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Als ik bellen blaas

met lippen als een kusje

Van die mooie ronde –

Zo’n rijtje bellen weet je wel –

Ze dansen door de lucht.

Ze vliegen, zweven, hoog en laag.

Belletjes mij, mijn adem.

En waar ze spatten, nou

daar is een beetje ik.

Kijk daar, die bel spat op jou hoofd.

Mijn adem raakt je aan.

Ik – streel je haar en je gezicht.

Belletjes

Gedichtje dat één van de kinderen voor las aan het einde van de dienst op zondagochtend.
Het is een verbeelding van de gave van de Heilige Geest, zoals Jezus blaast over zijn discipelen.

Feije Duim, Pinksteren 2013.



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. G.M. Rosbergen (Hoevelaken)
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

Zondag 1 september 10.00 uur Ds. E. Boot; Maaltijd van de Heer; bevestiging ambtsdragers
Collecten: Stichting Hulpdienst Hoevelaken;
Instandhouding Eredienst

Zondag 8 september 10.00 uur Drs. E. Idema (Amersfoort)
Collecten: JOP Jeugdwerk PKN; Vorming en Toerusting

Zondag 15 september 10.00 uur Ds. E. Boot; uitreiken van de liedboeken aan kinderen
die naar groep 4 zijn gegaan
Collecten: Vredesweek PKN; Onderhoud/exploitatie kerkgebouw

Kerkdiensten 
van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken
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Agenda
WEEK 27 
Woensdag 3 jul 20.00 uur Pastorale Raad, de Eshof

WEEK 28
Maandag 8 juli 20.00 uur Overleg Grace Home-bezoek, 't Viertel 1

Dinsdag 9 juli 20.00 uur Wijkteam 5, Elzenlaan 20

WEEK 29
Maandag 15 juli 18.30 uur Leiding kinderdienst, 'de Gillende Keukenmeid'

WEEK 35
Donderdag 29 augustus 20.00 uur Commissie Startzondag, Haverhoek 13

WEEK 36
Maandag 2 september 20.00 uur Audities musical Ruth, de Eshof

20.00 uur Liturgisch Werkoverleg, Clauslaan 16

Dinsdag 3 september 18.00 uur Wijkteam 6 de Haen

Donderdag 5 september 20.00 uur Moderamen, de Eshof

WEEK 37
Maandag 9 september 20.00 uur Audities musical Ruth, de Eshof

20.00 uur Instructie Basiscatechese, De Wetering 8

Dinsdag 10 september 20.00 uur Wijkteam 8, Koninginneweg 2

20.30 uur Wijkteam 3, Kijftenbeltlaan 51

WEEK 38
Maandag 16 september 20.00 uur Vergadering leiding kinderdienst, de Eshof

20.00 uur Repetitie musical Ruth, de Eshof

Donderdag 19 september 20.00 uur Erik Idema: avond met het nieuwe liedboek (1), de Eshof

20.00 uur Wijkteam 7, De Heerd 19



Uit de gemeente
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MEELEVEN

Rie Lensen-de Graaff ('t Viertel 33) gaat geleidelijk
aan vooruit. Het viel de eerste dagen tegen: na vier
maanden ziekenhuis en revalidatiecentrum is de over-
gang naar thuis groot! Maar het gaat steeds beter.
Namens haar moet ik iedereen die heeft meegeleefd,
hartelijk bedanken. Vooral de kinderen van de basisca-
techese, die een prachtige kaars voor haar hebben
gemaakt. Als ze in september voldoende is opgeknapt,
hoopt ze weer mee te gaan doen!

Hilda Schouten-Attema is in haar appartement in
Birkhoven (Soesterweg 535, 3819 BA Amersfoort) ook
telefonisch bereikbaar: 06 12304876. Wie haar op wil
zoeken of wil vragen hoe het met haar gaat, kan haar
per telefoon bereiken.

Bertus Dasselaar (Reeënspoor 17) weet dankzij onder-
zoeken inmiddels wat er met hem aan de hand is: na
de bypass operatie van twee jaar geleden is het bot niet
goed gehecht. Gelukkig kan het probleem verholpen
worden, al is daar wel een nieuwe operatie voor nodig.

Rik van Dunschoten (Elzenlaan 10) is de afgelopen
maand aan een schouder geopereerd: bij zijn werk als
ambulancerijder had hij letsel opgelopen. De operatie
is goed gegaan. Voorlopig moet hij alles lopend doen:
fietsen en auto rijden zijn er even niet bij. Er hoort een
lange revalidatieperiode bij het hele proces. Gelukkig
verloopt die voorspoedig.

Elly Stomphorst-Oxfoort (Constantijngaarde 3) mocht
op 12 juni eindelijk naar huis, na weken in het zieken-
huis te hebben doorgebracht. Ze sterkt heel langzaam
iets aan, terwijl inwendige ontstekingen zichzelf gelei-
delijk aan het opruimen zijn.

Klaas Feenstra (Veenlanden 52) kreeg een ernstig
bericht te horen: hij blijkt uitzaaiingen van prostaat-
kanker te hebben waarvan genezing niet mogelijk is.
Prognoses zijn vaag. Hopelijk reageert de tumor goed
op hormoonbehandeling en zal hij niet snel groeien.

Ria van Uffelen-Buitink (Stoutenburgerlaan 4) is nog
niet de oude, nadat ze het afgelopen voorjaar een long-
ontsteking heeft gehad. Ze is moe en snel uitgeput.
Slapen gaat niet echt lekker. Ook dat laatste lijkt te
maken te hebben met de longemfyseem, waardoor ze
van extra zuurstof afhankelijk is.

Sierou de Vries-van der Weide (Meerveldlaan 4) kreeg
de afgelopen maand opnieuw heftige pijn aan haar rug.
Toen niets bleek te helpen, besloot de chirurg te opere-
ren. Er bleek een stukje kraakbeen losgeschoten te zijn
en schade aan te richten. Vier dagen na de operatie
mocht Sierou het ziekenhuis weer verlaten. Ze kan nu
thuis voorzichtig aan weer op krachten gaan komen.
De pijn is nog niet helemaal weg, maar ze is erg blij
dat die niet meer zo is als die was.

