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Nieuw jaar

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

Zondag 5 januari  09.30 uur  Inzingen van enkele liederen uit het nieuwe liedboek
   10.00 uur Ds. E. Boot
     Collecten: Eigen diaconie; Jeugd- en jongerenwerk
 
Zondag 12 januari 10.00 uur  Ds. D. Soeteman (Doorn)
     Collecten: Stichting Hulpdienst Hoevelaken; Eredienst
 
Zondag 19 januari 10.00 uur Ds. E. Boot en L. de Wals;      
     Maaltijd van de Heer; m.m.v. de Cantorij en Pauluskoor
     Collecten: Oecumene PKN; Vorming & Toerusting
 
Zondag 26 januari 10.00 uur  Ds. ???
     Collecten: Missionair werk PKN; Onderhoud gebouw

 

Zondag 2 februari 09.30 uur Inzingen van enkele liederen uit het nieuwe liedboek
   10 .00 uur  Ds. E. Boot  Bevestiging ambtsdragers
     Collecten: Eigen diaconie; Cantorij

Zondag 9 februari 10.00 uur  Ds. M. van Giezen (Zeist)
     Collecten:Eigen diaconie; Landelijke kerken
 

 Zondag 16 februari 10.00 uur Ds. E. Boot
     Collecten: Stichting Hulpdienst Hoevelaken; Pastoraat

Zondag 23 februari 10.00 uur  Ds. E. Boot;  Maaltijd van de Heer
     Collecten: Oecumene PKN; Noodfonds Diaconie

Zondag 2 maart  09.30 uur Inzingen van enkele liederen uit het nieuwe liedboek
   10.00 uur Drs. E. Idema (Amersfoort)
     Collecten: Eigen diaconie; Jeugd- en jongerenwerk 

Woensdag 5 maart  19.00 uur Ds. E. Boot en ?   Aswoensdag, Pauluscentrum

Zondag 9 maart   10.00 uur Ds. E. Boot; Veertigdagen- I    m.m.v. de Cantorij
     Collecten: Kerk in Actie Werelddiaconaat; Vorming & Toerusting
   19.00 uur  Vesper.  Collecte: Kerk in Actie 40-dagen-tijd

Kerkdiensten 
van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken
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Een nieuw jaar kun je beginnen
Met je mooiste kleren aan

Dat is wel erg gezellig
Maar je hebt er niet veel aan 

Een nieuw jaar kun je beginnen
Met een grote zak vol goud

Maar dat heeft weinig waarde
Als niemand van je houdt 

Een nieuw jaar kun je beginnen
Met een lekker glaasje wijn

Maar als dat op is, wat dan nog?
Er moet iets beters zijn 

Een nieuw jaar kun je beginnen
Met 'n heel erg mooi gedicht
Maar het beste is altijd nog:
Begin met een blij gezicht! 

Auteur onbekend
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Agenda
WEEK 2 
Zondag 5 januari         12.00 - 14.00 uur Film voor jong en oud: Pay it forward, de Eshof
Maandag 6 januari  20.00 uur Repetitie musical Ruth, de Eshof
Dinsdag 7 januari   13.30 uur  Activiteitengroep, de Eshof
Woensdag 8 januari     19.30-20.30 uur Inloopuurtje Kerkbalans actie 2014
    20.00 uur  Wijkteam 1, Sportweg 14
    20.00 uur  Wijkteam 8, Van Lyndenlaan 13
    20.00 uur Instructie basiscatechese, De Wetering 8 
Donderdag 9 januari  20.00 uur  Moderamen, de Eshof

 

WEEK 3 
Zondag 12 januari     ca. 11.30-14.00 uur High Tea met de leiding van de kinderdienst, Elzenlaan 10
Maandag 13 januari  20.00 uur  Repetitie musical Ruth, de Eshof
Dinsdag 14 januari  17.00 uur  Wijkteam 4, Ridderspoor 12
    20.00 uur Feije Duim: Abraham, de Eshof
    20.00 uur  Liturgisch Werkoverleg, Clauslaan 16
Woensdag 15 januari  20.00 uur Commissie Vorming & Toerusting, Lindenhof 18
Donderdag 16 januari  20.00 uur Brede Pastorale Raad, de Eshof

WEEK 4
Zondag 19 januari        11.30 uur-12.15 uur  Wat zingen we?, de Eshof
Maandag 20 januari  20.00 uur  Repetitie musical Ruth, de Eshof
Dinsdag 21 januari  19.30 uur  Jantine Dijkstra: workshop poezie schrijven (1), de Eshof
Woensdag 22 januari  13.30 uur  Activiteitengroep, de Eshof
Donderdag 23 januari  20.00 uur Kerkenraad, de Eshof
    20.00 uur Brigitte Lammers: lectorentraining (1), de Eshof
 

WEEK 5 
Maandag 27 januari  20.00 uur  Repetitie musical Ruth, de Eshof
Dinsdag 28 januari  20.00 uur  Wijkteam 3, Akkermaalshout 3
Woensdag 29 januari  20.00 uur  ZWO, de Eshof
Donderdag 30 januari    17.00 uur - 20.00 uur Kerkenraad + eten, de Eshof

WEEK 6 
Maandag 3 februari  20.00 uur  Repetitie musical Ruth, de Eshof
Dinsdag 4 februari  13.30 uur  Activiteitengroep, de Eshof
    19.30 uur  Jantine Dijkstra: workshop poezie schrijven (2), de Eshof
Woensdag 5 februari  10.00 uur  Wijkteam 5, Reigerlaan 44
Donderdag 6 februari  20.00 uur  Brigitte Lammers: lectorentraining (2), de Eshof
Vrijdag 7 februari  13.30 uur  Reiscommissie, Boekweitveld 18
    20.00 uur Informatieavond Kloosterweekend met jonge volwassenen,  
      de Eshof

