en die stelden
we als commissie voor aan de gemeente. Er kwam
toen nogal wat oppositie uit de gemeente omdat de
betreffende predikant in zijn 'proefpreek' vertelde dat
de muur van Jericho misschien niet echt letterlijk was
gevallen, maar dat het meer symbolisch bedoeld was.
De beoogd kandidaat werd niet benoemd. 
In een latere periode was de benoeming van een vrou-
welijke predikant in de classis ook niet zo vanzelfspre-
kend als tegenwoordig. Ik heb ook in die beroepings-
commissie gezeten, net na mijn kerkenraadsperiode."

EIGENTIJDSE LITURGIE
"Het denken hieromtrent is in de jaren veranderd, er
komt steeds meer nadruk op eigentijdse liturgie, die
vroeger heel sober was met vrijwel geen ruimte voor
liturgische vernieuwing en verandering. Er kwamen in
de loop der jaren ook steeds meer 'roomse' elementen
in de liturgie, niet erg verwonderlijk overigens, gezien
de oecumenische diensten die samen met de Paulus
Parochie gehouden worden. Ook de manier waarop er
gezongen wordt is veranderd. Zingen op 'hele noten' is
gelukkig nooit aan de orde geweest, maar ooit waren
er aparte psalm- en een gezangenboeken, nu is er een
liedboek van de kerken en dat staat ook weer op de
nominatie om vervangen te worden."

VERGRIJZING
"Ik ga regelmatig naar de zondagdienst, maar niet
meer zo vaak als vroeger, niet meer wekelijks. Het
hele kerkelijke leven neemt een minder belangrijke
plaats in dan het vroeger gedaan heeft. In die zin ben
ik ook wel een kind van de verandering die het
geloofsleven heeft doorgemaakt. Ik kom er niet los
van, dat wil ik ook niet, maar het neemt niet meer zo'n
hele speciale plaats in zoals vroeger. Toen de kinderen
nog klein waren gingen er wel 30 kinderen de kerk uit
als de nevendienst begon, dat zijn er nu veel minder.
Wat dat betreft begint de Eshof wel te vergrijzen: ik
ben nu zelf één van de ouderen aan het worden. Wat
dat betreft is de Eshof wel een afspiegeling van de
kerk in Nederland."

"Ik zou graag Rie (en Henk) Bloklander uitnodigen
voor een volgend interview of anders Jan van de
Rovaart. Met die mensen heb ik samen in beroepings-
commissies gezeten. 
Als extra reserve noem ik Annahes Boezeman vanwege
onze goede samenwerking bij de musicals."  

Liederen in de kerk. We kennen er vast wel een aantal.
Misschien komen sommige ons vaag bekend voor.
Andere liederen horen we voor het eerst en zijn voor
ons helemaal nieuw. Misschien heb je kort geleden een
uitnodiging bij je thuis in de brievenbus gekregen. Een
uitnodiging om je liedboek te komen halen. Met dit
nieuwe liedboek, dat ongeveer 50 kinderen binnenkort
gaan ontvangen, kan je alle liederen opzoeken en mee-
zingen.
De meeste kinderen zingen graag. Op school wordt
vaak gezongen, maar je zingt ook vast wel eens mee
met de radio of televisie. En ook in de kerk zing je
mee tijdens de kerkdienst of met speciale dagen zoals
met kerst in het kinderkoor.
Zingen tijdens de kerkdienst is altijd fijn. Het klinkt zo
mooi. Het orgelspel is prachtig, en soms klinkt de
piano. Bij ons wordt aan het begin van de kerkdienst
altijd eerst naar de liturgie gekeken. De liedjes worden
geteld en er wordt gelezen tot aan het moment dat er
naar de kinderdienst wordt vertrokken. Soms klinkt
naast me een zucht. Zoveel tekst! Dat gaat lang
duren…. Maar nee, het valt mee! Er wordt veel gezon-

gen en dat is fijn en het gaat ook nog eens lekker snel!
Want als je klein bent dan is een paar minuten stil zijn
en stil zitten best moeilijk. Maar het zingen maakt dat
het beter gaat.
We hopen dat we samen met jullie vaak en veel mogen
en kunnen zingen. Ook zullen we in de kinderdienst
gaan kijken naar het nieuwe liedboek. Misschien heb
je wel een psalm of gezang wat je graag zingt. Of heb
je een speciale herinnering bij een van de liederen. Het
kan natuurlijk ook dat je het gewoon heel mooi vind
klinken. Vertel het ons tijdens de kinderdienst. Wie

weet kunnen we dit lied eens samen zingen. 