Ook Riet Schütten-Pieneman (Asterlaan 12) maakt wat
haar gezondheid betreft een zware tijd door. Ze kampt
met reumatoïde artritis en haar botten zijn broos, waar-
door ze makkelijk breken. Ze is op een rolstoel aange-
wezen en krijgt sterke pijnstillers. Warmte doet haar
goed en vaak is ze daarom met Frank in Spanje, maar
op het moment kan ze de reis niet maken. Namens
haar mag ik iedereen bedanken voor de bloemen, die
ze op zondag 23 juni ontving. Riet hoopt dat ze lang-
zaam maar zeker vooruit zal gaan en dat de rolstoel tij-
delijk zal zijn.

Roel de Langen (Woonzorgcentrum Sint Joseph,
Hessenweg 218, 3791 PP Achterveld) moest opnieuw
vanwege verwardheid opgenomen worden in het zie-
kenhuis. Na een tijdje ging het weer beter met hem en
op het moment is hij weer thuis. Dit was niet de eerste
keer dat hem dit overkwam, de verwardheid blijkt zich
van tijd tot tijd voor te doen. Een oorzaak is echter niet
te vinden.

Michel Kat (Van Lyndenlaan 25) heeft op 4 juni een
ooroperatie ondergaan. Door ontstekingen was het
gehoor in zijn rechteroor al weggevallen, nu moest hij
geopereerd worden om het oor helemaal van ontstekin-
gen schoon te maken. Dat is gelukkig goed gegaan. In
de toekomst zal hij gaan werken met een zendertje in
zijn rechteroor, zodat zijn linkeroor via een gehoorap-
paraat ook de geluiden van rechts op kan vangen.
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Uit de gemeente

Rien Stellingwerf (Remvardplaats 3) heeft drie weken
in het ziekenhuis doorgebracht met onder andere
wondroos. Het gaat nog steeds niet echt goed met
hem; hij is moe en verzwakt. De komende tijd staan
hem nog meer doktersbezoeken te wachten. Hopelijk
knapt hij langzaam aan wat op.

Goede moed wil ik iedereen wensen voor de komende
weken van de zomer, waarin het misschien stiller zal
zijn dan anders. Goede momenten toegewenst met
lieve mensen die warmte tonen. Niet alleen degenen
hier genoemd, ook wie niet genoemd zijn en allen die
als mantelzorger betrokken zijn.

FELICITATIES

Roel en Barend Kiers-Assendorp (Horstweg 12) waren
op 5 juni vijfenveertig jaar getrouwd. Op 7 juni in het-
zelfde jaar 1968 trouwden Wim en Dini Schuijt-van
Duin (Smalle Streek 12). Het echtpaar Van Meerveld-
Mostert (Koolmeeslaan 10) gedacht op 27 juni het vijf-
tigjarig huwelijksjubileum. En het bruidspaar Schaap-
Louis (Oosterdorpsstraat 148) was op 1 juli vijfentwin-
tig jaar getrouwd.
Allen namens de Eshofgemeente van harte gefelici-
teerd!

VERVANGING TIJDENS DE VAKANTIE

De vakanties komen er weer aan. Zelf ben ik vrij van
20 juli tot en met 18 augustus. Een deel van de tijd
zullen we thuis doorbrengen, een deel ervan gaan we
naar Cadzand-Bad. Daar zitten in dezelfde weken
allerlei familieleden in huisjes en tenten verspreid over
het dorp. Dat is handig, want dan kunnen er bij eb op
het strand competities plaatsvinden van hét familie-
spel: croquet!
In geval van nood is Frits Harmsen bereikbaar,
tel. 2535532, e-mail fritsharmsen@kpnmail.nl.
Zijn mobiele nummer is  06 20162652.

Ook Kees van Rietschoten wil contactpersoon zijn als
er een predikant nodig is. Hij is mijn 'persoonlijk
assistent' en neemt me heel wat praktische klussen uit

handen. Sommige gemeenteleden hebben al met hem
te maken gehad, als hij belde om voor mij een afspraak
met hen te maken. 
Zijn telefoonnummer  is 2536389,  
e-mail keesvanrietschoten@upcmail.nl.

Aan iedereen van harte heel goede zomermaanden toe-
gewenst!

Ellie Boot

Van de redactie.
De langste dag alweer voorbij en nog geen zomer verzuchten vele van ons. Ik hoop dat wanneer u dit leest de
situatie wat in ons voordeel is veranderd. Intussen worden we via de televisie iedere avond opnieuw vermaakt
met het spelletje ; "waar halen we zes miljard vandaan?' Voor de goede inzenders is er een prijsje beschikbaar
gesteld door de regering n.l. een pleziervlucht in de nieuwe JSF. Op moment van schrijven was er nog geen
goede inzending binnen. De regering zonder geld en de PKN investeert zomaar 11 miljoen wegens de verbouw
van het statige gebouw Hydepark in Doorn waar vele predikanten met en over elkaar hebben gediscussieerd.
"'t kan verkeren" zei Brederode.
Allen een goede vakantie gewenst thuis of ver weg en herschapen terugkomen zoals ds Dirk 25 jaar geleden
wenste.

Fokke Kooistra
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Kerkdienst en liturgie  
ZOMERLITURGIE

In de zomermaanden ben ik een aantal zondagen vrij.
Net als eerdere jaren zal er voor die zondagen een
zomerliturgie zijn: een orde van dienst die op elke zon-
dag gebruikt kan worden. De gastvoorgangers kunnen
bij de verschillende liederen liednummers invullen uit
het liedboek. De nummers worden door de voorganger
aangekondigd en op het rek aan de muur achter de
kansel aangegeven.

