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Leef vandaag.

Ik heb geen antwoord op jou vragen

Ik ben hier stil, ik zit bij jou.

Ik zal me niet aan antwoord wagen.

Alsof ik wel begrijpen zou.

Ik voelde mij toen net zo kwetsbaar,

Met net zo weinig in de hand.

Maar toen mijn avond was gevallen.

Klonk toch een lied diep in mijn hart

Ik leef….jij leeft

Ik draag…..jij draagt

En wat morgen zal gebeuren 

Is voor iedereen de vraag .

Dus leef vandaag.

 

Ik bedoel niet dat je niet mag huilen.

Of dat je niet meer bang mag zijn.

Ik weet alleen dat je mag schuilen

Bij iemand die je wel begrijpt

Je hoeft geen woord tot Hem te spreken

Hij kent je vragen en je strijd

Maar ik ben hier niet om lang te preken

Ik zal weer stil zijn net als jij

Maar als ik een ding nog mag zeggen 

Voordat ik straks weer weg zal gaan 

Als jij soms praten wil , ik ben er.

Ik zal in alles naast je staan

En als straks iedereen gaat slapen’

Maar jij waakt nog in de nacht

Dan hoop ik dat jij zult horen

Wat mij toen zo n vrede bracht

Ik leef jij leeft

Ik draag jij draagt

En wat morgen zal gebeuren 

Is voor iedereen de vraag

Dus leef, leef,leef…. Vandaag

 
martin brand

Leef vandaag

dit gedicht werd ingestuurd door
wm. Ina van Heiningen



Zondag 6 oktober  9.30 uur  Inzingen van 2 liederen uit het liedboek: 771 en 1003
   10.00 uur Dr. M. Dijkstra (Ede) Israelzondag
     Collecten: Kerk en Israel PKN; Landelijk & Prov. Werk PKN

 

Vrijdag 11 oktober 15.00 uur  Zegenviering van Carola van Veldhuizen en Brent Roersen,
     kasteel Vanenburg in Putten;
     voorganger ds E. Boot

Zondag 13 oktober 10.00 uur  Ds. E. Boot; Werelddiaconaat
     Collecten: Kerk in Actie Werelddiaconaat; Kerk

Zondag 20 oktober 10.00 uur  Ds. D. Soeteman (Doorn)
     Collecten: Kerk in Actie Najaarszending;
      Ondersteuning eigen gemeente

Zondag 27 oktober 10.00 uur Ds. E. Boot; m.m.v. de Cantorij. Allerheiligen; Gedachtenis van de  
     gestorvenen; Maaltijd van de Heer.
     Collecten: Hospice Nijkerk; Cantorij/muziekinstrumenten

Zondag 3 november 9.30 uur  Inzingen 3 liederen uit het liedboek: 872, 931 en 1005
   10.00 uur  Ds. E. Boot en pastor John Kalathil    (Willibrordzondag)
     Collecten: Hervormingsdag PKN; Jeugd en jongerenwerk

Zondag 10 november 10.00 uur Dr. H. Vreekamp (Epe)
     Collecten: Stg. Hulpdienst Hoevelaken; Instandhouding Eredienst

Zondag 17 november 10.00 uur Ds. E. Boot
     Collecten: Missionair werk PKN; Vorming & Toerusting

Zondag 24 november 9.30 uur   Pauluscentrum
     Ds. E. Boot + pastor A. Bottenberg; 
     Solidaridad. m.m.v. de Cantorij.

Kerkdiensten 
van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken
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Agenda
WEEK 40
Maandag 30 september 13.30 uur   Wijkteam 4, Tabaksschuur 7
   20.00 uur   Repetitie musical Ruth, de Eshof
   20.00 uur   Wijkteam 9, Huijgenserf 52
Donderdag 3 oktober 20.00 uur   Erik Idema: avond met het nieuwe liedboek (2), de Eshof
Vrijdag 4 oktober  20.00 uur   Jongerengesprekskring (1), de Eshof
   20.00 uur   Informatieavond Wandelreis Toscane, de Eshof
Vrijdag 4 t/m zondag 6 oktober
       Kloosterweekend in de abdij van Affligem, België

WEEK 41
Maandag 7 oktober 20.00 uur   Informatieavond over de reis naar Ligurië (Italië),   
       Pauluscentrum
   20.00 uur    Repetitie musical Ruth, de Eshof
Dinsdag 8 oktober 20.00 uur   Repetitie Free + Voices for Grace Home, de Eshof
Donderdag 10 oktober 10.00 uur   Lezen in en luisteren naar de Bijbel (1), Pauluscentrum
   19.30 uur   Regionale vergadering vorming en toerusting, Putten
   20.00 uur   Moderamen, de Eshof
Zaterdag 12 oktober 20.00 uur   Oratorium 'Paulus', Mendelssohn door Toonkunst   
       Amersfoort; H. Kruiskerk, Amersfoort

WEEK 42
Maandag 14 oktober 20.00 uur   Repetitie musical Ruth, de Eshof
Dinsdag 15 oktober 20.00 uur   In de kring (1), de Eshof
Woensdag 16 oktober 10.00 uur   Wijkteam 5, Julianalaan 53
   20.00 uur   Voorbereiding gedachtenisdienst, de Eshof

WEEK 43
Maandag 21 oktober 20.00 uur   Repetitie musical Ruth, de Eshof
Donderdag 24 oktober 10.00 uur   Lezen in en luisteren naar de Bijbel (2), Pauluscentrum
   20.00 uur   Het Onze Vader spiritueel, de Eshof
   20.00 uur   Kerkenraad, de Eshof

WEEK 44
Maandag 28 oktober 18.45 uur  Pastor John Kalathil & Annie John op bezoek
      bij de basiscatechese
   20.00 uur  Repetitie musical Ruth, de Eshof
Dinsdag 29 oktober 18.45 uur  "The Best Exotic Marigold Hotel",
      Onze Lieve Vrouw theater, Amersfoort
   20.00 uur  Wijkteam 6, F.W. Klaarenbeeksingel 65
Donderdag 31 oktober 20.00 uur  Bijeenkomst rond Grace Home met pastor John Kalathil  
      en Annie John, Pauluscentrum
Zaterdag 2 november 15.30 uur  Avondgebed in de Eshof; aansluitend wandeling
      over het kerkhof



Uit de gemeente
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ZONDER JULLIE STEL IK NIETS VOOR

Op dinsdagmiddag 24 september vond in de Eshof de 
eerste activiteitenmiddag plaats. Een nieuw initiatief. 
Het doet me een beetje denken aan de 'open kerk', die 
we een aantal jaren geleden hebben gehad: een paar 
middagen per week was de Eshof open. Wie wilde kon 
er een kop thee of koffie gaan drinken, een praatje 
maken met een gastvrouw, de stilte van de kerkzaal 
opzoeken of een kaarsje aansteken. Momenten van 
ontmoeting of van stilte, middenin de drukte van het 
bestaan. Het was een mooi plan. Na een jaar moesten 
we echter besluiten om er niet mee door te gaan: de 
open kerk voorzag te weinig in een behoefte.

Nu is er een activiteitenmiddag gestart - iedere veertien 
dagen, nu eens op de dinsdag, dan weer op de woens-
dag. Een initiatief om het kerkgebouw ook doorde-
weeks te benutten voor ontmoeting. Ieder die wil kan 
er terecht. Je kunt er een kop koffie of thee drinken 
met iets lekkers erbij. Heb je zin ergens aan te werken, 
maar vind je het niet leuk dat in je eentje thuis te doen, 
dan neem je je 'ding' mee en zoekt een plekje in de 
kring. Wil je er even uit, maar is een groep je te druk, 
dan is er altijd wel ergens een rustig hoekje te vinden 
waar je met een ander een spel kunt spelen. Wil je wel 
iets 'doen' maar weet je niet wat, dan zijn er allerlei 
creatieve ideeën en materialen voorhanden. Al het 
bezigzijn kan zelfs een goed doel dienen: wat hier 
wordt vervaardigd, kan straks op de rommelmarkt wor-
den verkocht. En niets moet. Wil je er alleen maar 
even bij zijn en een kop thee drinken, dan kan dat ook.