WEEK 7
Maandag 10 februari  20.00 uur  Repetitie musical Ruth, de Eshof
Dinsdag 11 februari  20.00 uur   Informatieavond Abdij van Affligem
    20.00 uur  Vergadering Kinderdienst, de Eshof

Donderdag 13 februari  20.00 uur  Klaas Laan: De rol van de vrouw, de Eshof

WEEK 8
Maandag 17 februari  20.00 uur  Repetitie musical Ruth, de Eshof
Dinsdag 18 februari  19.30 uur Jantine Dijkstra: workshop poezie schrijven (3), de Eshof 
Woensdag 19 februari  13.30 uur  Activiteitengroep, de Eshof
    20.00 uur Instructie basiscatechese, De Wetering 8
Donderdag 20 februari  20.00 uur  Moderamen, de Eshof

WEEK 9 
Maandag 24 februari  20.00 uur  Repetitie musical Ruth, de Eshof
Woensdag 26 februari  20.00 uur Diaconie, de Eshof
    20.00 uur  Pastorale Raad, de Eshof
Donderdag 27 februari  20.00 uur  Jean-Jacques Suurmond: Meer geluk dan grijsheid, de Eshof
Vrijdag 28 februari t/m zondag 2 maart:   Weekend in de abdij van Affligem

WEEK 10 
Maandag 3 maart   20.00 uur  Repetitie musical Ruth, de Eshof
Dinsdag 4 maart   13.30 uur  Activiteitengroep, de Eshof
    20.00 uur  ''Lieve deugd'' (1), de Eshof
Donderdag 6 maart  20.00 uur  Kerkenraad, de Eshof

WEEK 13 
Maandag 10 maart  20.00 uur Repetitie musical Ruth, de Eshof
Donderdag 13 maart  20.00 uur Cees Otte: Reis in vorm en kleur, de Eshof 

WEEK 12 
Maandag 17 maart  20.00 uur  Repetitie musical Ruth, de Eshof
Dinsdag 18 maart   20.00 uur  ''Lieve deugd'' (2), de Eshof
Woensdag 19 maart  13.30 uur  Activiteitengroep, de Eshof Uit de gemeente



zal nog enkele maanden duren voordat ze weer helemaal 
op de been is. Maar het bericht van het weefselonder-
zoek is goed: het complete sarcoom is weggenomen. En 
haar herstel vordert boven verwachting.

Niet iedereen die met gezondheidsproblemen te maken 
heeft, wordt hier genoemd. Maar ook een chronische 
pijn of een chronische ziekte kan alle energie uit je weg-
zuigen. Of de ongerustheid over wat je nou precies man-
keert.
Ik wens ons allemaal, bij alles wat zich aan ons voor 
kan doen, een hoopvol 2014 toe. En een jaar waarin we 
kunnen genieten van de (soms kleine dingen. Iemand 
die met veel pijn leeft, zei daar iets moois over. “Dat 
zien van wat er wel goed en fijn is, daar word je mens 
van,” zei ze.

IN GEDACHTENIS: DANIËL MAASKANT
 5 MAART 1925 – 11 DECEMBER 2013

Op woensdag 11 december overleed Daniël Maaskant, 
88 jaar oud. Vlak voor het weekend was hij hard op zijn 
hoofd gevallen. Het leek niet een heel ernstige val. Maar 
op 10 december kreeg hij een insult, waarbij hij buiten 
bewustzijn raakte. Met Annie en de kinderen om zich 
heen is hij een dag later overleden.
Ruim vijfenvijftig jaar is hij getrouwd geweest met 
Annie Breugem. Hij groeide op in IJsselmonde, waar 
zijn ouders een bakkerij hadden. Die nam hij later van 
hen over. Het was hard werken; heel vroeg opstaan, 
sjouwen met zakken meel van 50 kilo, brood rondbren-
gen met de bakfiets en zo meer. Maar Daan had geen 
hekel aan hard werken. Hij was een gezonde man en 
had veel energie. Hij was ook een optimist en een eer-
lijk en bijzonder vriendelijk iemand. Daan kon met 
iedereen opschieten.
Na de opening van de Van Brienenoordbrug veranderde 
IJsselmonde. Annie en Daan hebben toen de bakkerij 
vaarwel gezegd en zijn verhuisd naar Hoevelaken. Daan 
bleef als bakker actief, eerst voor een baas, later voor 
zichzelf. De garage achter het huis was tot bakkerij 
omgebouwd.
Daans vader was organist en speelde in kerkdiensten. 
Zijn liefde voor orgelspel nam Daan van hem over. Hij 
had geen les en las geen noten, maar wat hij hoorde 
speelde hij na. Tot het eind van zijn leven bleef hij 
genieten van het bespelen van orgel of piano.
Daan en Annie kregen vijf kinderen, twaalf kleinkinde-
ren en een achterkleindochter.
De laatste jaren van zijn leven leed Daan aan de ziekte 
van Alzheimer. Die maakte anderhalf jaar geleden een 
verhuizing naar de Lisidunahof in Leusden noodzake-

lijk. Daan heeft het moeilijk gehad met alles wat hij 
moest loslaten: zijn vrouw, zijn orgel, zijn auto, zijn 
thuis. Maar hij probeerde er ook in die laatste jaren nog 
het beste van te maken.
Op dinsdag 17 december namen we afscheid van Daan 
in een dienst in de Eshof. Daarna hebben we hem naar 
zijn graf op de begraafplaats begeleid.
Aan Annie en de kinderen en kleinkinderen goede her-
inneringen toegewenst, die kunnen troosten in momen-
ten van gemis.