De voorgangers zullen gebruik maken van het nieuwe
liedboek. Nog niet iedereen heeft dat. Neem zoveel
mogelijk uw eigen liedboek mee en zing daar, als dat
kan, met z'n tweeën uit. In de Eshof ligt al een groot
aantal nieuwe liedboeken voor algemeen gebruik.
Wanneer die ook zo mogelijk worden gedeeld, kan
hopelijk iedereen meezingen.
Mocht dat toch niet lukken, dan is Kees van
Rietschoten bereid om liederen te scannen en op een
los blad te zetten, en is Jan Baas bereid om ze een aan-
tal keren te kopiëren.

Hoe bekend bent u al met het liedboek…?
Iemand deed me de afgelopen week een aardig idee
aan de hand. Aan het begin van de maaltijd worden in
het gezin drie dobbelstenen geworpen. Het nummer,
dat zo wordt gevormd, wordt in het nieuwe liedboek
opgezocht. En dan wordt het gezongen.
Dat heeft natuurlijk beperkingen, want beneden lied
111 (= psalm 111) en boven lied 666 ("De Heer is
opgetogen") kom je niet, om nog maar te zwijgen van
alle liederen met 'a' en 'b' en zo - zoals bijvoorbeeld
het mooie "Aller Augen warten auf dich, Herre". Dat is
lied 145a, dat geplaatst is bij psalm 145, omdat de
tekst ervan bestaat uit vers 15 en 16 van die psalm.
Toch kan het een leuke en speelse eerste verkenning
zijn. Althans, voor wie een muziekinstrument bij de
hand heeft om de noten te spelen - of van blad kan zin-
gen. Ik ben benieuwd welke ontdekkingen u doet. Net
als voor 'verzoeknummers', liederen die u graag weer
eens in een kerkdienst zou willen zingen, houd ik me
ook voor nieuwe ontdekkingen aanbevolen!

HUWELIJKSVIERING VAN
NANDA EN GERRIT

Even een blik over de zomer heen werpen: de kopijda-
tum van het volgende kerkblad is dinsdag 27 augustus.
Dat is te laat voor een bericht over de huwelijksviering

van Nanda van Plaggenhoef en Gerrit Timmerman, die
op 6 september trouwen. Daarom hebben ze voor dit
kerkblad een stukje geschreven waarin ze zich voor-
stellen.

"Wij willen ons even in het kort aan jullie voorstellen.
Ik ben Gerrit Timmerman en kom uit Hoevelaken. Uit
mijn vorig huwelijk  heb ik 2 kinderen: dochter
Charissa, zij is 23 jaar en zoon Joey, hij is 20 jaar. Ik
ben werkzaam in ziekenhuis Tergooi in Hilversum. 
Mijn hobby's zijn: de vrijwillige brandweer van
Hoevelaken, varen met mijn boot, kamperen, koken en
wandelen. 

Ik ben Nanda van Plaggenhoef en kom uit Hoevelaken.
Sinds januari werk ik bij Pims Olifant, een speelgoed 
speciaalzaak in Utrecht. Mijn hobby's zijn: lezen, wan-
delen, koken en bakken. Ik ben nog aangesloten bij de
Nederlandse Hervormde Kerk in Hoevelaken en Gerrit
bij de Eshof; samen hebben wij ervoor gekozen om in
de kerk te trouwen."

Het zal een mooi gemengde viering worden, een
samengaan van verschillende tradities. De viering zal
plaatsvinden in de Dorpskerk, met Skip van Rooij op
de piano en het orgel en mijzelf als voorganger. Als
liederen kozen Nanda en Gerrit uit het brede scala dat
binnen de PKN gezongen wordt: van "Wat de toe-
komst brengen moge" tot "Abba, Vader, U alleen" en
"Dat 's Heren zegen op u daal'". Alle drie zijn ze trou-
wens te vinden in het nieuwe liedboek!

Ellie Boot



Een spannende reis 
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Een spannende reis naar een kleurrijk land …
Op 3 augustus a.s. beginnen wij met ons gezin
aan een mooi avontuur. Via Londen vliegen
wij naar Delhi in India om in drie en een halve
week een indruk te krijgen van dit veelzijdige
land.

Voor Ellen wordt het een weerzien met de kinderen en
staf van Grace Home. Ellen is in december samen met
Gerwin, Arjan, Ellie en 25 jongeren vanuit het Grace
Home project twee weken  in het weeshuis van Pastor
John geweest. En bij terugkomst was het gevoel bij
Ellen heel sterk om er weer terug te keren en ons gezin
dezelfde indrukwekkende ervaring te laten beleven.

We brengen tijdens onze reis 7 dagen door in het
weeshuis. Tijdens deze dagen gaan we les geven,   een
paar kleine projecten oppakken, zoals My Book Buddy
en het afschilderen van een gastenverblijf. Maar we
willen er vooral zijn voor de kinderen van Grace
Home. En daaromheen zullen we een aantal beziens-
waardigheden bekijken in en
rondom Delhi, waaronder de
Taj Mahal in Agra.

Na deze 7 dagen vertrekken
wij naar het zuiden van India,
waar collega's van Mark bij
Better Future een kantoor
runnen in Bangalore. 

Better Future is een organisa-
tie die zich bezighoudt met
strategie- en leiderschapsont-
wikkeling met als doel de
wereld een beetje beter te
maken. Hier zullen wij  een
aantal dagen te gast zijn om
deze collega's te ontmoeten
en om bij te komen van alle
indrukken van Delhi en van
Grace Home. 

Vervolgens reizen we af per taxi en trein richting het
zuiden om meer van de binnenlanden van India te zien,
waaronder een natuurreservaat en de hoogste berg van
India in Ooty.  

Na een paar dagen aan het strand van Kovalam nemen
we het vliegtuig naar Mumbai om deze wereldstad te
ervaren. Hier sluiten we onze reis af.