De eerste activiteitenmiddag was goed bezocht. Om 
die eerste keer op een passende manier te beginnen, 
vond ik een gedicht van Karel Eykman. Hij koos zijn 
eigen woorden bij 1 Korintiërs 13. Het slot ervan:

Zonder liefde ben ik nergens
zonder jullie stel ik niets voor.
Had ik jullie niet bij me
dan ging ik er aan onderdoor.
Want liefde is echt
en liefde is aardig
is open, oprecht
en eerlijk, rechtvaardig.
't Is liefde die ziet
hoe opnieuw te beginnen

die ieder verdriet
ook de dood kan overwinnen. (Te vinden in het nieuwe 
liedboek, p.1302)

De volgende keer komt de activiteitengroep op woens-
dag 9 oktober om 13.30 uur bijeen. Daarna op dinsdag 
22 oktober om 13.30 uur - en zo verder. U bent van 
harte uitgenodigd!

MEELEVEN

Tom Kuipers (Van Lyndenlaan 39) kampt met nier-
steen. Door vergruizing wordt geprobeerd die te ver-
wijderen.

Barend Kiers (Horstweg 12) heeft tijdens de vakantie 
een herseninfarct gehad. Hij had uitval aan zijn rech-
terhand en krijgt ergotherapie voor de fijne motoriek. 
Het gaat steeds beter en hij en Roel zijn dankbaar dat 
het zo goed is afgelopen.

Nel van Rietschoten-Stehouwer (Ridderspoor 12) heeft 
een endeldarmoperatie ondergaan, die goed lijkt te zijn 
geslaagd. Ze zal zo'n zes weken moeten rekenen voor 
het herstel. Het gaat goed met haar, ze neemt zichzelf 
in acht en geniet van de goede zorgen van Kees en de 
belangstelling om zich heen.

Barbara Westein-Riemersma (Andreaslaan 8) is de 
afgelopen maand begonnen aan een intensief revalida-
tieprogramma. Het gaat niet slecht met haar, na de 
ziekteperiode van vorig jaar om deze tijd - maar het 
gaat ook nog niet helemaal goed. In het programma is 
ze naast fysiotherapie bezig met verwerking van de 
ervaringen, concentratie en bewegingscoördinatie. Ze 
merkt dat ze er baat bij heeft en is als steeds vol opti-
misme.

Elly Stomphorst-Oxfoort (Constantijngaarde 3) is 
opnieuw met chemotherapie begonnen. Hopelijk rea-
geert haar lichaam er nu net zo goed op als eerder. 
Intussen blijft ze van een abces in haar buik last hou-
den, maar probeert haar leven zo goed mogelijk voort 
te zetten. Meestal lukt dat haar en geniet ze van din-
gen.
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Etta van Tent-Frouws (Constantijngaarde 4) maakt het 
redelijk. Ze is stevig ziek geweest, heeft aansluitend 
pleuritis gehad en moet het nu kalm aan doen, het her-
stel heeft tijd nodig. Ze is vol goede moed nu de oor-
zaak van de klachten duidelijk is.

Alke Rosbergen-de Vries (Elzenlaan) ligt alweer een 
paar weken thuis te revalideren na een nekoperatie. Het 
is nog onduidelijk wat het eindresultaat zal zijn: aan de 
ene kant kan ze weer ongestraft haar nek bewegen, aan 
de andere kant doen haar handen nu vaak pijn en dat 
trekt maar langzaam bij. Ze laat iedereen bedanken 
voor de vele blijken van medeleven, ook uit de Eshof.

Lies van de Rovaart-Bakker (Kyftenbeltlaan 30) roeit 
met de riemen die ze heeft. De ziekte waaraan ze lijdt 
is progressief en betekent dat ze steeds minder macht 
zal hebben over haar spieren en dat ook haar gezichts-
vermogen en spraak achteruit gaan. Alles wat ze doet 
kost moeite. Ze doet haar best positief te blijven en dat 
lukt haar vaak goed. Ze ziet uit naar het weekend met 
kinderen en kleinkinderen ter gelegenheid van het vijf-
tigjarig huwelijksjubileum van haar en Jan.

Ans Baas-Colenbrander (Havikshorst 20) hoorde de 
afgelopen maand dat ze een chronische vorm van leu-
kemie heeft. Ze hoort binnenkort wat ze hier verder 
mee kan. Ze is vooral erg moe, een moeheid die zal 
blijven. Met steun van Jan en lieve mensen om zich 
heen probeert ze de moed erin te houden.

Iedereen, hier genoemd of niet genoemd, van harte 
sterkte gewenst. En mensen om je heen om samen de 
liefde die Paulus in zijn eerste brief aan de christenen 
in Korinte bezingt, waar te maken.

IN MEMORIAM HENDRIKJE HAM-ADAMS
Op donderdag 12 september overleed Hendrikje Ham-
Adams. Ze is 84 jaar oud geworden.
Ze is geboren en getogen in Hooglanderveen. Toen ze 
trouwde met Arie Ham gingen ze wonen in het huis 
van Heintjes ouders aan de Scheidingsweg. Zes kinde-
ren kregen ze samen.
Tot 2003 hebben ze in het oude veenhuis uit 1802 
gewoond. Toen moesten ze verhuizen, omdat het stond 
in het ontwikkelgebied van Vathorst. Na zoveel jaar 
was dat een moeilijke overgang. Heintje en Arie kre-
gen in het nieuwe huis, naast meer ruimte, luxe die 
voor de meeste mensen al jaren gewoon was. Met hun 

oude huis ging echter een klein monument verloren.
In 2008 overleed Arie. Ook met Heintjes gezondheid 
ging het steeds minder goed; ze had problemen met 
haar rug en met haar longen. Maar ze was iemand die 
zich niet zo eenvoudig liet helpen. Alles deed ze het 
liefste zelf. Ze was een doorzetter. Een opgewekte 
vrouw die nooit klaagde, ondanks haar verslechterende 
gezondheid.
In 2012 verhuisde ze naar Stoutenburgerlaan 4b in 
Hoevelaken, zodat dochter Jannie en schoonzoon 
Johnny beter voor haar konden zorgen. Ze heeft helaas 
niet zo lang van de vertrouwde nabijheid kunnen 
genieten: al vrij snel moest ze opnieuw verhuizen naar 
verpleeghuis De Lichtenberg. Zelf heb ik haar pas in 
die laatste maanden van haar leven leren kennen. Ze 
had het zwaar door ernstige benauwdheid. Tegelijk 
was ze dankbaar voor alle bezoek dat ze kreeg en wist 
ze die laatste tijd van haar leven van veel dingen te 
genieten.

Op zondag 15 september is haar naam genoemd tij-
dens de kerkdienst, terwijl bijna al haar kinderen en 
kleinkinderen daarbij aanwezig waren. Het was een 
mooi en oecumenisch moment.
Op 16 september hebben we afscheid van haar geno-
men in een kerkdienst in de Eshof. Na de kerkdienst is 
ze naar de algemene begraafplaats van Nijkerkerveen 
begeleid, waar ze begraven is bij haar echtgenoot Arie.
Aan alle kinderen en kleinkinderen en aan ieder die 
Heintje mist van harte herinneringen toegewenst die 
kunnen troosten in de stilte.
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FELICITATIES
Het echtpaar Wolf-Mol (Weidelaan 35) gedacht op 16 
september het vijfentwintigjarig huwelijksjubileum. En 
het bruidspaar Henkemans-Saravanja (Smalle Streek 9) 
vierde op 18 september dat het vijfenveertig jaar gele-
den getrouwd is.
Bruidsparen, namens de Eshofgemeente van harte 
gefeliciteerd! 