We zien je graag! 
Tot ziens bij de kinderdienst.

Jolanda van den Berg,
namens de leiding

van de kinderdienst.

Kinderdienst
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den. We kunnen op zondag naar de kerkdienst in de
Waldenzenkerk van Bordighera gaan en contact leggen
met de gemeenteleden. Donato Mazzarella, de predi-
kant, zal ons iets vertellen over zijn werk in drie kust-
gemeentes, die elk uit slechts zo'n 30 leden bestaan.
En Adri Maat heeft contact gelegd met de priesters van
de congregatie van Don Bosco in Vallecrosia. In het
verleden waren de waldenzen en de salesianen niet
bepaald bevriend met elkaar - een boeiend stukje kerk-
geschiedenis, waar Adri meer over kan vertellen.

De reis zal deel uitmaken van het aanbod van vorming
en toerusting, dat in september verschijnt. Iedereen
mag zich opgeven. We hopen in 2014 met een mooi
oecumenisch gezelschap deze reis te gaan maken!

Namens de reiscommissie,
Ellie Boot

Verkenning in Vallecrosia
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Verkenning in Vallecrosia -
bericht van de  reiscommissie

In april-mei 2014 hopen we opnieuw met een oecu-
menische groep reizigers naar Italië te reizen. Maar
zoiets doen we natuurlijk niet zomaar. Daar gaat een
gedegen voorbereiding aan vooraf!

Als bestemming kozen we de Italiaanse Riviera, meer
specifiek het gebied rond Ventimiglia, Bordighera en
San Remo. Dat zijn plaatsen vlakbij de Franse grens
langs de kust van de Middellandse Zee. In een grijs
verleden (1992-1993) heb ik er een jaar gewerkt als
predikant in de kerk van de Waldenzen.
We gingen met een hele lijst vragen op pad. Is dit een
streek waar je niet alleen toeristisch maar ook spiritu-
eel en bezinnend bezig kunt zijn? Hoe is de accommo-
datie? Hoe gaan we er naartoe, per bus of per vlieg-
tuig? Hoe verplaatsen we ons ter plekke?

Op zondagmiddag 5 mei reisden we af als voltallige
reiscommissie: Adri Maat, Albert Hegge, Frits

Harmsen, Hetty Veldhuizen en ik. Dankzij ons nieuwe
station per trein tot aan Schiphol. Vervolgens per vlieg-
tuig naar Nice en daarvandaan in een gehuurde auto
naar Vallecrosia. Het dorp ligt tussen Ventimiglia en
Bordighera in en er staat een vakantiehuis van de
Waldenzenkerk, de Casa Valdese. In de twintig jaar dat
ik er nu niet meer ben geweest is het vernieuwd en
aangepast aan de verwachtingen van deze tijd. Had
destijds geen enkele kamer een eigen douche en wc, nu
zullen we ons hele reisgezelschap in kamers mét kun-
nen onderbrengen.

De tuin is nog even heerlijk als ik me herinner. De
straat vóór de Casa nog even druk. De afstanden in
Liguria kunnen soms minimaal zijn, de reistijd is vaak
het tegen-
overgestel-
de.
Enerzijds
wordt dat
veroorzaakt
doordat al
het lokale
verkeer over
de Via
Aurelia
langs de
kust moet;
anderzijds
doordat de
wegen, die het binnenland in voeren, sterk stijgen en
kronkelen.
We hebben ons daarom op de streek direct rond de
Casa geconcentreerd. We zullen geen lange reizen gaan
maken naar bijvoorbeeld Genua: een enkele reis daar-
heen duurt al zo'n drie uur.
Maar rond Vallecrosia is voldoende te doen en te zien.
Alleen al het wandelen langs de zee… Dat blijft schit-
terend. En dat is sinds 1993 alleen maar aangenamer
geworden, want de boulevard is van Vallecrosia naar
Bordighera doorgetrokken.
We zijn in de oude stad van San Remo geweest. We
hebben Dolceacqua en Apricale bezocht. We hopen in

2014 naar de
Giardini
Hanbury te gaan,
een grote botani-
sche tuin op een
steile helling,
enigszins verga-
ne glorie uit de
tijd dat veel rijke
Engelsen huizen
hadden langs de
Italiaanse kust.