We realiseren ons heel goed dat we bevoorrecht zijn
om met ons gezin deze reis te gaan maken. We kijken
uit naar onze ontmoeting met de kinderen van Grace
Home en met Pastor John en zijn gezin. We vinden het
een spannend avontuur en we kijken er naar uit om dit
met ons hele gezin te gaan beleven.

Via het Blog op de website van de Eshof zullen wij
over ons eerste deel van de reis in Delhi regelmatig
een stukje schrijven om u op de hoogte te houden van
onze belevenissen. En we vertrouwen erop dat we op
27 augustus weer veilig te landen in Amsterdam.

Wij wensen u allemaal een hele fijne zomer!
Met hartelijke groet,

Ellen, Mark, Lars, Irene, Milan en Esmee.
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600 jaar religiegeschiedenis
Dit jaar wordt herdacht dat Nijkerk 600 jaar geleden
stadsrechten verwierf. De geschiedenis van een stad
gaat hand in hand met de religiegeschiedenis van die
stad. Aan de religiegeschiedenis van Nijkerk zijn dit
jaar twee evenementen verbonden. 

Op 8 juni jl. is de kerkendag gehouden. Op die dag
hebben 20 kerken in Nijkerk, Nijkerkerveen, Driedorp
en Hoevelaken zich gepresenteerd aan de plaatselijke
bevolking en aan velen elders uit het land. Het was een
zonovergoten dag en niet te warm; dus ideaal fiets-
weer. In de Eshof hebben we vanaf 10.30 uur tot 16.30
uur een constante stroom bezoekers mogen verwelko-
men. En zij kwamen niet voor niets. Een prachtige
expositie van de liturgische schikgroep, de terugblik op
Grace Home, een fototentoonstelling over verleden en
heden van 'de Eshof' alsmede het muzikale 'reisje door
de tijd' met de Eshofcantorij aangevuld met enige
leden van het Pauluskoor. Een zeer gevarieerd pro-
gramma dat, gezien de reacties, zeer werd gewaar-
deerd.

Het tweede evenement dat verbonden is aan de religie-
geschiedenis van Nijkerk vindt plaats op 28 september.
Op die dag zal in de Fonteinkerk in Nijkerk een sym-

posium worden gehouden over de betekenis van 600
jaar christelijk geloof in Nijkerk vroeger en nu en de
verwachtingen voor de komende 50 jaar. De volgende
5 sprekers zullen tijdens het middagprogramma hun 
licht hierover laten schijnen: Prof. dr. Gijsbert van den
Brink (hoogleraar Protestantse Theologische
Universiteit te Amsterdam), Prof. dr. Stefan Paas,
(hoogleraar Vrije Universiteit te Amsterdam), Leo
Fijen (hoofd RKK omroep), Mw. Prof. dr. M. Jansen
(hoogleraar Protestantse Theologische Universiteit te
Amsterdam) en Dr. H. Vreekamp (oud predikant voor
Kerk en Israel). Televisiejournalist en Nijkerker Thijs
van den Brink zal de inleiders interviewen. 
Tijdens het ochtendprogramma zal het 'omkeerboek'
Hemels Hoevelaken en Heilig Nijkerk door de twee
auteurs Prof. dr. Fred van Lieburg en dr. John Exalto
gepresenteerd worden. Het schijnt een prachtig boek te
worden waarin een fotokatern van 16 blz. wordt opge-
nomen. Inschrijfformulieren voor dit boek liggen op de
leestafel van de Eshof. De prijs bedraagt € 15.
Belangstellenden zijn van harte welkom om deze dag,
of een gedeelte daarvan, bij te wonen. De toegang tot
de Fonteinkerk is gratis. Voor meer informatie:
www.sksnijkerk.nl 

Frits Harmsen

Inmiddels is de kennismaking met het nieuwe
Liedboek begonnen. Het vertrouwde wordt afgewis-
seld met nieuwe liederen en soms met verrassende
gedichten. Er valt samen nog heel veel te ontdekken.

Voor degenen die wat actiever betrokken willen zijn
bij de ontdekkingsreis, is er na de zomervakantie
steeds op elke eerste zondag van de maand de gele-
genheid om een tweetal liederen die aansluitend in de
dienst gezongen gaan worden, samen in te studeren. 
We beginnen we dan steeds om half tien en
oefenen ca. twintig minuten. Ieder die mee wil
doen is van harte welkom!

Op de volgende data is er INZINGEN uit het nieuwe
Liedboek:
1 september - 6 oktober - 3 november - 1 december
2014: 5 januari - 2 februari - 2 maart - 6 april - 4 mei -
1 juni en 6 juli
Op 1 september aanstaande staan lied 386 en 822 op
het programma. 

Het zou heel fijn zijn als er dan ook kinderen  komen.
Jongelui, we hebben bij deze liederen jullie hulp hard
nodig om met slaginstrumenten het ritme bij beide lie-
deren te ondersteunen. Komen jullie ook?

Op 6 oktober zijn de liederen 771 en 1003 aan de
beurt

Op 3 november zingen we  liederen samen met Free -
het nieuwe liedboek heeft namelijk ook liederen die
bij dat repertoire passen. Kijk maar eens naar de liede-
ren 872, 931 en 1005.

Namens het Liturgisch WerkOverleg,
Rudi Coppoolse

INZINGEN uit het nieuwe Liedboek



Van harte aanbevolen
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Van harte aanbevolen door de diaconie:
De collectes in de zomermaanden

VOOR ONZE EIGEN DIACONIE VRAGEN
WIJ UW AANDACHT OP:
14 en 21 juli en 4, 18 en 25 augustus
Collectes voor mensen uit
onze directe omgeving;
voor mensen dichtbij, die
het soms (financieel) moei-
lijk hebben. Ook hiervoor
is uw bijdrage ewenst,want
vergist u zich niet:
ook plaatselijk is de nood
soms groot.