We mogen deze maand een nieuwe wereldburger in 
onze gemeente begroeten. Ze heet Jaike Laurinne en is 
geboren op 25 september. Ze is de dochter van Arno en 
Krista Kempers-Walet en zusje voor Thijmen 
(Vlinderlaan 39, Nijkerk). Alle vier van harte gefelici-
teerd met elkaar!

'DE ESHOF' OP FACEBOOK
Sinds een paar maanden heeft 'protestantse gemeente 
'de Eshof' - Hoevelaken' een facebooksite. De laatste 
nieuwtjes en andere aardigheden worden daarop gezet. 
Wie wil kan reageren en zelf ook een berichtje op de 
bladzij schrijven. Mocht je nog niet op Facebook 'zit-
ten', maak dan een eigen bladzij aan en vind de Eshof 
'leuk': dan krijg je een berichtje als er iets op de 
Eshofsite wordt gezet!

Ellie Boot

Van deze mededeling zult u niet van uw stoel vallen. 
Een beleidsplan is meestal geen ontspannen lectuur en 
in de regel slaapverwekkend. De kerkenraad wil niet 
suggereren dat ons beleidsplan een spannend verhaal 
is, maar het is zeker wel de moeite waard om de 
inhoud tot u te nemen. Meer dan voorheen zijn de 
diverse taakgroepen erin geslaagd aan te geven waar-
om zij bestaan en wat hun waarde is voor het heden en 
de toekomst van 'de Eshof'. Daarbij komt dat het 
geheel aanmerkelijk minder pagina's beslaat dan de 
vorige versie; mede daardoor hopen wij dat het een 
toegankelijk verhaal is geworden. In zijn vergadering 
van 26 september heeft de kerkenraad het beleidsplan 
goedgekeurd.

Op het moment dat u dit leest staat het beleidsplan op 
de website (www.pgdeeshof.opweb.nl). We realiseren 
ons echter dat er misschien belangstellende lezers zul-
len zijn die liever een papieren versie hebben. Om niet 
teveel papieren versies te maken en dus onnodig 

papier te verbruiken ligt op de leestafel in de hal een 
bestellijst. Als u uw naam en adres noteert, ontvangt u 
een papieren versie van het beleidsplan.

De bestemming van een beleidsplan is meestal een 
bureaula of een kast. In ieder geval ver weg gestopt. 
De kerkenraad heeft afgesproken er toch anders mee 
om te gaan. Elk jaar in de maand januari zal beoor-
deeld worden of het plan nog actueel is, dan wel op 
onderdelen bijgesteld moet worden en aan welke voor-
nemens invulling zal worden gegeven. Op deze manier 
blijft het beleidsplan een levend document dat ons 
voortdurend bepaalt op welke wijze wij gemeente van 
Jezus Christus willen zijn.

Namens de kerkenraad
Frits Harmsen.

Beleidsplan 2013-2017 van
"De Eshof" gereed



Kerkdienst en liturgie
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VERHALEN UIT HET BOEK KONINGEN

We horen in een aantal kerkdiensten dit najaar over de 
profeten Elia en Elisa. In meeslepende en beeldende 
verhalen wordt verteld hoe de Eeuwige bij mensen 
betrokken is. De verhalen brengen in beeld hoe 
ontrouw aan de Levende tot rampspoed leidt, en trouw 
tot redding. Opvallend is dat daarbij herhaaldelijk 
bestaande grenzen worden doorbroken. In de verhalen 
wordt duidelijk dat het heil er niet alleen voor Israël is, 
maar ook voor mensen daarbuiten.

INZINGEN VÓÓR DE KERKDIENST

Ook op de eerste zondag van oktober en van november 
zullen we vooraf aan de kerkdienst enkele liederen uit 
het nieuwe liedboek oefenen. Wie mee wil zingen, kan 
dat doen vanaf 9.30 uur. Op 6 oktober zingen we lied 
771 en 1003. Ook zullen we een lied oefenen dat niet 
in de kerkdienst van 6 oktober, maar in die van 27 
oktober zal worden gezongen: 403d. Rudi Coppoolse 
loodst ons door de nieuwe liederen heen.
Op 3 november zingen we van tevoren lied 872, 931 
en 1005. Marianne Jansen, de dirigent van Free, zal 
deze keer de leiding van de zang op zich nemen.
Het is met het nieuwe liedboek als met een stad, zei 
Erik Idema: stukje bij beetje leer je die beter kennen. 
Je kent een stad niet goed als je er een keer een weekje 
met vakantie bent. Om er echt thuis te raken moet je 
weten waar de bakker is, of hoe je bij het station komt. 
Zo is het ook met het nieuwe liedboek. Door het stukje 
bij beetje te leren kennen, kunnen we erin gaan wonen. 
Van harte welkom bij het inzingen!

HUWELIJKSVIERING VAN
 CAROLA EN BRENT

Op vrijdag 11 oktober willen Carola van Veldhuizen en 
Brent Roersen elkaar trouw beloven. Ze stellen zich-
zelf aan ons voor:

"Wij zijn Brent Roersen en Carola van Veldhuizen en 
wonen aan de Wilgenlaan 17 in Nijkerk en hopen op 
11 oktober te trouwen.
Ik, Carola (nog even) van Veldhuizen ben 29 jaar oud 

en geboren en getogen in Ede. Mijn hobby's zijn win-
kelen en gezellige dingen doen met vriendinnen en (op 
het moment) het organiseren van onze bruiloft. Ik ben 
planner bij Smink transport in Amersfoort. Ik ben her-
vormd opgevoed, gedoopt en heb belijdenis gedaan. 
Altijd bewust met mijn geloof bezig geweest en actief 
in het kerkenwerk. Ik heb een aantal jaren met veel 
plezier club gegeven en vanaf mijn belijdenis tot vorig 
jaar ben ik lid geweest van 'vrienden rondom de bijbel' 
(kring van de Hervormde gemeente) in Ede. God is er 
altijd en zal 
altijd voor 
ons zorgen. 
Nadat wij 
verhuisd 
zijn naar 
Nijkerk 
vond ik het 
belangrijk 
om lid te 
zijn van 
een 
gemeente 
in de buurt 
waar wij ons beiden op onze plek voelen. In de Eshof 
hebben wij deze gemeente gevonden.
Ik, Brent (blijft zo) Roersen ben 27 jaar oud en gebo-
ren in Amersfoort en getogen in Nijkerk. Mijn hobby's 
zijn karten en motorrijden. Verder werk ik vier dagen 
in de week bij Dusseldorp en de rest van de week heb 
ik een eigen onderneming. Ik ben christelijk opgevoed, 
gedoopt maar minder praktiserend in de kerkgang en 
dergelijke. 3,5 jaar geleden is mijn moeder overleden 
na een ziekbed. Dit was voor ons gezin een intensieve 
periode. Mijn moeder stond ingeschreven bij de 
Hervormde gemeente in Nijkerk, maar voelde zich hier 
niet op haar plek. Zij had nooit de moeite genomen 
zich over te schrijven. Toen Ellie verscheen had ze 
meteen het gevoel dat 'de Eshof' beter bij haar paste. In 
deze periode heb ik Ellie leren kennen als persoon en 
voel me daar erg prettig bij.
Wij hebben elkaar zo'n 4 jaar geleden op het werk 
leren kennen en hebben nu 3 jaar verkering. In juni 
2012 hebben we samen een huis gekocht en compleet 
verbouwd. Sinds november 2012 wonen wij samen in 
ons nieuwe huis. Wij wilden allebei eigenlijk eerst 
trouwen en dan samenwonen, maar gezien de verbou-
wing werd het allemaal wel wat veel. Dus nadat we al 
onze principes overboord gezet hebben hopen wij 11 
oktober toch nog een zegen te krijgen over ons samen-
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zijn. Na een aantal hele prettige gesprekken met Ellie 
hebben wij samen gekozen voor de Eshof omdat wij 
ons ons hier beiden, op onze eigen manier, op onze 
plek voelen."
GEDACHTENISDIENST OP 27 OKTOBER