IN GEDACHTENIS: JAN WILLEM FONTEIN
 18 AUGUSTUS 1934 – 27 DECEMBER 2013

Op vrijdag 27 december is Jan Willem Fontein overle-
den. Hij is 79 jaar oud geworden. De laatste maanden 
kampte hij met erge hoofdpijn. In december werd ont-
dekt dat die met een hersentumor te maken had.
 Hij kreeg te horen dat er niets aan te doen was en dat 

hij hopelijk nog enkele maanden zou kunnen leven.
Die tijd is veel korter geworden dan gehoopt: het wer-
den drie weken. Het was of hij het aanvoelde, want in 
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NIEUW JAAR

In het jaaroverzicht 2013 
van het jeugdjournaal 
kwam de voedselbank 
langs. Meer dan 30.000 
gezinnen in Nederland 
zijn het afgelopen jaar op 
de voedselbanken aange-
wezen geweest. Het 
jeugdjournaal interviewde 
Jikke van twaalf.
“Wat vind jij er eigenlijk 

van, dat jullie van de voedselbank eten krijgen?” vraagt 
de verslaggeefster.
“Niet erg,” zegt Jikke. “Omdat het eigenlijk best fijn is 
om te krijgen. Want wij hebben niet genoeg geld.” Soms 
vindt ze het niet zo leuk dat ze geen cadeautjes krijgt 
met Sinterklaas of haar verjaardag. Maar meestal zit ze 
er niet zo mee.
De verslaggeefster vraagt haar wat het nieuwe jaar voor 
haar gaat brengen. Jikke zegt: “Hoop.” “Wat bedoel je 
daar precies mee?” En Jikke legt uit: hoop, “zoals dat 
we ook in 2014 weer bij de voedselbank zullen horen.”

Ik wens u een goed nieuw jaar toe. Een jaar met 
momenten waarop u kunt genieten van dingen dichtbij, 
van wat er eenvoudig is, van wat u zomaar krijgt.

KERKBALANS

De kerk heeft een waarde die niet in geld is uit te druk-
ken – maar die niet zonder geld kan bestaan, zei Karin 
van den Broeke, onze synodevoorzitter. Geld heeft een 
heel andere dimensie dan het geestelijke. Daarom is het 
een lastig onderwerp in de kerk. Bovendien mag geld 
eigenlijk geen naam hebben. In de kerk is iedereen wel-
kom. Of je nu duizend euro per jaar geeft of helemaal 
niets. En zo willen we het ook graag houden.
En toch speelt geld natuurlijk wel een rol. De kerk kan 
alleen bestaan zolang er mensen zijn die de kerk waar-
devol genoeg vinden om er vrijwillig iets voor te geven. 
Dat ‘iets’, dat zijn vooral hun talenten, hun inzet, hun 
belangstelling en betrokkenheid – maar ook hun finan-
ciële bijdrage. 
In januari krijgt u weer een mooie folder. Enkele aspec-
ten van ons kerkzijn als Eshofgemeente staan erin. 
Deze, en nog veel meer aspecten, verbinden ons als 
geloofsgemeenschap met elkaar. We hopen dat u zich 
ook het komende jaar verbonden en welkom zult voe-
len.

MEELEVEN

Corrie Veldhuizen-Sok tobt met haar darmen. Vijf jaar 
geleden heeft ze darmkanker gehad waarvoor ze geope-
reerd is; zij en Evert hopen dat dat nu niet opnieuw aan 
de hand zal zijn. Corrie zal in januari verschillende 
onderzoeken moeten ondergaan.

Lies Meijer-van Ooik is ontslagen uit het Militair 
Revalidatie Centrum Aardenburg in Doorn en mag thuis 
verder herstellen. Wel zal er verder onderzoek gedaan 
worden naar haar hart, omdat ze erg vermoeid is. Ook 
zal ze voor fysiotherapie naar het ziekenhuis gaan. Voor 
compleet herstel zal ze een jaar moeten rekenen, wordt 
er gezegd.

De situatie van Lies van de Rovaart-Bakker is redelijk 
stabiel. Er zijn goede dagen en minder goede. Zij en Jan 
hebben genoten van een weekend met de kinderen en 
kleinkinderen ter gelegenheid van hun 50-jarig huwe-
lijksjubileum. Door de heupbreuk van Lies in het najaar 
was het uitgesteld, maar gelukkig kon het eind decem-
ber plaatsvinden.

Ad van Zadelhoff is eind november met een gebroken 
rugwervel als gevolg van een val in het Academisch 
Ziekenhuis Utrecht opgenomen. Daar is hij begin 
december geopereerd. Gelukkig is hij goed door de ope-
ratie heen gekomen. Hij moet nu verder herstellen.

Barbara Westein-Riemersma heeft de afgelopen maand 
een terugval gehad van de aandoening die haar een jaar 
geleden ernstig ziek maakte. Deze fibromyalgie bestaat 
uit pijn in bindweefsel en spieren en is een reumatische 
aandoening. Het gaat gelukkig inmiddels weer beter met 
haar en door fysiotherapie  krijgt ze langzaam maar 
zeker weer meer bewegingsvrijheid.