28 JULI: HET ASSANTENVERBLIJF
Ook in de warme zomermaanden zijn er mensen op
zoek naar onderdak. Iedereen van 16 jaar of ouder
die(langdurig) dak- of thuisloos is, kan 's nachts
terecht in het Passantenverblijf aan de Arnhemseweg in
Amerfoort. Daar krijgt hij/zij een bed, een douche, een
warme maaltijd en ontbijt. 
We kunnen door onze bijdrage ervoor zorgen dat deze
mensen ook tijdens zomerse warmte niet in de figuur-
lijke kou hoeven te staan.

KERK IN ACTIE ZOMERZENDING 
OP 11 AUGUSTUS

De Braziliaanse organisatie Centro de Estudos Bíblicos
(CEBI: Centrum voor Bijbelse Studies) is een oecu-
menische, onafhankelijke organisatie van vrouwen en
mannen uit verschillende christelijke stromingen.

CEBI steunt basisgemeenten en
volksbewegingen in het hele land
bij bijbelse vorming. Men pro-
beert mensen niet te 'bekeren',
maar een manier van bijbel lezen

te leren, die aansluit bij de ervaringen en leefwijze van
de arme bevolking. Uw bijdrage is van harte welkom!

OP 1 SEPTEMEBER STICHTING
HULPDIENST HOEVELAKEN:

Een fantastische plaatselijke stichting: Zij staan klaar
met vervoer, naar bijvoorbeeld de pedicure, dokter of
ziekenhuis, waarbij ze u ook, desgewenst, bij het art-
senbezoek willen begeleiden. Hulp bij het boodschap-

pen doen of hulp om uw
betalingen op een rijtje te
houden. Maar ook als
mensen in de laatste fase
van hun leven thuis wen-
sen te blijven, kan de
Hulpdienst gebeld worden
voor ondersteuning. 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 fol-
der van deze stichting. 
Onze steun wordt enorm gewaardeerd.

JOP JEUGDWERK VAN DE PROTESTANTSE
KERK IN NEDERLAND OP 8 SEPTEMBER

Aan de slag met hart en ziel! Het jeugdwerk gaat met
het nieuwe kerkelijk seizoen weer beginnen. Overal in
Nederland gaan jeugdwerkers met hart en ziel aan de
slag om kinderen en jongeren te inspireren. Het lande-
lijke jeugdwerk van de Protestantse Kerk ondersteunt

hen daarbij. Zij doen net die
dingen die het plaatselijk
jeugdwerk nog mooier kun-
nen maken. Bijvoorbeeld
door het spel Sirkelslag aan
te bieden, waarbij kinderen

en jongeren spelenderwijs iets leren over een christelij-
ke thema. Plaatselijke groepen in heel Nederland strij-
den met elkaar om de beste score. In 2012 deden al
zo'n 11.000 kinderen en jongeren mee aan Sirkelslag
via jeugdgroepen en scholen. Ook ontstonden er nieu-
we jeugdgroepen door dit spel met elkaar te spelen. De
Protestantse Kerk wil het plaatselijk jeugdwerk goed
ondersteunen, want juist
daarmee wordt het geloof
doorgegeven en worden
kinderen en jongeren
geïnspireerd. De
Protestantse Kerk wil
investeren in het
Jeugdwerk en in spellen als Sirkelslag. Uw steun via
de collecte is daarbij onmisbaar.
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DE MAALTIJD VAN DE HEER
Zondag 16 juni vierden we met elkaar de maal-
tijd van de Heer. Van tevoren was er met ons als
leiding afgesproken dat we met de kinderen wat
later terug zouden komen in de kerkzaal, zo
tegen het einde van de maaltijd. In een grote
kring zouden we dan als laatsten brood en drui-
vensap ontvangen. Het verhaal tijdens deze kin-
derdienst ging over Jezus die bij Simon ging
eten. Zo kwamen we te weten hoe dat bij de kin-
deren thuis gaat als er iemand op bezoek komt en
blijft eten. Hoe gezellig dat kan zijn en dat er dan
speciale gerechten op tafel komen. Jezus had het
vast ook heel fijn bij Simon. Nu wilde ik ook wat
vertellen over de maaltijd van de Heer, en wat dit te
betekenen heeft. De kinderen konden er al wel wat
over vertellen: je krijgt brood, een klein stukje maar.
En sap uit een mooie beker. Je mag niet alles opdrin-
ken, een klein slokje maar. Waarom nu maar een klein

slokje vraag ik aan een van de kinderen. Ook dat is
bekend: anders is het wel heel duur als iedereen een
volle beker krijgt is het antwoord.
Maar wat betekent nu dat brood of het sap? We delen
brood en wijn. De uitleg aan de allerkleinste in de kin-
derdienst is meestal kort en simpel. We doen dit om te
vieren dat we bij God en zijn kerk mogen horen. Het is
iets fijns om samen met de andere mensen in de kerk
te mogen meemaken. We vieren het samen, we laten
zien dat we bij elkaar horen. Het moet ook netjes
gebeuren en eerbiedig. Als de dominee een stukje
brood wil geven maak je een kommetje van je handen.
Hierin wordt het stukje brood gelegd en de dominee
zegt: "het brood uit de hemel" dan antwoorden wij:
"Amen". Als de beker met sap aangegeven wordt zegt
de dominee: "wijn van het Koninkrijk" en dan ant-
woorden wij: "Amen". Zo danken we voor het brood
en het sap. De vraag waarom de kinderen geen wijn

krijgen zorgt voor vrolijkheid: we worden dronken van
wijn! En dan is het zover. De koster haalt ons op om
voor in de kerk te gaan staan. Dat is ook wel even
spannend. Maar het gaat keurig. En waar een van de
kleintjes het even vergeet helpt een groter kind herin-

neren: je moet amen zeggen! Fijn om samen met
u mee te mogen maken, verbonden met God en
medegelovigen.