En ook spiritueel
hebben we onze
doelen gevon-



Tineke Wassink

Ik ben Tineke Wassink, 66 jaar en getrouwd met
Gerrit. Wij hebben 4 kinderen: Marlies, Cindy, Ard en
Maarten. Onze zoon Ard was een down-kindje met een
grote darm- en hartafwijking. Hij is, precies 4 maan-
den oud, overleden. De andere drie zijn getrouwd en
wonen verspreid over het land, resp. in Bemmel,
Eckelrade (onder Maastricht) en in Capelle a/d IJssel.
Ook zijn wij, trotse, grootouders van 4 kleinkinderen!
Wij wonen sinds oktober 1983 in Hoevelaken en ook
lid van de Eshof.
Sinds enkele jaren maak ik deel uit van de ZWO cie.
Vanaf het moment dat Gerwin Duine Grace Home bij
de ZWO heeft voorgedragen, ben ik enthousiast over
dit project. Het is geweldig om te ervaren hoe we als
gemeente uit Hoevelaken iets kunnen betekenen voor
een groep kansarme kinderen in India. Na de enthou-
siaste verhalen van de jongerengroep ben ik nog
nieuwsgieriger geworden. Daarom ga ik mee met de
groep volwassenen om te zien en te ervaren. Zelf heb
ik nog geen concreet idee wat ik met, en voor de kin-
deren kan doen. Maar ik hoop dat we als groep  elkaar
kunnen aanvullen en inspireren. Door de diverse activi-
teiten leren we elkaar al een beetje beter kennen en dat
maakt het nu al leuker. Wat wel jammer is dat, behalve
Nico, er geen mannen meegaan!!
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Even voorstellen
volwassenenreis Grace Home
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Annie Hanse

Mijn naam is Annie Hanse en ik ben 64 jaar. Met
Frans woon ik al ruim 42 jaar in Hoevelaken. Wij heb-
ben 4 kinderen waarvan er 3 zijn getrouwd en de jong-
ste op kamers woont. We hebben 8 kleinkinderen. Ik
heb altijd in de zorg gewerkt als gezinsverzorgster. In
2008 kon ik stoppen en ging met de O.B.U. Nu heb ik
tijd om op de kleinkinderen te passen en met Frans te
gaan fietsen. Voor het project Grace Home heb ik al
een mooi bedrag bij elkaar gewerkt. Het lijkt me
geweldig om naar India te gaan en met eigen ogen te
zien hoe het in Grace Home reilt en zeilt. Met Pastor
John en de andere kennis te maken en de kinderen te
ontmoeten die daar een goede toekomst tegemoet
gaan. 

Even voorstellen
volwassenenreis Grace Home

Marijke Kroon
Op weg naar.............

In oktober zal ik meegaan als parochiaan van de
Paulus geloofsgemeenschap. Ik ben Marijke Kroon en
samen met mijn man Ben hebben wij de voorbereidin-
gen van het Grace Home project vanaf het begin
gevolgd en uitnodigingen aan onze jongeren voor dit
project rondgebracht. We waren van plan om met de
volwassenenreis mee te gaan maar door Bens plotse-
linge overlijden in november 2012 ga ik nu zonder
hem; maar gelukkig wel in groepsverband. 
We hebben 31 jaar in Hoevelaken gewoond en bijna 11
jaar samen in Terschuur. Onze drie kinderen, twee
zonen en een dochter en vier kleinkinderen wonen in
een ruime cirkel om me heen. Zij spoorden mij aan om
toch mee te gaan met deze bijzondere reis naar ons
project in India.
Geen kleinigheid zo'n project te starten, te begeleiden,
uit te voeren en zo ver weg!
Wat een bewondering heb ik voor het team die deze
kar van het Grace Home project al jaren trekt!
Enthousiast tot ze er haast bij neervallen, doorgaan en
erin blijven geloven dat ze het voor pastor John's kin-
deren voor elkaar krijgen. Het gaat ze lukken....en ik
ben de gelukkige die kan zien hoe het eindresultaat zal
worden en in wat voor onderkomen kansarme kinderen
nu aan hun toekomst kunnen werken! Hopelijk kan ik
mijn steentje bijdragen door wat les te geven en mijn
creativiteit benutten om de kinderen fijne dagen te
bezorgen. Verder graag wat klussen en een andere cul-
tuur opsnuiven en ervaren hoe 'armoedig' leven en
'ondankbaar' werken kan zijn........maar ook hoeveel
lieve mensen bereid zijn om Grace Home kinderen op
weg te helpen naar een mooie toekomst.
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Grace Home Nieuws