Op de zondag vlak voor 1 en 2 november, 27 oktober, 
gedenken we in de Eshof alle mensen uit ons midden 
met wie wij geleefd hebben en die ons het afgelopen 
jaar voorgingen in de dood. De namen zullen genoemd 
worden van:

Aart Bouman - 15 oktober 1933 - 18 oktober 2012
Hendrikus Johannes Goedhart - 12 juli 1929 - 15 
december 2012
Willy van Reijendam-Segijn - 10 april 1941 - 29 
december 2012
Feitse Feiken - 4 juni 1939 - 4 februari 2013
Jannetje van Veluw-van de Beerenkamp - 10 december 
1921 - 19 februari 2013
Hennie Schimmel-van Egdom - 6 oktober 1944 - 23 
maart 2013
Margaretha Annegiena van der Zwaag-Monkhorst - 24 
februari 1923 - 2 april 2013
Christina Willemina Meijer-Velthuizen - 14 februari 
1937 - 23 juni 2013
Hendrika Kous-de Jong - 30 december 1942 - 1 augus-
tus 2013
Hendrikje Ham-Adams - 5 november 1928 - 12 sep-
tember 2013

We zullen voor elk van hen een kaars aansteken. Ook 
zal er, zoals altijd, een kaars zonder naam zijn: daarbij 
kan ieder zelf een naam invullen.
Met de directe familieleden van degenen die overleden 
zijn komen we bij elkaar in de Eshof op woensdag-
avond 16 oktober. Het is een goede gewoonte: zo kun-
nen we elkaar leren kennen, elkaar vertellen over dege-
nen die we missen en de liturgie van tevoren bekijken. 
De nabije nabestaanden krijgen hiervoor persoonlijk 
een uitnodiging.

AVONDGEBED OP ALLERZIELEN 
- 2 NOVEMBER

Op veel plaatsen en in veel landen is het een vast 
gebruik om op 2 november, Allerzielen, bloemen of 
kaarsen naar het graf van een overledene te brengen. 

De traditie stamt voor zover bekend uit de abdij van 
Cluny (Frankrijk) waar abt Odilo in 998 bepaalde dat 
alle met Cluny verbonden kloosters op de dag na 
Allerheiligen de gestorvenen op bijzondere liturgische 
wijze zouden herdenken. In de 14de eeuw werd deze 
herdenkingsdag algemeen in de kerk van het westen.
Dat herdenken kan op verschillende manieren gebeu-
ren. De overledenen kunnen genoemd worden in een 
gebed. Het graf kan bezocht worden. Er kunnen bloe-
men op een graf worden gelegd. Er kan een kaars wor-
den aangestoken. In sommige parochies is er op deze 
avond een kerkelijke viering, waarin de namen van de 
overledenen van het afgelopen jaar worden genoemd. 

Jarenlang zijn Allerheiligen (1 november) en 
Allerzielen (2 november) in protestantse kringen niet 
gevierd. Bidden voor de overledenen deed men niet: 
protestanten geloven immers niet dat doden eerst een 
tijd door het vagevuur moeten voordat ze naar de 
hemel gaan. Er hoefde dus niet gebeden te worden 
voor een spoedige toelating tot de hemel. En 
Allerheiligen werd niet gevierd omdat de protestantse 
leer heiligenverering afwijst.

Onder invloed van de oecumene kijken nu echter veel 
mensen anders aan tegen Allerheiligen en Allerzielen. 
In het Dienstboek van de Protestantse Kerk in 
Nederland uit 1998 is Allerheiligen opgenomen, aan-
gedragen door de Lutherse traditie.
Aan hun kant hebben verschillende rooms-katholieke 
parochies de gebruiken herzien. In plaats van twee vie-
ringen, één op Allerheiligen en één op Allerzielen, 
hebben ze er nu één op 1 november. "De heiligen ons 
voorgegaan" (lied 728) zijn immers niet alleen de men-
sen die officieel heilig zijn verklaard, maar allen die 
ons voorgingen op de weg van het geloof. In de brie-
ven wordt het woord 'heiligen' vaak als synoniem voor 
'gelovigen' gebruikt.
In lijn met deze ontwikkeling hebben we in de Eshof 
ook één kerkdienst in de buurt van 1 en 2 november, 
waarop we de namen noemen van wie we in het afge-
lopen jaar verloren aan de dood. Dat gebeurt dit jaar 
op 27 oktober.

Zou het niet mooi zijn als we ook hier in Hoevelaken 
een gezamenlijk bezoek aan het kerkhof zouden bren-
gen? We zouden dat kunnen doen op de dag waarop 
we ons met veel 'heiligen' verbonden kunnen voelen: 2 
november. "De mensen van voorbij, wij noemen ze 
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hier samen. De mensen van voorbij, wij noemen ze bij 
namen", begint een gedicht van Hanna Lam. We noe-
men ze bij namen omdat het goed is de namen te blij-
ven noemen. Van mensen die kort geleden overleden 
zijn en van hen die we al langer moeten missen. "Zo 
zijn wij even bij elkaar."

Met ieder, die daar belangstelling voor heeft, zullen we 
op zaterdag 2 november de namen noemen en een 
wandeling maken over het kerkhof.
Om half vier treffen we elkaar eerst in de Eshof voor 
een kort avondgebed. Daarna lopen we naar het kerk-
hof. Wie wil kan bloemen meenemen. Voor kaarsen zal 
worden gezorgd. Al naar gelang de wensen van wie 
meegaat, lopen we individueel of gezamenlijk langs de 
graven van mensen die ons lief zijn geweest. Om vijf 
uur zien we elkaar terug in de Eshof. Voor wie wil is er 
dan een kop koffie of thee.

U bent van harte uitgenodigd mee te doen aan het 
avondgebed en aan de wandeling over het kerkhof. Op 
2 november zal de Eshof vanaf drie uur open zijn.

KERKDIENST MET PASTOR JOHN 
KALATHIL EN ANNIE JOHN -
 3 NOVEMBER

Op 3 november zullen pastor John en zijn echtgenote 
Annie meewerken aan de kerkdienst. Ook zal Free zin-
gen, versterkt door een aantal jongeren dat in de winter 
van 2012-2013 naar Grace Home is geweest. Dit zal 
ook de welkomstdienst zijn voor de zeven, die in de 
tweede helft van oktober naar India reizen: op 28 okto-
ber komen ze terug in Hoevelaken.
Na afloop van de dienst is er gelegenheid pastor John 
en Annie te ontmoeten. Dat geldt ook voor alle leden 

van de Paulusgemeenschap: op de eerste en derde zon-
dag van de maand is er in het Pauluscentrum geen 
dienst. Ze zijn van harte welkom in ons midden.

WIE WERKT MEE AAN DE VESPERS?

De dagen worden korter. De laatste zondagen van het 
kerkelijk jaar komen naderbij. En ook de tijd van de 
eerste zondagen van het nieuwe kerkelijke jaar: de 
adventstijd.
Traditiegetrouw willen we in de adventstijd om 17.00 
uur een avondgebed houden. Dat zijn doorgaans korte 
vieringen, waarin wordt gezongen, gebeden, gelezen 
en waarin stilte een belangrijk element vormt.
Met een kleine groep bereiden we deze vespers voor. 
Het zou fijn zijn als we enkele nieuwe medewerkers 
zouden kunnen begroeten. Wie voelt ervoor om over 
de vespers mee te denken en eraan mee te werken? 
Geef het aan me door!

Ellie Boot
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ACTIVITEITENMIDDAG 
VAN START

Op 24 september was het dan zover. De activiteiten-
middagen zijn gestart. Ver voor de zomer lanceerde 
Wilma van de Kuilen dit plan in de kerkenraad. Al snel 
werd een team gevormd waarin naast Wilma de ker-
kenraadsleden Annie Hanse, Lenie van der Laan, 
Quirina Schipper en Henry Westein deel van uitmaken.

Het is de bedoeling dat twee keer per maand iedereen 
(jong en oud) welkom is in de Eshof om samen een 
gezellige middag te hebben. Er is gelegenheid om te 

schilderen, kaartjes te maken voor de wekelijkse bloe-
mengroet, te breien, te haken of spelletjes te doen, 
kortom voor elk wat wils. Maar u hoeft niets; niets is 
verplicht; gewoon er zijn mag ook.