ZOMERVAKANTIE
Nog even en dan start ook in onze regio de
zomervakantie. Wat moeten we dit keer lang
wachten, aangezien de regio Midden-Nederland
dit keer als laatste aan de beurt is de vakantie te
starten. Tijdens de komende zomervakantie is er
gewoon kinderdienst op zondag. Wel worden de
groepen samengevoegd omdat er altijd minder

kinderen zijn dan normaal. We hopen je te zien tijdens
de vakantieweken en horen graag jullie gezellige
vakantieverhalen! Aan iedereen wensen we een heel
gezellige en fijne zomervakantie!

STARTZONDAG
Alvast een aankondiging voor na de vakantie. Op zon-
dag 22 september is de startzondag. De kerkdienst
begint om 10 uur en er volgt na de kerkdienst weer een
gezellig programma. Kom je ook? In de volgende
Rondom kan je hier meer over lezen.

We hopen je te ontmoeten in de kinderdienst!
Namens de leiding, Jolanda van den Berg.

Kinderdienst



Zaterdag 8 Juni; Kerkendag
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een foto impressie
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Zaterdag 8 Juni; Kerkendag
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De Eshof 25 jaar geleden
De Rondom van zomer 1988 is net als nu in een uitga-
ve voor de maanden juli en augustus gemaakt.

Ds. van Reenen meldt met voldoening dat hij na een
paar keer hier een dienst te hebben geleid, nu ook aan
het wijkwerk wil beginnen en doet een oproep om
zaken te melden waar hij kennis van dient te hebben.

Ds. .Monshouwer deelt mee dat hij en ds. van
Reenen in augustus beide een week tegelijkertijd afwe-
zig zijn. Maar opgewekt gaat hij voort door te zeggen
dat Jac.van Hoeijen ongetwijfeld voor een predikant zal
zorgen op de bewuste zondag.

Het verslag van de laatste kerkenraadvergadering ver-
meldt dat twee nieuwe ouderlingen t.w. Vera Lubbers
en Nico van Wageningen worden welkom geheten en
dat afscheid wordt genomen van de ouderlingen Afke
van der Hoeven en Anja den Hollander die ook het
verslag van deze vergadering maakte..

Er wordt bij de eerst volgende Rondom een brief
gevoegd voor de mensen die naar de kerk van
Zwartebroek zijn overgegaan. De vraag is n.l. of men

nog de Rondom wil ontvangen.

Tiny Hulst en Dirk Monshouwer informeren de raad
over de opvang van vluchtelingen in Hoevelaken; Pim
van Tent doet verslag van een classisvergadering en
Cees van Duyn belicht het jeugd- en jongeren werk en
stipt de verantwoordelijkheden van resp. ons en de
burgerlijke gemeente 
Helmut Frankort sluit de vergadering.

Arie Fokker steekt elders in de Rondom de loftrompet
over "alle mannen en vrouwen die hebben meegewerkt
aan de jaarlijkse schoonmaak beurt van de kerk en de
zalen". Arie denkt dat dit wanneer het door derden was
gedaan minsten 1000 gulden zou hebben gekost. Tot
slot waarschuwt hij ons voor het teren van de fietsstal-
ling (de planken aan de palen dus)  "denkt u vooral aan
uw mooie kleren" aldus Arie.

John Kalksma ervaart een groeiende vriendschap tus-
sen een aantal van onze kerkleden en die van de Petri-
Nikolai Gemeinde in Freiberg. De vrienden in Freiberg
zouden ook graag eens naar Hoevelaken komen, maar
dat stuit voorlopig nog op "praktische bezwaren" aldus
John.

Dwaze man verhaalt over de Christian Reformed
Church in Canada en Noord Amerika. Een predikant
van een der gemeenten trekt van leer over de opleiding
tot predikant in Grand Rapids. Daar worden aanko-
mende predikanten nota bene verplicht om het onder-
deel feminisme en geloof te volgen. Dat terwijl een
comité in 1984 al had besloten dat alle CRF aangeslo-
ten kerken de bijbel volledig lettrlijk interpreteerden.
Vervpolgens snijdt Dwaze man nog iets luchtigs aan,
n.l. dat "wij" met 2-1 van de Duitsers wonnen en nu
moeten afwachten hope het verder gaat, maar dat voor-
al onze ziel niet aan dit vergankelijk leve kleve!!!

Fokke Kooistra

Ds. Monshouwer
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Bezoek aan een Hindoe tempel

Op 29 mei 2013 heeft de voltallige groep
volwassenen die in oktober naar Grace
Home gaat, een bezoek gebracht aan een
hindoe tempel Shree Raam in Wijchen bij
Nijmegen. 

Hiermee hebben we een eerste indruk gekregen
van de grootste geloofsgemeenschap in India
(ruim 80%) en kennis kunnen maken met cultuur
en achtergrond. Hoewel, onze begeleider maakte
meteen duidelijk dat men het hindoeïsme als
levenswijze beschouwt en niet als een geloof. 

Kenmerken zijn:
Er bestaat slechts één God, is zowel mannelijk als 
vrouwelijk, barmhartig en rechtvaardig. Alle men-
sen 
en dieren zijn kinderen van God.

Avatar (nederdaling): God komt van tijd tot tijd op
aarde in een mannengedaante én een vrouwenge-
daante. Hiermee wordt ook de gelijkheid tussen
man en vrouw onderstreept. Bijvoorbeeld moeder
Lakshmi: ze wordt afgebeeld met 4 armen, teken
van gulheid. Zij draagt lotussen in haar handen.
Lotussen symboliseren persoonlijke groei. Vanuit
1 hand laat moeder Lakshmi gouden munten rollen;
teken van voorspoed. De witte zwanen op de achter-
grond symboliseren puurheid/ zuiverheid.

Veda's (kennis). De oude geschriften gaan terug tot
1500 voor Christus.

Behalve gebed zijn ook rituelen een communicatie-
middel tussen mens en God. Offers bestaan meestal uit
bloemen (mooiste), honing (lekkerste), water (belang-
rijkste) en melk (eerste voedsel).