Het is leuk om te merken dat er echt contac-
ten zijn en blijven met Grace Home.
Maandelijks heb ik Skype-contact met pastor
John en ook afgelopen maand hebben we veel
zaken kunnen bespreken. Het is ook leuk om
te merken dat via Facebook pagina's het wel
en wee wordt gevolgd van beide zijden. De
wereld is echt maar heel klein….. 

BETROKKENHEID BLIJFT
Ook de jongeren van het diaconale project Grace
Home zijn hun belevenissen van afgelopen kerst niet
vergeten. Ze hebben zich de afgelopen periode ingezet
op Koninginnedag en met de rommelmarkt. De
opbrengst van beide activiteiten was dan ook (deels)
bestemd voor Grace Home; het geld wordt besteed aan
de elektriciteitsvoorziening in Grace Home en voor de
reis van pastor John en Annie in Nederland. 

VERSTERKING VAN HET TEAM
Ondertussen bouwt pastor John voort aan een toekomst
voor de kinderen. Het team is heel blij met de twee
nieuwe leerkrachten Rajesh & Sheiba (een stel) en
Banchi. Rajesh geeft onderwijs in muziek en kunst en
Sheiba helpt mee met allerlei klussen en werkzaamhe-
den die gedaan moeten worden. Banchi is de nieuwe
Hindi leraar. Een derde leraar loopt nu 'stage' en als dit
goed bevalt, wordt ook hij aangetrokken. Zo dragen we
vanuit 'de Eshof' bij aan de verbetering van het Grace
Home onderwijs. Door de versterking van het team
kan pastor John zich weer meer richten op andere
zaken die ook zijn aandacht vragen. 

VOLWASSENENREIS
De groep die deelneemt aan de volwassenenreis begint
zich steeds meer te vormen. Laatst was er een gezellig
etentje in Harderwijk, in een Indiaas restaurant. Dit
was erg leuk om even kennis te maken met de Indiase
keuken. Op woensdag 29 mei is het team naar de
Hindoetempel in Wijchen geweest. Het verslag hiervan
vindt u in de volgende Rondom. Dan stellen stellen
ook de laatste drie deelnemers zich aan u voor. 

Gerwin Duine
Namens projectteam Grace Home

Rommelmarkt: een groot succes
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Leerkracht Banchi

Leerkracht Rajesh

Rommelmarkt weer een groot succes

De belangstelling voor de rommelmarkt was  dit jaar
groot. Al voor negen uur stond er een flinke rij voor de
deur van de Eshof. Daarom was het in het begin erg
druk. 

Er zijn een hoop spullen en taarten verkocht. Dit jaar
heeft de rommelmarkt een flinke opbrengst van
3500 euro opgeleverd. 

Ook dit jaar hadden wij er niet op gerekend dat er
zoveel geld binnen zal komen. Maar het is weer moge-
lijk gemaakt door alle vrijwilligers, taartenbakkers en
de mensen die hun spullen bij ons hebben gebracht. En
daar zijn wij zeer dankbaar voor. Wij willen ook onze
sponsors bedanken voor hun bijdrage dit jaar. 

Zoals elk jaar gaat de opbrengst naar een goed doel.
Dit jaar zal een deel van het geld naar Grace Home
gaan, de rest van het bedrag gaat naar de diaconie.