Uiteraard zijn deze middagen niet alleen voor leden 
van 'de Eshof', maar iedereen die behoefte heeft aan 
gezelligheid en een paar uur met leuke dingen bezig 
wil zijn, mag zich welkom voelen. Dus neem gerust 
een bekende mee of uw buurman/vrouw.

Dit jaar worden de activiteitenmiddagen gehouden op: 
woensdag 9 oktober
dinsdag 22 oktober
woensdag 6 november 
dinsdag 19 november

woensdag 4 december en
dinsdag 17 december.
Hopelijk krijgt deze manier van 'omzien naar elkaar' 
een vaste plek op de activiteitenkalender van 'de 
Eshof'.

Namens de kerkenraad
Frits Harmsen.
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CHORAL EN HET DAGBOEK VAN ETTY HILLESUM
Uitvoerenden: Vocalgroup Choral
 
Het programma gaat over het dagboek van Etty Hillesum. Een leven dat gekleurd werd door haar Joodse afkomst 
en door de Tweede Wereldoorlog. Ze zag zichzelf niet als slachtoffer, overgeleverd aan de machten en krachten 
die inbeukten op haar bestaan. Ze zocht naar liefde, naar verbinding met mensen, naar God. Misschien schuilt 
daarin Hillesum, Ettywel de kern van 'levenskunst'.
 
Etty (officieel Esther) Hillesum wordt geboren op
15 januari 1914 in Middelburg. In 1932 vertrekt Etty
naar Amsterdam om daar rechten en Slavische talen
te gaan studeren.
Tijdens haar studie komt ze in contact met Julius Spier. Voor Etty is Julius de grote liefde en tevens haar leer-
meester. Spier, die in haar dagboek 'S' wordt genoemd, adviseert haar het dagboek te schrijven,
om haar innerlijke veranderingen te registreren.
 
In 1942 krijgt Etty een baan bij de Joodse Raad. In augustus komt haar oproep voor Westerbork. Etty vertrekt 
naar Westerbork, waar ze doorgaat met sociale activiteiten. Op 7 september 1943 wordt ze op transport naar 
Auschwitz gesteld.
Haar unieke nalatenschap, het dagboek, werd in 1981 gepubliceerd.
 
De prachtige muziek en liederen van Choral, onder leiding van
Henk Ruiter, wisselen de verhalen af, zodat er een uitgebalanceerd geheel ontstaat van muziek en taal.
 
zondag 3 november 2013
15.00 uur
Kruiskerk
Venestraat 44    3861 BX  Nijkerk
 
U bent van harte welkom bij deze bijzondere uitvoering
 
Info: Bea Berends
Om uit de kosten te komen wordt van u een bijdrage van E 5,- gevraagd.
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LEZING
PKN-gemeente "De Ontmoeting", Arthur Briëtstraat 38, Nunspeet.       
Dinsdag 8 oktober  20.00 uur. 
    
LEZING:  EEN WAARDIG LEVENSEINDE: MAG HET EEN KEER GENOEG ZIJN.

Inleider B.Chabot                                                                                
Kosten  E 5,--

Discussie en vragen na afloop.
Artsen worden tegenwoordig overspoeld met verzoeken om euthanasie. Psychiater B.Chabot wijst mensen een 
andere weg.
Hij heeft hierover samen met Stella Braam een boek geschreven, en een voorlichtingsfilm laten maken. 
Zelfdoding is niet strafbaar. Adviseren over zelfdoding en het geven van  morele steun zijn evenmin strafbaar. 
Het geven van "op naleving gerichte instructies" is dat wel. Net als het aanreiken en toedienen van middelen. 
Het boek en de film werden vooral gemaakt ten bate van hoogbejaarden of mensen met uitzichtloos geestelijk lij-
den die het leven niet langer verdragen. Louter om redenen die henzelf aangaan. Het past bij het recht op zelfbe-
schikking, op het maken van eigen autonome keuzen. Chabot brengt al enige jaren de boodschap dat het eigen 
leven ook op een pijnloze, verantwoorde manier kan worden beëindigd, zonder direct ingrijpen door een arts. 
Chabot laat zien dat het op meer manieren kan, althans voor doorzetters. 
De film "Sterven in eigen regie" laat zien dat de emancipatie van de zelfstandige burger  een nieuwe fase
is ingegaan. 

Voor belangstellenden is er een interview met Chabot uit Volzin voorhanden. 

Meer informatie: Cora de Kovel, tel. 034-253329, e-mail: coradekovel@planet.nl

Van de redactie
Elke keer weer een toer en een race tegen de klok om een nieuwe Rondom bij de drukker te krijgen en te 
verspreiden. Als u dit leest moet u weten dat Jan in stille eenzaamheid het leeuwendeel voor zijn rekening 
nam, dat hij veiligheidshalve maar het oude format gebruikte, wat Elske vervolgens weer in het nieuwe 
format omtoverde. 
Inge en ik verkeerden in die week in het buitenland, maar Inge een kei in de social media kon op honderden 
kilometers afstand Jan nog van dienst zijn met de opmaak. Zo kwam alles weer keurig op tijd in orde en ar 
niemand van u heeft er iets van gemerkt.
Mag ook wel eens gezegd worden denk ik.

Fokke Kooistra



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

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

OP 6 OKTOBER  KERK & ISRAËL 
ISRAËLZONDAG PKN
De eerste zondag van oktober, is het Israëlzondag. Op 
deze dag staan we stil bij onze onopgeefbare verbon-
denheid met het volk Israël. De opbrengst van de col-
lecte is bestemd voor het werk van Kerk & Israël, dat 

hier concreet gestal-
te aan geeft door 
activiteiten te orga-
niseren en projecten 
in Nederland en 
Israël te steunen. In 
Israël wordt bij-

voorbeeld de internationale werk-  en leefgemeenschap 
Nes Ammin gesteund, waar joden, christenen en mos-
lims elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek kunnen 
gaan. In Nederland steunt de Protestantse Kerk de 
Joodse school in Amsterdam Cheider en de organisatie 
Zikna. Zikna biedt in Nederland pastorale zorg in de 
Joodse gemeenschap. Voor gemeenteleden die zich 
willen verdiepen in de relatie kerk en Israël, maakt de 
Protestantse Kerk het tijdschrift Kerk & Israël 
Onderweg. Kortom het werk van Kerk & Israël is veel-
zijdig. Om al deze activiteiten in de toekomst te kun-
nen voortzetten is uw steun onmisbaar. Geef daarom in 
de collecte!

WERELDDIACONAAT KERK IN ACTIE,
13 OKTOBER
De organisatie NECPA (North East Chilli Producers 
Association) werkt in het noorden van Uganda met 
266 boeren/boerinnengroepen waarvan het merendeel 
tot voor kort nog in vluchtelingenkampen leefde. Deze 
activiteiten vergroten de inkomsten van de boeren en 
daarmee neemt de voedselzekerheid van de bevolking 
toe. Naast het werk voor het verhogen van de voedsel-
zekerheid werkt 
NECPA aan vredesop-
bouw. NECPA werkt 
voornamelijk met 
kwetsbare groepen; 
weduwen en huishou-
dens geleid door kinde-
ren omdat de ouders zijn overleden. Door counseling 
van de trauma's en het aan de orde stellen van de men-
senrechtenschendingen werkt men aan het helen van 
de emotionele wonden. Steunt u alstublieft dit werk!