Wet van Karma. Wie goed doet, goed ontmoet, eventu-
eel in een volgend leven.

Reïncarnatie. Afhankelijk van je handelingen in dit
leven, komt je ziel terug in een ander lichaam.
Wanneer de ziel geen reden heeft om een nieuw
lichaam aan te nemen, heet dat "verlossing". Vanaf dat
moment verblijft de ziel in de nabijheid van God, waar
het ook vandaan kwam.

We zijn gastvrij ontvangen met een maaltijd en hebben
een deel van een ceremonie in de tempel meegemaakt.
Er werd getrommeld, gebeden en geofferd. 
Daarna kregen we een presentatie waarbij we elemen-
ten uit de tempel en de dienst uitgelegd kregen. 

Deze gemeenschap onderhoudt contacten en houdt
gezamenlijke diensten met vele geloofsrichtingen
(katholieken, protestanten, joden, islamieten, etc. etc.). 

Deze tempel is immers vernoemd naar moeder Shree
en vader Raam (een avatar) die de mensheid vooral
laten zien hoe wij dienen te denken, spreken en hande-
len om in vrede met onszelf en de omgeving te kunnen
leven. De gemeenschap in Wijchen wil daarom bijdra-
gen aan een harmonieuze samenleving.

Nico de Gier



Startzondag, 22 september
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STARTZONDAG, 22 SEPTEMBER

De vakantie staat voor de deur. Tijd om de zinnen te
verzetten en tot rust te komen. Daarna gaan we vol
energie en goede moed weer aan de slag, ook in de
kerk.

Daarom nu alvast een aankondiging voor de
start van het nieuwe seizoen. De startzondag
zal worden gehouden op zondag 22 septem-
ber.

In de oecumenische ochtenddienst, die wordt gehou-
den in de Eshof, start: 10.00 uur, zullen de voorgangers
in deze dienst (Ellie Boot en Linda de Wals) aandacht
schenken aan het jaarthema dat de PKN voor het sei-
zoen aanreikt: 'met hart en ziel geloven'. Daarnaast is
het Vredeszondag.  

Na de dienst drinken we samen koffie/thee/fris, waarna
er een gevarieerd programma is. 

Ook voor de jeugd is er een aantrekkelijke activiteit,
natuurlijk komt Grace Home aan bod en kunnen zowel
de meer meditatief ingestelden als actie-gerichten hun
keuze maken uit het programma. Nadere bijzonderhe-
den volgen nog. 

Om 12.30 uur start het traditionele moment van samen
zingen van een aantal bekende en nieuwe liederen, om
13.00 uur lunchen we samen. 
Maar nu eerst vakantie. Reislustigen en thuisblijvers:
heel goede tijd gewenst. 

Namens voorbereidingscommissie,
Evert Veldhuizen

Je begrijpt het niet, 
En je wilt en kunt 
Alles ook niet snappen,
Al die agressie
Die je overal ziet,
En leest in de krant,
Bij simpel, een avondje stappen..
Hoe kan dat nou toch,
Gewoon in ons land.
Het vechten in Mali,
Een Syrische oorlog.
Ja het is waar,
We luisteren,
Zo slecht naar elkaar,
Of naar rede.
Overal gaan ze tekeer,
Overal onvrede,
Om meer en meer en meer!
Maar soms..., wordt je stil,
Van de inzet, om je heen,

Van de mens, die wel graag wil.
Kijk naar Grace home,
Mensen die gewoon,
Leven met elkander,
En met en voor de ander.
En tot onze vreugd,
Gaat ook onze jeugd, 
Daar heel ver in mee.
Ze leerden er zo veel van,
Dat straks na een heel leven,
Niemand dit vergeten kan.
Daarom is Grace Home,
Fantastisch bijzonder.
Een wonder gewoon!
Dat zoiets moois,
In deze wereld ook kan,
Daar wordt je heel stil van.!!!!!!!!!!

Willemien van Putten
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Grace Home Nieuws
De zomer staat voor de deur, maar dat bete-
kent niet dat het project stilvalt; sterker nog
Ellen en Mark van Beek reizen deze zomer
met hun kinderen naar Grace Home om daar
een week, van 6 tot 12 augustus,  met de staf
en kinderen van Grace Home aan de slag te
gaan. 
Ze worden gastvrij onthaald door het team en zullen
een week lang diverse activiteiten en kluswerk doen. 
Volg ze op www.gracehome.nl onder het
kopje 'blog'. 

Verder zijn we druk bezig met de voorbereidingen van
startzondag, de volwassenenreis naar Grace Home en
het verblijf van pastor John en zijn vrouw Annie in
Nederland.

GRACE HOME VIERT VAKANTIE
De kinderen van Grace Home hebben nu vakantie; de
maanden mei en juni zijn zo heet dat de scholen in
deze periode gesloten zijn en de schoolvakantie een
verademing is voor de kinderen. Veelal brengen de
families de tijd met elkaar door in het ouderlijk huis.
Veel gezinnen reizen met de kinderen voor meerdere
weken af naar hun geboortegrond. 

Zo hebben ook  Pastor John, Annie, Benson en Danny
hun vakantie in het zuiden van het land doorgebracht.
Zij komen oorspronkelijk uit de Indiase deelstaat
Kerala een provincie in het uiterste zuiden van India,
zo'n 2000 km van Delhi. Je kunt in een paar uur naar
Kerala vliegen, maar dit is nogal kostbaar, dus meestal
gaan ze met de trein. De enkele reis duurt 2 a 3 dagen!
Ze zijn 26 juni weer in Delhi aangekomen en begin
juli starten de scholen weer.

De afbouw van de tweede etage vordert gestaag. Ellen
en Mark kunnen er nog steeds vanuit gaan dat ze in de
nieuwe guestroom op de tweede verdieping kunnen 
verblijven. Toch wel leuk om dan ook echt de vorde-
ringen te beleven van onze financiële en fysieke bijdra-
ges! 