Inge Pie-de Jong is de afgelopen maand aan een heup 
geopereerd. Alles is goed verlopen en na enkele dagen 
mocht ze weer naar huis, waar ze door lieve mensen 
werd opgevangen.

Ria Blok-van de Poll (sinds nog niet zolang woonachtig 
op heeft een hartoperatie ondergaan waarbij een aange-
boren afwijking is hersteld. Door rust en fysiotherapie 
moet ze nu thuis verder revalideren.

Coralien Toom-Knoester  heeft de zware buikoperatie 
op 6 december goed doorstaan. Ze mocht zelfs na ruim 
een week al naar huis. Daar herstelt ze nu verder. Het 
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die weken heeft hij veel geregeld. Ook heeft hij in de 
week van Kerstmis nog verschillende mensen kunnen 
zien en spreken. Op tweede kerstdag werd zijn situatie 
kritiek als gevolg van een longontsteking. In de nacht 
van donderdag op vrijdag is hij overleden.

Ruim vijfenvijftig jaar is hij getrouwd geweest met 
Jantien Vierbergen. Samen kregen ze vier zoons en een 
dochter, die hen veertien kleinkinderen schonken.
Jan Willem was een rustige en stabiele man, die het 
goede in mensen zocht. Hij was een harde werker en 
een organisator. Voor mensen die een beroep deden op 
installatiebedrijf Fontein stond hij altijd klaar. Intussen 
runde Jantien het gezin en een winkel.
Toen de kinderen nog thuis waren, genoot hij van de 
vakanties met het hele gezin. En hij had nog een passie: 
de vrijwillige brandweer. Vijfendertig jaar is hij erbij 
geweest, waarvan 26 jaar als commandant. De team-
geest en de onderlinge verbondenheid met elkaar waren 
voor hem heel belangrijk.
Nadat hij stopte met werken pakte hij nog andere bezig-
heden op: golven, tuinieren. Ook met vissen was hij 
inmiddels begonnen.
Veel veranderde vanaf 2009. Dat jaar kwam de derde 
zoon van Jantien en Jan Willem, Hank, om bij een 
ongeluk. Ruim twee jaar later stierf Joop, hun tweede, 
aan een hartstilstand. Sindsdien is het leven voor Jan 
Willem en Jantien niet meer hetzelfde geweest. Voor Jan 
Willem betekende het sterven van de beide zoons een 
conflict met God: wie of wat is God, wat heeft hij voor 
betekenis, als dit gebeurt? Jan Willem nam afstand van 
het geloof. Toch geloofde hij vast dat hij Hank en Joop 
na de dood weer zou zien.
Op vrijdag 3 januari hebben we afscheid genomen van 
Jan Willem. Daarna is hij begraven op de algemene 
begraafplaats hier in Hoevelaken.
Veel sterkte wensen we Jantien en de kinderen, hun 
partners en de kleinkinderen toe in de leegte die nu is 
ontstaan.

FELICITATIES

Linda en Patrick Timmerman-Willigenburg werden op 
14 december de ouders van Jasmijn Naomi en Bram 
Marc. Om goed op gewicht te kunnen komen verblijft 
de tweeling op dit moment (31 december) nog in het 
Wilhelmina Kinderziekenhuis. Namens de 
Eshofgemeente heel veel geluk gewenst met elkaar!

Het echtpaar Dirksen-te Winkel gedacht op 6 december 
het vijfenveertigjarig huwelijksjubileum. En het bruids-
paar Reitsema-Veer was op 18 december vijfenvijftig 
jaar getrouwd. Na zoveel jaren en zoveel mooie en 
moeilijke gebeurtenissen moet het heel bijzonder zijn 
om zo’n mijlpaal samen te bereiken. Lieve bruidsparen, 
van harte gefeliciteerd en voor de toekomst veel goeds 
toegewenst!

TOILETTENRENOVATIE

In het vorige kerkblad stond er al iets over: de toiletten-
renovatie. We krijgen een mooi, nieuw en presentabel 
toilettenblok. Ook het invalidentoilet zal aan de regels 
gaan voldoen.
Het betekent wel even afzien in de maand januari. 
Gelukkig komen er twee noodtoiletten. En voor zover 
het Pauluscentrum open is, zijn we van harte welkom 
om daar van het toilet gebruik te maken.

AFWEZIGHEID

In de komende maanden zal ik een paar keer enkele 
dagen afwezig zijn. Het betreft 20 en 21 januari: dan zal 
ik voor een cursus op Hydepark in Doorn zijn. En van 
28 februari tot en met 2 maart ga ik met een groep 
jonge mensen naar het klooster van de Clarissen in 
Megen. Het zijn natuurlijk steeds maar enkele dagen. 
Vermoedelijk zal er voor deze dagen geen vervanging 
nodig zijn. In geval van nood is Frits Harmsen bereik-
baar.

Ellie Boot
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THE MEANS TO ATTAIN HAPPY LIFE
 
MARTIAL, the things that do attain 
The happy life, be these, I find: 
The riches left, not got with pain; 
The fruitful ground, the quiet mind: 
  
The equal friend, no grudge, no strife; 
No charge of rule, nor governance; 
Without disease, the healthful life; 
The household of continuance: 
  
The mean diet, no delicate fare; 
True wisdom join’d with simpleness; 
The night discharged of all care, 
Where wine the wit may not oppress: 
  
The faithful wife, without debate; 
Such sleeps as may beguile the night. 
Contented with thine own estate; 
Ne wish for Death, ne fear his might.