UW HULP GEVRAAGD VOOR EEN 
FINANCIËLE BUFFER, 
2E COLLECTE 13 OKTOBER

Vanuit de diaconie

Dat het huidige economische klimaat tegen zit en daar-
door dagelijks mensen in de problemen komen, hoeven 
we u niet uit te leggen.
De afgelopen jaren heeft de Diaconie dit regelmatig 
gemerkt en klopten mensen soms uit pure wanhoop 
met hulpvragen bij ons aan. Waar mogelijk heeft de 
Diaconie meerdere malen (financiële) hulp geboden of 
mensen kunnen helpen om dit 
bij andere instanties geregeld 
te krijgen.
Regelmatig is er overleg tus-
sen de Diaconieën in de 
gemeente Nijkerk en deze 
samenwerking heeft geleid tot 
de oprichting van de stichting 
Nijkerks Diaconaal Beraad.
Hierdoor is een breder draagvlak ontstaan en hulpvra-
gen kunnen beter worden opgepakt.

De Diaconie heeft echter geen financiële buffer meer 
en ziet de nood alleen maar toenemen. 
De kans bestaat nu dat we helemaal geen hulpvragen 
meer in behandeling kunnen nemen, maar dat willen 
we niet laten gebeuren.
Na overleg met de kerkenraad en de kerkrentmeesters 
is afgesproken dat een aantal van de tweede collectes 
in de dienst bestemd worden voor het opbouwen van 
een financiële buffer voor onze Diaconie. Op die 
manier willen wij in staat blijven om de hulpvragen te 
kunnen oppakken en mensen in nijpende situaties het 
hoofd boven water te helpen houden. 

Het zal duidelijk zijn dat we deze extra collectes warm 
bij u aanbevelen!
Net als de andere Diaconie collecten zal dit steeds in 
de Rondom worden aangekondigd.
En als u gelijk al iets wilt doen: met uw persoonlijke 
giften kunt u terecht op bankrekeningnummer
30.22.14.976 t.n.v. Protestantse Gemeente De Eshof 
o.v.v. buffer diaconie.
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OP 20 OKTOBER KERK IN ACTIE 
NAJAARSZENDING
 Onze partnerkerk op Zuid-Sumatra, de Gereja Kristen 
Sumatera Bagian Selatan (GKSBS), heeft zich altijd al 
ingezet voor armen en onderdrukten en wil nu graag 
dat de diaconie mensen leert om de armoede in hun 
eigen omgeving aan te pakken. Uitgangspunt is om 
mensen in hun waarde te laten en uit te gaan van hun 
eigen kracht. Henriëtte Nieuwenhuis (30) is vanuit 
Kerk in Actie uitgezonden naar Zuid-Sumatra om de 
diaconie te helpen veranderen. Samen met haar colle-
ga's ontwikkelt en faciliteert zij trainingen voor diake-
nen en gemeenteleden en zoekt met jongeren naar 
manieren om ook hun kracht en mogelijkheden te ont-
dekken. Onze bijdrage wordt zeer gewaardeerd.

HOSPICE NIJKERK OP 27 OKTOBER
Het Hospice Nijkerk heeft een regionale functie  maar 

ook mensen van "buiten" 
zijn welkom. De doelgroep 
gasten bestaat uit mensen 
vanaf 18 jaar bij wie door 
de arts of specialist is vast-
gesteld dat er sprake is van 
een palliatieve terminale 
fase met een levensver-

wachting van korter dan drie maanden. Onze collecte-
opbrengst is zeer welkom.

3 NOVEMBER PROTESTANTSE KERK IN 
NEDERLAND
Deze zondag wordt gecollecteerd voor activiteiten 
rondom Hervormingsdag. Dit jaar staat de synode cen-
traal: De synode is de vergadering waarin alle gemeen-
ten van de Protestantse Kerk zijn vertegenwoordigd en 
wordt gevormd door ambtsdragers uit de plaatselijke 
gemeenten. Daar wor-
den de zaken besproken 
die alle gemeenten indi-
vidueel en de kerk als 
geheel aangaan. In de 
kerkorde staat als 
belangrijke taak voor de 
synode: "leiding geven 
aan het leven en werken van de kerk op haar verschil-
lende arbeidsvelden en ter hand nemen al wat het leven 
van de kerk in de wereld kan bevorderen". Verder is de 
synode naar buiten het adres en gezicht van de kerk. 
Zij regelt oecumenische relaties, zendingswerk en 
werelddiaconaat en onderhoudt contacten met de over-
heid. Van harte aanbevolen!

Van harte aanbevolen 
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V&T aanbod oktober
Lezen in en luisteren naar de Bijbel

Dit winterseizoen staan een of meerdere groepen 
gepland die samen lezen in en luisteren naar de 
Bijbel. We lezen geen korte fragmenten en heb-
ben daarover geen uitgebreide discussies. Nee, de 
nadruk ligt op lezen, als het kan het hele verhaal, 
aan een stuk. Zodat we meer oog krijgen voor het 
verband en de grote lijn. We beginnen met het boek 
Genesis, gevolgd door Exodus. Daarna kiezen we 
welk volgend boek voor ons van belang is. 
Samen bepalen we de opzet van de avond en verde-
len we de taken. We beginnen met een korte inlei-
ding met aandacht voor de bedoeling en achtergrond 
van het te lezen gedeelte. Dan lezen we een half uur 
en, na een kwartier pauze, opnieuw een half uur. 
Wie een mooie voordracht heeft, en dat wil, leest 
hardop voor, terwijl de anderen meelezen. 
Leerzaam, verrijkend, inspirerend en ook nog gezel-
lig!
 
Datum en tijd:  2 x 5 donderdagmorgens, 10.00-  
  11.30 uur. De eerste twee   
  bijeenkomsten op 10 en 24 oktober  
  en 7 en 21 november
Aantal personen: 12 per groep
Plaats:  Pauluscentrum
Coördinatie: Gab en Nelly Clement

De Paulus en de Paulusgemeenschap

De Paulusgeloofsgemeenschap in Hoevelaken 
bestaat in 2013 50 jaar. Dat is feest. Wat treft is dat 
Toonkunst Amersfoort juist dit najaar een prachtige 
uitvoering verzorgt van het oratorium De Paulus. 
Toonkunst nodigt daarom alle parochianen en 
gemeenteleden uit om het oratorium bij te wonen. 
U krijgt daarbij korting op de entreeprijs. U betaalt 
Euro 20 i.p.v. Euro 27,50 aan de kassa. 

Datum en tijd:  zaterdag 12 oktober 2013;  
   20.00-22.00 uur
Plaats:   H. Kruiskerk te Amers  
   foort
Opgave:  Alleen bij Ed van Campen, Boer-
senerf 12, Hoevelaken of per email:   
e.j.van.campen@kpnmail.nl

In de kring

Voor jong volwassenen bestaat er al enkele jaren 
een gesprekskring. Het aardige is dat er, naast een 
vaste kern, met regelmaat nieuwe mensen meedoen. 
Ook in het nieuwe seizoen willen we met de kring 
doorgaan. Waarschijnlijk kiezen we er opnieuw 
voor de Bijbel als leidraad te nemen – op zoek naar 
wat ons bezielt in leven en geloven. Nieuwe deel-
nemers zijn van harte welkom. De eerste van zeven 
bijeenkomsten vindt in oktober plaats.

Datum en tijd:  dinsdag 15 oktober;   
   20.00-22.00 uur
Plaats:   de Eshof
Leiding:   Ellie Boot
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V&T aanbod oktober
Het Onze Vader, een spiritueel onderzoek

Het lijkt alsof Jezus zijn hele filosofie in het Onze 
Vader kernachtig heeft samengevat. Als een graan-
korrel die, als we ervoor open staan, in onze ziel 
kan ontkiemen. Elke zin uit dit magistrale gebed 
brengt ons een stap dichter bij datgene, waar het 
labyrint van het leven ons naar toe leidt. Van ons 
wordt een transformatie gevraagd waarin elementen 
als het dagelijks brood, de schuld, het lijden, het 
kwaad een belangrijke rol lijken te spelen. Wat zeg-
gen deze begrippen nog in onze wereld, anno 2013?

Klaas Laan, Jungiaans psychotherapeut in Zand-
voort, wil op de geplande avond aantonen dat het 
Onze Vader nog niets aan spirituele kiemkracht voor 
de mens heeft ingeboet. Van harte welkom.