STARTZONDAG
Met startzondag zal Grace home een deel van het pro-
gramma invullen. Het projectteam zal dan terugblikken
en vooruit kijken naar de laatste projectactiviteiten.
Ellen en Mark doen verslag van hun reis naar India en
het verblijf in Grace Home en de deelnemers van de
volwassenenreis zullen wat meer gaan vertellen over
hun a.s. reis. Mooi dat al die onderdelen op startzon-
dag zo mooi samenkomen.

VERBLIJF PASTOR JOHN&ANNIE
IN NEDERLAND

Pastor John en Annie zullen van 28 oktober tot 6
november in Nederland zijn om de persoonlijke band
met onze gemeenschap te versterken. 
Het projectteam ziet uit naar deze week en is zich al
aan het voorbereiden om een interessant, informatief
en leuk programma in elkaar te zetten. We streven
ernaar om pastor John met zoveel mogelijk mensen
vanuit 'de Eshof' en andere partners in contact te bren-
gen. Daarnaast willen we ook graag pastor John een
stukje Nederland laten beleven en gaan we pastor John
in contact brengen met partners als Livingstone. In de
komende Rondoms zult u hier meer over horen!

Gerwin  Duine
Namens projectteam Grace Home
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Activiteitengroep gaat beginnen

ACTIVITEITENGROEP GAAT BEGINNEN 

Onlangs hebben wij een enquête gehouden en daaruit zijn de volgende besluiten genomen.

Wij starten op dinsdagmiddag  24 september  van 13.30 tot 16.00 met een groep enthousiaste mensen. Samen
gaan wij er voor om een gezellige creatieve invulling te geven aan een middag in De Eshof.  Onze kerk zet de
deuren open voor iedereen. Ook hierin willen wij laten zien dat wij een kerk zijn waarin iedereen zich thuis mag
voelen. Wij gaan ons bezig houden met datgene waarin men goed is. Dus geen verplichtende bezigheden. Wie
wil schilderen, prima, creatief zijn met kralen of een kaartje leggen of zelf een kaart maken, een gedicht of een
kort verhaal voorlezen, een spel spelen het kan en mag allemaal. Ook mag u zelf ideeën of wensen aandragen.
Misschien weet u nog niet of het iets voor u is, kom dan eens binnenlopen. 

Tegelijkertijd willen wij mensen vragen of zij ooit met een hobby zijn begonnen waar zij niets meer meedoen.
Misschien heeft u restjes breiwol, hobbyverf , spelletjes zoals b.v. monopoly - mens erger je niet - scrabble of
hobbymaterialen waar u niets mee doet maar waarvan u denkt dat wij het kunnen gebruiken wilt u ons dan bel-
len, dan halen wij het bij u op. Zo kan ieder op eigen wijze er aan mee helpen dat dit geslaagde middagen gaan
worden.

We heten iedereen van harte welkom bij onze bijeenkomsten. Deze middag kent overigens wisselende dagen en
wordt één keer in de twee weken gehouden en wel  de ene keer op dinsdagmiddag en de volgende keer op
woensdagmiddag. Dit hebben wij besloten om iedereen tegemoet te komen. Ieder die zich opgegeven heeft voor
deze middagen krijgt van ons een lijst met de dag en data waarop deze worden gehouden. Deze lijst wordt bij u
thuis gebracht zodat u dit alvast in uw agenda kunt vastleggen.

Mocht u zich alsnog bij ons aan willen sluiten bel dan onderstaand telefoonnummer en ook u heten wij van harte
welkom.

Voor vragen of aanbiedingen van materialen kunt u bellen met Wilma v.d. Kuilen tel. 2536077.
Voor taxivervoer : Annie Hanse tel. 2535288

Namens de Kerkenraad
Wilma v.d. Kuilen diaken

En allen die meewerken aan dit project;
Annie Hanse  
Lenie v.d. Laan  
Quirina Schipper  
Lien Vogel en 
Henry en Barbara Westein.
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Administratie

Colletcteoverzicht

Digitale sociale wegwijzer Nijkerk
Bent u op zoek naar informatie of advies bijvoorbeeld over vervoer? Voelt u
zich eenzaam? Zorgt u voor een langdurig zieke en wilt u voor die persoon iets
regelen? De Wegwijzer laat zien wat u zelf zou kunnen doen om uw vraag of
probleem op te lossen.

De Wegwijzer is een ‘digitale sociale kaart’, met informatie over gezondheid
en zorg; huishouding; opvoeding en gezin; sociaal leven; vervoer en mobiliteit;
werk; wonen; en wetten en regelingen.

U vindt de digitale wegwijzer op: http://wegwijzer.nijkerk.eu/



P R O T E S T A N T S E  G E M E E N T E18

De bloemen of een zinboekje
gingen naar:

BRUIDSPAREN:
Dhr en Mw van Deuveren Lindenhof 34 vijfenvijftig jaar getrouwd
Dhr en Mw Kiers Horstweg 12 vijfenveertig jaar getrouwd
Dhr en Mw Schuijt Smalle Streek 12 vijfenveertig jaar getrouwd
Dhr en Mw van Meerveld Koolmeeslaan 10 vijftig jaar getrouwd
Dhr en Mw Schaap Oosterdorpsstr 148 vijfentwintig jaar getrouwd

Mw Vonno Boekweitveld 24 attentie
Elly Stomphorst Constantijngaarde 3 ziekte
Riet Schütten Asterlaan 12 ziekte
Stien Woldman Ridderspoor 20 ziekte/welkom thuis

EN DE JARIGEN:
Mw Uiterwijk, Mw Jansen, Mw Korpel, 
Dhr den Hollander, Mw Knol, 
Dhr Polhuis, Dhr Mönch, 
Mw de Langen, Mw Mobach.

Rooster oud papier BAK 
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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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

19

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 september nummer is 
dinsdag 27 augustus
Inleverdatum voor het oktober nummer is 
dinsdag  24  september

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