Uit: Henry Howard, Earl of Surrey (1517–47): 
The Poetical Works (1880)

DE WEG NAAR EEN GELUKKIG LEVEN

Eindig zijn de dingen die ik heb,
maar welke dingen maken mij gelukkig?
dat is rijkdom die verkregen is zonder pijn,
vruchtbare grond, een schoon geweten.

De goede en gelijkgestemde vriend,
de vrijheid om te handelen,
zonder ziekte een gezond leven mogen leiden,
een huishouden van voorspoed,

Lekker eten maar wel gezond,
Wijsheid, samen met genieten van eenvoud,
Genieten van je nachtrust, zonder zorgen,
Een glas wijn, zonder dat de humor verloren gaat,

Een trouwe vrouw, geen ruzies,
een fijn en warm bed, samen,
Tevreden met wat je hebt en hebt bereikt,
De dood niet wensen, maar ook niet vrezen.

Vertaling door Hans Maaskant:

Hans Maaskant maakte de vertaling van dit Engelse 
gedicht en las die voor in de afscheidsdienst van zijn 
vader op 17 december 2013. Ik vond het treffend hoe 
mooi dit gedicht zijn vader Daan tekent. En ik denk dat 
meer mensen zich erin zullen kunnen vinden.

Ellie Boot

Weet je als het donker is

en ik alleen op bed dan ben ik bang. 
Ik heb een schaduw vol behang. 

Het donker gaat me bijten. Het Is
Hier eng, net als soms op TV

Dan steek ik maar een lampje aan
Dat laat ik op mijn kastje staan

Ik droom van kerst en licht:
dat licht gaat met me mee.

        Feije Duim  
     Eshof, Kerst ‘13
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VIERING VAN SOLIDARIDAD EN VERKOOP 
FAIR TRADE-PRODUCTEN

Op zondag 24 november vierden we in oecumenisch 
verband onze solidariteit met boeren en arbeiders in 
derdewereldlanden. “Van bitter naar beter” was het 
thema: de cacao stond centraal. Na afloop van de vie-
ring waren er fair trade-producten te koop, bereidwillig 
ter beschikking gesteld door de Jumbo. Naast natuurlijk 
chocola hebben we een zo groot mogelijke variëteit aan 
eerlijke producten op de tafels verzameld. Het leverde 
een goed resultaat op: er is voor 270 euro verkocht. 
Dankzij de marge die ons door de familie Van Altena 
werd geboden, konden we 40 euro in een envelop voor 
Solidaridad steken.
Iedereen die mee heeft georganiseerd en ieder die pro-
ducten heeft gekocht, van harte bedankt!

OECUMENISCHE VIERING OP 
ZONDAG 19 JANUARI

Voor deze oecumenische kerkdienst staat namens de 
Oecumenische Coördinatiegroep elders in dit kerkblad 
een uitnodiging. Op deze plaats vind ik mooi iets te 
zeggen over de thematiek. We lezen een gedeelte uit een 
brief van Paulus: 1 Korintiërs 1,1-17. Daar stelt Paulus 
de vraag: “Is Christus dan verdeeld?” Door een oecu-
menische groep christenen in Canada is over de woor-
den nagedacht. En wij gaan dat in ons oecumenisch ver-
band ook doen. Linda de Wals van de 
Paulusgemeenschap en ik zullen ons samen over de 
tekst buigen. Linda ontwerpt in haar werkzame leven 
opleidingen voor de politie, maar gaat in haar vrije tijd 
naar de Hogeschool voor Geesteswetenschappen in 
Utrecht. Daar volgt ze de studie ‘zingeving en spirituali-
teit’. Zij zal in de kerkdienst de schriftuitleg doen.
In Canada zijn vermoedelijk net zoveel kerken en kerk-
genootschappen als in Nederland. Hoe verschillend zijn 
die van elkaar? Kunnen we elkaar naderen, of zijn de 
verschillen te ingrijpend? En zijn onze verschillen net 
zoiets als de verschillen die Paulus tegenkomt in 
Korinte?

Na afloop van de kerkdienst is er natuurlijk koffie. En 
aansluitend gaan we zingen met ieder die mee wil doen. 
We zingen liederen uit onder andere het nieuwe lied-
boek, die in de daaropvolgende maanden een plek zul-
len krijgen in de liturgie in de Eshof of in het 
Pauluscentrum. Zingen verbindt mensen met elkaar. U 
bent van harte uitgenodigd!

BEVESTIGINGSDIENST OP 2 FEBRUARI

Het ziet er nog niet naar uit dat er op 2 februari nieuwe 
ambtsdragers zullen zijn, die bevestigd kunnen worden. 
We zijn al een tijdje op zoek naar ouderlingen. Maar het 
ambt blijkt voor velen een taak die ze moeilijk op zich 
nemen. Op zichzelf wel jammer, want het is echt leuk 
een tijdje in de kerkenraad mee te draaien! Voor wie er 
tegenop ziet, omdat het zo’n zwaar ambt lijkt, kan ik 
zeggen: je wordt niet in het diepe gegooid. Er zal een 
mentor zijn die je waar nodig helpt en die je kan inwer-
ken. En binnen de wijk, waar je aan verbonden wordt, is 
er een wijkteam dat weet heeft van alle ins en outs. Je 
hoeft geen schaap met vijf poten te zijn. Je hoeft ook 
geen supergelovige te zijn (kijk maar naar mijzelf). Het 
is belangrijk dat je, ook binnen het ambt dat je vervult, 
datgene doet waar je goed in bent en wat je leuk vindt. 
En dat je hulp vraagt en hulp krijgt op de punten waar 
je je minder sterk in voelt.
Waar het om gaat is, dat je het zinvol vindt bij een 
gemeenschap te horen die het christelijk geloof deelt. 
Een gemeenschap met een roeping: de liefde van God 
zichtbaar maken.