Datum en tijd:  donderdag 24 oktober   
   2013; 20.00-22.00 uur
Plaats:   de Eshof
Leiding:   Klaas Laan

Film: The Best Exotic Marigold Hotel

Deze film gaat over een groep Britse gepensioneer-
den die hun oude dag willen doorbrengen in het 
exotische en goedkope India. Ze laten zich verlei-
den door een gelikte advertentie van het gerestau-
reerde Marigold hotel. Maar eenmaal daar blijkt 
het voormalige paleis een stuk minder lux te zijn. 
De senioren besluiten er het beste van te maken en 
ontdekken dat je een nieuw leven en een nieuwe 
liefde kunt beginnen.
Deze film wordt speciaal voor ons vertoond in 
Filmtheater De Lieve Vrouw in Amersfoort.

Datum en tijd:  dinsdag 29 oktober 2013,  
   19.00-21.00 uur (inloop   
   vanaf 18.45 uur)
Plaats:   Filmtheater De Lieve   
Vrouw, Lieve Vrouwestraat 13, Amersfoort
Kosten:  Euro 10,00
Leiding:  Ester Duine, namens het project  
  team Grace Home

Hildegard von Bingen

Non, mystica en wereldwijs. Geniaal, creatief, 
krachtig en lastig. Gevoelsmens en wetenschap-
per. Eigentijds en tijdloos. Enkele typeringen van 
Hildegard von Bingen die in 1098 werd geboren en 
in 1179 stierf. 
Wie zich verdiept in Hildegards leven en werk raakt 
onder de indruk van haar kracht en intelligentie en 
van haar vermogen zich in woorden, beelden en 
muziek uit te drukken. Daarvan is gelukkig veel 
bewaard gebleven. Daarmee houden we ons een 
avond bezig. Niet in de vorm van een uitgebreide 
lezing maar vooral door te kijken naar de prachtige 
miniaturen in haar boeken.

Datum en tijd:  donderdag 7 november   
   2013; 20.00-22.00 uur
Plaats:   de Eshof
Leiding:   Anne Zweers, predikant   
   bij de krijgsmacht 
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Collecteoverzicht

Onder de Vijgenboom, zin in de ouderdom
 
‘De geschiedenis van de ouderdom: in woord en beeld’.

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

Plaats: Bergkerk (bij voldoende aanmeldingen morgen/middagkring)
Tijd: 7, 14, 28 oktober, 4, 11 november 2013
Opgave: Bergkerk : ds. R.Rosmolen tel. 033-4801553, e-mail: r.rosmolen@casema.nl
Kosten : €50, - (incl materiaal uit het boek  ‘De kunst van het ouder worden’ van Joep Dohmen en Jan 
Baars).

Onder de Vijgenboom
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Kinderdienst
Waarschijnlijk zal er deze Rondom meer geschre-
ven en getoond worden over de startzondag. Met de 
kinderdienst hebben we hier ook aan meegedaan en 
vooral meegeholpen! Enkele foto’s hiervan willen 
we toch graag laten zien, de kinderen zijn erg druk 
geweest en het was een gezellig samenzijn.

Bericht van de leiding
Leiding. Leiding…. Als ik het opschrijf even een 
kort moment van twijfel: het is toch met korte ei?
Van Dale
lei•ding (v; meervoud: leidingen; verkleinwoord: 
leidinkje)
 1: het leiden, bestuur
2: buis, kabel waardoorheen of waarlangs iets wordt 
geleid: gasleiding, elektrische leiding
3: de leidinggevende groep

Graag praat ik even over de leiding. En dan wel het 
clubje waar ik mijzelf onder mag scharen, onder 
nummer 3: de leiding van de kinderdienst. 
Deze leiding kent vele gezichten. Sommigen zien 
we al jaren. Anderen nog maar kort. En soms ver-
dwijnen er ook leidinggevenden. Die zijn niet altijd 

echt verdwenen 
hoor! Als je zoekt 
kan je deze ergens 
anders terugvinden 
bijvoorbeeld bij 
de basiscatechese. 
Nieuwe gezichten 
doen het bij ons 
altijd goed. Een 
fris nieuw gezicht 
met nieuwe mooie 
ideeën! Dit geeft 
vernieuwing en 
soms een andere 
kijk op zaken.
We hebben als 
leiding een leuke 
club vrijwilligers die samen zorgen voor de kinder-
diensten. De zondagen met de kinderen zijn gezellig 
en het geeft je een goed gevoel samen bezig te zijn 
rondom de kerkdienst. 
De reden dat ik dit nu opschrijf is de volgende. We 
hebben met de kinderen verschillende projecten en 
thema’s in het kerkelijk jaar. Dit zorgt voor wat ex-

tra werk-
zaam-
heden 
naast het 
draaien 
van de 
kinder-
diensten. 
De leiding 
zou rond 
deze 
speciale 
diensten 
wel wat 

extra hulp kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld rond de 
Kerstviering of met de 40 dagen tijd voor Pasen.
Mocht dit iets zijn waar u ons mee zou kunnen en 
willen helpen? Spreek dan op een zondag gerust een 
van de leidinggevenden aan. Of stuur een berichtje 
naar het volgende adres: jacojolanda@gmail.com

We zien je graag bij de kinderdienst!
Tot snel,

Jolanda van den Berg,
Namens de leiding van de kinderdienst.



Startzondag, 22 september
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Grace Home Nieuws
De komende maanden werken we toe naar een 
climax in ons project; de volwassenenreis kan door-
gaan en op de terugweg hopen we dat de volwas-
senen pastor John & Annie mee naar Nederland mo-
gen nemen. Hiervoor zijn we nog steeds volop aan 
het werk om alles mogelijk te maken. We hebben 
al een mooi programma samengesteld en afspraken 
gemaakt met allerlei partijen. Nu is het duimen dat 
pastor John en Annie ook hun visum toegewezen 
krijgen.

Startzondag
Rond de vijftig gemeenteleden hebben met interesse 
het Grace Home programma op startzondag ge-
volgd. Bij binnenkomst viel gelijk de ‘tijdlijn’ van 
het project op, gemaakt door het volwassenenteam. 
Ook hingen grote posters op met het programma 
rondom het aanstaande verblijf 
van pastor John & Annie in 
Nederland, dat ook meteen 
de afsluiting van het project 
wordt. Na de kerkdienst is 
ook aandacht besteed aan het 
project met een presentatie van 
drie onderwerpen; het ver-
blijf van de familie Van Beek 
in Grace Home, een update 
van het Grace Home project 
door het projectteam en een 
weergave van de voorbereidingen van het volwas-
senenteam. 

Volwassenenteam
Het visum voor het team is toegekend! Het team 
is druk bezig de laatste puntjes op de ï te zetten. 
En dan gaan ze op reis. Ze zullen gastvrij worden 
ontvangen door pastor John in Grace Home en 
zullen daar verblijven van 12 oktober tot en met 28 
oktober. Op startzondag hebben zij reeds een tipje 
van de sluier opgelicht van hun voorbereidingen 
tot nu toe en van hun plannen in Grace Home. Het 

team gaat onder andere een speelplek aanleggen, 
lesgeven, knutselen en sport en spel activiteiten 
doen. Zo wordt iedereen aangesproken op zijn/haar 
talenten om de kinderen van Grace Home te laten 
zien dat zij er ook toe doen. De belevenissen van 
het team zijn vanaf 12 oktober te volgen op de blog 
van www.gracehome.nl.

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. We 
willen graag zoveel mogelijk gemeenteleden de ge-
legenheid geven om persoonlijk met pastor John en 
zijn vrouw kennis te maken en buiten de gemeente 
ook met diverse andere partijen. In ons programma 
hebben we een dagje Utrecht opgenomen waarin 

de ZWO-groep op stap gaat met 
pastor John & Annie naar Kerk in 
Actie en naar het Catharijnecon-
vent. Op een andere dag gaan ze 
naar de Glind om tekst en uitleg 
te krijgen bij de manier waarop 
de Glind vorm geeft aan opvang 
van jongeren. We brengen ook 
een bezoek aan de Vuurvogel en 
De Spreng om een idee te geven 
van verschillende onderwijsvor-
men in Nederland. Het verblijf 

wordt afgesloten met een diner en een receptie in 
de Haen op dinsdag 5 november. In de ingevou-
wen flyer (met dank aan Gert Tomassen) staan vier 
momenten benoemd waar iedereen van harte is 
uitgenodigd om aan mee te doen. We hopen met 
het verblijf de afsluiting van het project waardig te 
markeren!