DE ROMMELMARKT IS MEDE MOGE-
LIJK GEMAAKT DOOR:

Bakker Toebast 

Bouwbedrijf Doppenberg BV

Bouwbedrijf Stitselaar

Hema Hoevelaken

Slager Steltenpool

Jumbo Hoevelaken 

Wie helpt met starten van een digitale discussiegroep

De commissie voor vorming en toerusting is op zoek naar
iemand die weet hoe je op het internet een
digitale discussiegroep moet starten.
Wie wil dit voor ons doen en (vanaf september voorlopig) deze
groep beheren?

Laat het ons weten en geef het door aan de secretaris,
Liesbeth van het Ende:
hvhende@lijbrandt.nl
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Rooster oud papier BAK 

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  

06 juli G.de Gans H.H. Julsing
13   ,, K.v. Dasselaar N.v. Rootselaar
20   ,, F.Duim G. P. v. Dijk
27   ,, J. Vogel H.B.H. Beukers

03 aug. N.v. Rootselaar H.L.Nobels
10  ,, H. Verkerk F. P. Hanse
17  ,, K. Top M. K. Spaan
24  ,, T. A. Kuipers N. de Gier
31  ,, T. de Boer P.A.Aukema

07 sep. R. v.d. Kamp T. Toom
14  ,, G.W. Schuiteman E.Veldhuizen
21 ,, A.v.d. Pol J. Stomphorst
28 ,, E.S. Beitler E.J. v. Campen
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Collecteoverzicht Administratie
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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

7 juli: Hester Beukers en Coen van Dunschoten (extra
Linda Borgdorff in geval van doopdienst)

14 juli: Elza Ipenburg en Nadia Ochoa Saif

21 juli: Hanne Blaas

28 juli: Linda Timmerman

4 augustus :Ina van Os en Tim Floor

11 augustus: Anje Boswijk en Marit van Looijengoed

18 augustus: Myriam Zandberg

25 augustus: Nadia Ochoa Saif en Femke van de Poll

1 september:: Anja Bouw
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De bloemen of een zinboekje
gingen naar:

BRUIDSPAREN:
Dhr en Mw Boshuizen Hogeweg 230 veertig  jaar getrouwd
Dhr en Mw Blijderveen Mauritslaan 10 vijfentwintig jaar getrouwd
Dhr en Mw Doude v Troostwijk Westerdorpsstr 26 vijfentwintig jaar getrouwd

Stien Woldman Ridderspoor 20 attentie
Mw Lensen 't Viertel 33 ziekte
Fam.van de Kamp W. de Zwijgerlaan 3 attentie
Dhr van Sloten Doorniksland 6 ziekte

EN DE JARIGEN:
Dhr de Langen, Mw Dekker, Mw Noest, Mw Pul, Dhr Zadelhof, Mw vd Heuvel,
Mw Smidt, Dhr Woldman, Mw de Kleine, Mw Merrick en Mw Leijenhorst.

BLOEMENGIFTEN.
BEDANKT!!!

Lieve mensen,
U hebt op een zeer positieve manier gehoor gegeven aan onze oproep om de bijna lege kas van het bloemenfonds
weer te vullen.
Het prachtige bedrag is 3100,55 euro!  Nog nooit was het zoveel!
Hiermee kunnen we weer een jaar lang ons werk doen.

De keuze van de bestemmingen van de bloemen die 's zondags in de kerk staan, wordt altijd zorgvuldig en in
samenspraak met Ellie Boot, gedaan. Maar mocht u iemand weten die een bloemetje verdient, om wat voor rede
dan ook, dan horen we dit graag.

We danken u voor uw giften. Ook veel dank aan allen die de enveloppen hebben opgehaald.

Lies Lekkerkerker
Joke van der Klok.

Nelly Clement

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 juli/aug. nummer is 
dinsdag 25  juni 
Inleverdatum voor het sept. nummer is 
dinsdag  27  augustus

Kopij inleveren bij: rondomdeeshof@gmail.com of
Gerstkamp 3.      Tel: 033-7850671 
Foto’s en plaatjes apart aanleveren bij de kopij
(jpeg of tiff).

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

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