We moeten helaas wel afscheid nemen van enkele 
ambtsdragers. Evert en Hetty Veldhuizen-den Daas heb-
ben acht jaar als duo-ouderling erop zitten. Nu zetten ze 
er een punt achter. Lieske Duim-Koolstra en Kees van 
Rietschoten hebben ieder vier jaar het ambt vervuld. 
Beiden stoppen als ouderling om aan een andere taak 
goede invulling te kunnen geven. Kees is al enige tijd 
mijn ‘persoonlijk assistent’. Hij verzorgt de liturgieën 
van gastpredikanten, maakt afspraken, regelt allerlei 
zaken en zo meer. En daarmee neemt hij me heel wat 
werk uit handen. En Lieske gaat de functie van vrijwil-
ligerscoördinator invulling geven. Ze zal daar vast een 
keer meer over schrijven in het kerkblad.
Evert en Hetty, Kees en Lieske, bedankt voor alle goede 
jaren van samenwerking in de kerkenraad en bedankt 
voor al jullie werk in de wijken!

Er zijn ook enkele contactpersonen die stoppen, of net 
gestopt zijn. Een van hen is Esther Duine-Peters, die 
ruim drie jaar contactpersoon is geweest. Ook Ellen 
Scholing-Harmsen stopt met contactpersoon-zijn. Ruim 
vier jaar was ze actief in wijkteam 1. Eveneens na vier 
jaar is Jeannette Stitselaar-Bakker gestopt in wijkteam 
8. En Céline Jumelet heeft er bijna drie jaar op zitten in 
wijk 9.
Esther, Ellen, Jeannette en Céline, namens de 
Eshofgemeente heel erg bedankt voor al jullie werk en 

inzet!
Gelukkig heeft het wijkteam van wijk 7 inmiddels een 
opvolgster voor Esther gevonden in Anjo Spaan-van 
Dijk. Van harte welkom, Anjo!

Nu lijkt het of we het op 2 februari alleen over afscheid 
zullen hebben. Maar dat is niet zo. In de kerkdienst zul-
len Hannah Wicherink-van der Herberg en Yvonne de 
Gier-Jongejan aangesteld worden als pastoraal mede-
werkster. Hannah blijft daarnaast ouderling.
Hannah en Yvonne zullen, samen met Janny Dammingh, 
zich inzetten voor het pastoraat in de gemeente. Alle 
drie hebben ze de opleiding ‘uitgebreid pastoraat voor 
vrijwilligers’ op Zon & Schild in Amersfoort afgerond. 
Ze verzorgen een stukje van de toerusting van andere 
bezoekers, zoals ambtsdragers en contactpersonen. En 
met ons vieren komen we regelmatig voor intervisie bij 
elkaar.
In de dienst van 2 februari zullen Yvonne en Hannah de 
gelofte van geheimhouding afleggen. Een onmisbaar 
deel van het werk, als je persoonlijke gesprekken met 
mensen voert.

Tenslotte is er eindelijk ook zicht op een nieuwe voor-
zitter voor de kerkenraad. Frits Harmsen vervult nu zijn 
twaalfde jaar als voorzitter en in de handen van Frits 
loopt alles goed en plezierig. Maar hij wil de functie 
graag eens overdragen. En Jac van Hoeijen is bereid 
gevonden die van hem over te nemen. Officieel gaat dat 
in september gebeuren. Tot zolang blijft Frits gelukkig 
de voorzittershamer vasthouden. Intussen zal Jac hier en 
daar gaan rondkijken en zich vast wat inwerken. En op 
7 september zal dan de bevestigingsdienst plaats gaan 
vinden.
Fijn, deze vooruitzichten!

INZINGEN OP DE EERSTE ZONDAG 
VAN DE MAAND

Net als in het afgelopen jaar zullen we in 2014 steeds op 
de eerste zondag van de maand vóór de kerkdienst een 
aantal liederen uit het nieuwe liedboek inzingen. In de 
komende weken zal dat dus zijn op 5 januari, 2 februari 
en 2 maart. We beginnen om 9.30 uur met zingen. We 
vragen iedereen in de ontmoetingsruimte dan om stil te 
zijn, zodat het zingen niet wordt gestoord.
Doe mee! En leer het nieuwe liedboek kennen. Ook wie 
later binnenkomt, kan gerust aanschuiven.

SAMEN VIEREN OP DE DERDE 
ZONDAG VAN DE MAAND

In het vorige kerkblad hebben we verteld van de plan-
nen om onze buren van de Paulusgemeenschap voortaan 
op derde zondag in de maand op een speciale manier 
welkom te heten. Zo zal er op die zondag iemand uit de 
Paulusgemeenschap zijn die kerkgangers welkom heet – 
naast het zondagskind en onze eigen gastvrouw/gast-
heer. Ook zal er af en toe een lector uit de 
Paulusgemeenschap zijn. En de voorgangers zullen 
ernaar streven liederen te kiezen die ook bij onze buren 
bekend zijn.
De derde zondag van januari is een oecumenische 
dienst. Een mooie start voor deze plannen van gezamen-
lijk vieren! De derde zondag in februari zal 16 februari 
zijn.
Ik hoop van harte dat veel parochianen zich bij ons thuis 
zullen gaan voelen, ondanks het gemis van de vieringen 
in het eigen kerkgebouw.