Gerwin Duine
Namens projectteam Grace Home
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Grace home
Weer thuis ….
En we zijn alweer een paar weken terug in ons 
eigen mooie, gestructureerde groene landje.
Verbazingwekkend hoe snel we weer in de wereld 
van alledag zijn beland na ruim drie weken van 
bijzondere ervaringen in India. En hoe lang lijkt het 
alweer geleden dat we iedereen in Grace Home ‘tot 
ziens’ hebben gewenst.
Gelukkig mochten we van de kerkdienst op start-
zondag onze ervaringen delen met veel belangstel-
lenden vanuit de gemeente. Zo konden we weer 
alle mooie en bijzondere herinneringen in woord en 
beeld zien langskomen. 
De ontvangst in Grace Home, de officiële opening 
van de Guestrooms, het lesgeven aan de kids, wer-
ken aan My Book Buddy, het uitdelen van de post, 
samen spelen, volleyballen, plezier maken en ge-
nieten van de geluiden en lichtjes vanaf het dak van 
Grace Home na zonsondergang. Zoveel bijzondere 
momenten, mooie foto’s, teveel om op te noemen.
We zijn onder de indruk geraakt van het leven in 
Grace Home en van de ontwikkelingen die er de 
afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. Er staat nu 
een mooi gebouw van twee verdiepingen, er wordt 
gewerkt aan een nieuw trappenhuis, er zijn school-
boeken aanwezig en er zijn leraren aangesteld om 
de kinderen volgens een strak rooster elke dag les te 
geven.
We hebben ook gezien dat de kinderen in Grace 
Home het in vergelijking met de kinderen uit de 
buurt best goed hebben. Ze hebben een dak boven 

het hoofd, een eigen bed, er is eten, ze krijgen 
onderwijs en ze hebben de ruimte om te spelen. 
En aan de andere kant realiseren we ons ook dat er 
soms te kort is aan persoonlijke aandacht en liefde.  
We zijn thuisgekomen met een persoonlijke missie. 
Vanuit eigen ervaring hebben we meegemaakt hoe-
veel inspanning het elke ochtend en middag weer 
kost om de meisjes vanuit Noida naar het weeshuis 
te transporteren. Met twee auto’s en een minibusje 
volgepropt zitten de 30 meisjes bovenop elkaar, een 
half uur heen en een half uur terug.  Het kost de 
staf van Grace Home veel tijd en inspanning om dit 
dagelijks en op zondag te organiseren. En het vergt 
veel extra kosten aan benzine en onderhoud.
Pastor John en z’n staf zouden erg geholpen zijn 
met een grote Traveller Bus, waar ruim 20 kinderen 
veilig in vervoerd kunnen worden. Hoe we het gaan 
doen weten we nog niet, we zijn echter van plan om 
de benodigde financiën, ruim € 10.000, bij elkaar te 
brengen om deze bus aan te schaffen.
Tijdens de presentatie op startzondag kregen we 
prima tips, alle hulp en ideeën zijn welkom.
Als je één keer in Grace Home bent geweest zitten 
de kinderen en de geweldige staf in je hart! Wij 
gaan zeker terug.
Voor diegenen die de verhalen van onze reis nog 
willen lezen, kijk op het weblog van De Eshof on-
der Grace Home. En tenslotte bedanken we hierbij 
Gerwin en Esther Duine voor hun steun in de voor-
bereiding op onze reis, geweldig!

The Beek Family
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Rooster oud papier BAK 
05 okt.  Joh.v.d.Veen  T.Toom
12 okt.  J.W.Wicherink  A.Zijlstra
19 okt.  G.J.Duine  H.Buitink
26 okt.  W.Kraaikamp  A.Lekkerkerker

02 nov.  R.J.W.Bloemendaal W.J.E.Heining
09 nov.  M.A.v.Beek  J.Roos
16 nov.  F.v.d.Veer  J.v.Beek
23 nov.  R.v.d.Burg  J.Haverkamp
30 nov.  J.Zwart   H.H.Luth

Administratie
INGEKOMEN:
Mevr. S.M. Aukema   Bernhardlaan 10     wijk 5

VERTROKKEN EN OVERGESCHREVEN:
Mevr. M. van Ravenhorst  Lagebrinkerweg 38 naar Amersfoort  wijk 7
Mevr. L. de Graaf   Anjerlaan 12  naar Utrecht   wijk 8

OVERLEDEN:
Mevr. H. Ham - Adams  Stoutenburgerlaan 4b     wijk 8

Rooster koffiediensten
BIJ VERHINDERING GRAAG ZELF VOOR VERVANGING ZORGEN!

06 okt.  Mineke Haverkamp Wilma van de Kuilen
13 okt.  Joke van de Pol  Tineke van der Veen
20 okt.  Anjo en Tom van Noord
27 okt.  Lien Vogel  Ina van Heiningen

03 nov.  Annie Schuurrnan Jannie van der Veen
10 nov.  Annie Hanse  Nel Stoffelsen
17 nov.  Pea Heining  Quirina Schipper
24 nov.  Ina van Os  Ans Baas

Contactpersoon: Ans Baas Colenbrander
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De bloemen of een zinboekje
 gingen naar:

DE UITVAART VAN 
Mevrouw Ham

BRUIDSPAREN:
Nanda Plaggenhoef en Gerrit Timmerman  Huwelijk
Dhr en Mw Wolf Weidelaan 35   vijfentwintig jaar getrouwd
Dhr en Mw Henkemans Smalle Streek 9  vijfenveertig jaar getrouwd

Dhr Kiers Horstweg 12    ziekte
Alke Rosbergen Elzenlaan 34   ziekte

EN DE JARIGEN:
Dhr Louis, Mw Geurtsen, Mw Veenma, Mw Goedhart, Dhr Schimmel, Mw Jansma, Dhr de Boer, 
Dhr Reitsema, Mw Bloklander, Mw Kleber, Mw vd Bosch, Dhr Schep, Dhr Verhoeff, Dhr Duijnhouwer, 
Mw Kiewiet, Mw Welvaart, Dhr Timmerman.

 

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

Informatie en/of aanmelden bij:
Annie Hanse, Koninginneweg 2,     tel.nr. 2535288.
Of per e-mail: anniehanse@hotmail.com
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8 september
Mariska du Crocq en Anje Boswijk

15 september
Ina van Os en Anneke Waslander

22 september
Judith van Hoeijen en  Femke van de Poll

29 september
Judith van de Kamp en Tim Floor

6 oktober
Anja Bouw en Nine Kloppenburg

13 oktober
Hester Beukers en Marit van Looijengoed

20 oktober
Elza Ipenburg en Nine Kloppenburg

27 oktober
Myriam Zandberg en Anje Boswijk

3 november
Anne-Marie van Veldhuijzen en Ina van Os

10 november
Hanne Blaas en Femke van de Poll 

17 november
Judith van Hoeijen  en Tim Floor

24 november
Linda Borgdorff 
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Colofon
‘Rondom de Eshof’ is het kerkblad van de Protestantse 
Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken. 
‘De Rondom’ verschijnt 10 keer per jaar (januari/ februa-
ri 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 november nummer is 
dinsdag 29 oktober
Inleverdatum voor het december nummer is 
 dinsdag  26 november
Kopij inleveren bij: rondomdeeshof@gmail.com of 
Gerstkamp 3.      Tel: 033-7850671 
Foto’s en plaatjes apart aanleveren bij de kopij   
(jpeg of tiff).

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

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

Oppasrooster