Ellie Boot

Van de redactie
Het jaar 2013 ligt al weer achter ons en vloog als een schaduw heen.
“Wat geweest is, is geweest, vooruit kijken” hoor je vaak in onze drukke samenleving.
Maar zo gemakkelijk is het niet als je je partner , je kind, je ouder, je geheugen of je baan verloor. Dan vergt het 
acceptatie voordat je weer verder kunt. Daarom is onze kerkelijke gemeenschap ook belangrijk om om te zien  naar 
elkaar.
Onze nieuwe koning spraak daar ook over in zijn kerstboodschap. Alles begint in kleine kring en dan maar hopen 
dat het groeien gaat.
Namens onze redactie allemaal gezondheid en tevredenheid gewenst in dit nieuwe jaar.

        Fokke Kooistra
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FILM: PAY IT FORWARD

De jonge Trevor krijgt een opmerkelijke nieuwe 
opdracht van z’n leraar maatschappijleer: bedenk een 
manier om de wereld te verbeteren. 
Trevor bedenkt een plan waarbij iedereen een goede 
daad moet doen voor drie mensen, die dat op hun beurt 
weer bij drie andere mensen moeten doen. Op het eerste 
gezicht lijkt het idee te mislukken maar na een tijdje 
slaat het toch aan. Dit brengt een geweldige verandering 
te weeg in de omgeving van de 11-jarige jongen.

Leuke film voor jong (vanaf 6 jaar) en oud om het nieu-
we jaar goed te beginnen.

Datum en tijd: zondag 5 januari 2014; circa   
  12.00-14.00 uur
  (aansluitend aan de nieuw   
  jaarsbegroeting)
Plaats:  de Eshof
Leiding:  Esther Duine

ABRAHAM

De drie grote monotheistische godsdiensten - Jodendom, 
Christendom en Islam - beroepen zich op Abraham. 
Volgens deze drie tradities ligt de start van ons geloof 
bij deze aartsvader die de roep van de Eeuwige volgt 
door op weg te gaan en geen andere God in zijn leven 
meer toelaat dan de Barmhartige. Onze deze oorsprong 
hebben leden van genoemde geloofstradities elkaar in de 
afgelopen eeuwen voortdurend naar het leven gestaan. Is 
er een andere weg mogelijk? Op deze avond horen we 
drie verhalen over Abraham. We zoeken samen naar 
mogelijkheden en onmogelijkheden om vanuit 
Abrahams gedeelde erfenis te zoeken naar vrede. Met 
zijn ervaring met Christenen, Moslims en Joden in 
Nederland, Indonesië, Pakistan, en het Midden-Oosten 
zal Fije Duim ons op weg helpen en bij de les houden.

Datum en tijd: dinsdag 14 januari 2014;    
  20.00-22.00 uur
Plaats:  de Eshof
Leiding:  Feije Duim

WAT ZINGEN WE?

Zingen blijft leuk. Zingen is het bindmiddel in een 
gemeenschap. Juist het lied dat we samen zingen maakt 
waar het bij de liturgie om gaat: het gevoel in Gods 
naam bij elkaar te horen. 
Daarom blijven we zingen! En oefenen! Aansluitend aan 
de oecumenische viering op zondag 19 januari 2014 lei-

den onze misici ons weer door liederenland.
Een deel van de liederen zal het thema ‘rouw en geden-
ken’ hebben: ze zijn deel van het repertoire voor rouw-
vieringen, dat de Lucas Parochie bezig is op te bouwen. 
Ook zullen we nieuwe liederen zingen uit het nieuwe 
liedboek dat in de Eshof wordt gebruikt. 

Datum en tijd: zondag 19 januari 2014;    
  circa 11.30-12.15 uur
Plaats:  de Eshof
Leiding:  Annahes Boezeman, Henk   
  Boswijk, Rudi Coppoolse,   
  Albert Hegge 

WORKSHOP POËZIE SCHRIJVEN

Mooie woorden vinden of hele bijzondere woorden die 
eigenlijk niet lijken te horen maar precies zeggen wat je 
voelt. Of gewoon eens kennismaken met poëzie en pro-
beren iets op papier te zetten. Het kan en mag allemaal 
in de drie avonden waarin Jantine Dijkstra de deelne-
mers meeneemt in het hoe en wat van het schrijven van 
poëzie. Je hoeft niet goed te zijn in het schrijven van 
sinterklaasgedichten om mee te doen.
Jantine Dijkstra is dichter en docent poëzieschrijven. Al 
jaren schrijft ze zelf, treedt ze op en werkt ze samen in 
een Rotterdamse Poëziegroep. 

Data en tijd: dinsdag 21 januari, 4 februari   
  en 18 februari 2014; 
  19.30-21.30 uur
Plaats:  de Eshof
Leiding:  Jantine Dijkstra

DE ROL VAN DE VROUW EN HET VROUWE-
LIJKE IN DE MENS BIJ HET REALISEREN 
VAN HET KONINKRIJK VAN GOD OP AARDE

Sinds eeuwen drult de man en het mannelijke aspect in 
de mens zijn stempel op onze geschiedenis. Velen voe-
len nu dat deze periode ten einde komt; vanwege de 
kalender van de Maya’s, de uitwassen in de wetenschap 
of de perverse vormen van het kapitalisme. De natuur 
vraagt van ons dat er een balans gaat ontstaan tussen het 
mannelijke en het vrouwelijke. De spirituele wetenschap 
en de dieptepsychologie reiken ons daarvoor de hulp-
middelen aan. Klaas Laan helpt ons op weg om de 
balans te zoeken en zo als mens heel te worden.

Datum en tijd: donderdag 13 februari 2014; 
  20.00- 22.00 u
Plaats:  de Eshof
Leiding:  Klaas Laan uit Zandvoort

Uit de kerkelijke pers ................. 
HET AMBT IN DISCUSSIE!

Als kerk en wereld met elkaar in gesprek gaan tot heil 
van beide, past de oude ambtsstructuur daar nog wel 
bij?
Met deze wat provocerende stelling heeft de Haarlemse 
predikant René van der Rijst in ‘Woord & Dienst’ van 
december een artikel geschreven waarvan hieronder een 
samenvatting volgt.

René van der Rijst stelt dat de Protestantse Kerk in 
Nederland niet zozeer meer ‘die gemeente in dat 
gebouw is’ maar dat ‘de wereld’ steeds meer de kerk 
binnenkomt. De kerk wordt veel meer een beweging van 
feilbare mensen, die zich geroepen weten het zout der 
aarde te zijn.

Het ambt heeft niet langer een vanzelfsprekend gezag. 
De kerk is mensenwerk. Hij of zij die een ambt vervult, 
treedt meer op de voorgrond. Dat is goed, maar past de 
‘bijzondere roeping’ van predikant, ouderling of diaken 
daar nog wel bij? De plechtige bevestiging van ambts-
dragers – van godswege geroepen -  benadrukt immers 
eerder het onderscheidene van hun ambt.
Daarbij komt, doordat de kerk in beweging is, dat er 
nieuwe taken bijkomen. In de huidige structuur komen 
die in de eerste plaats op het bordje van de kerkenraad 
terecht. Het gevolg is een uitdijende agenda die meer 
professionaliteit van predikant en overige ambtsdragers 
vereist. 
Op zich is bevordering van professionaliteit een goede 
zaak zoals blijkt uit de permanente educatie van predi-
kanten en het ruime aanbod van cursussen voor ambts-
dragers.

Maar de auteur van het artikel ziet ook een keerzijde: 
het gevaar bestaat dat deskundige ambtsdragers de 
gemeente gaan besturen voor haar leden in plaats van 
met haar leden. Ambtsdragers kunnen zich gemakkelijk 
overvraagd gaan voelen. De vraag is: welke deskundig-
heid we willen bevorderen en vanuit welke visie op het 
gemeente-zijn dat zou moeten gebeuren. Of, anders 
gesteld: is de huidige organisatiestructuur flexibel 
genoeg om in te spelen op veranderingen in de kerk die 
zich nu aftekenen.

René van der Rijst pleit er niet voor de ambten af te 
schaffen. Enige leiding blijft nodig, maar dan meer in de 
vorm van begeleiding: voorwaardenscheppend, ruimte 
makend. Het is mooi te beseffen dat mensen zich geroe-
pen voelen. De gemeente zou hier meer bij betrokken 
kunnen worden door alle ambtsdragers één keer per jaar 
te herbevestigen in zijn of haar ambt als gelovige. En 
dat degenen die een taak op zich hebben genomen als 
bv. contactpersoon, schoonmaakmedewerk(st)er, 
medewerk(st)er van de commissie ‘welkom’, oud papie-
rinzamelaar voor het BAK of een tiener die gaat helpen 
bij de crèche, worden gepresenteerd. 

Wat René van der Rijst signaleert, zien we ook in onze 
kerkenraad terug. Goed om ons in het nieuwe jaar te 
bezinnen op welke wijze wij omgaan met maatschappe-
lijke ontwikkelingen en de positie van ‘de Eshof’ en 
haar vrijwilligers hierin. 

Samenvatting, Frits Harmsen.

Hartelijk dank 

Graag wil ik iedereen hartelijk bedanken , die mij op de 
kerstmiddag voor genodigden, zo hebben verrast.
Omdat dit het dertigste jaar is dat ik dit mocht organise-
ren, ben ik in het zonnetje gezet.

Van Gosse van Dijk, van de Protestantse Gemeente De 
Eshof ,mocht ik een prachtige uitgave van het Nieuwe 
Liedboek ontvangen.

Door José Ursum, voorzitter locatieraad van de St. 
Paulus geloofsgemeenschap, erden bloemen en een 
waardebon aangeboden. Dat zal ik zeker aan iets moois
besteden.

De groep vrijwilligers, waar ik mee mag samen werken 

om er een geslaagde middag van te maken, had een 
leuke verrassing. Zij deelden aan alle gasten een kaartje 
uit ,waar men een eigen tekst op kon schrijven. Deze 
werden in een slinger verwerkt in een echte kerstboom 
,compleet met lichtjes .Het was hartverwarmend om al 
deze mooie wensen en bedankjes te lezen. De boom 
werd thuisbezorgd en staat in de tuin te stralen,de kaart-
jes komen in een boek.

Toen ook nog een fotograaf bleek uitgenodigd ,om een 
foto bij een aangeboden tekst te plaatsen, was de 
verrassing compleet.
Daarom nogmaals iedereen die mij zo verwend heeft, 
heel hartelijk bedankt.
 

Voor U allen de beste wensen voor 2014
Groet Betty Obdeijn.
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SAMENVATTING VAN DE VERGADERING 
VAN 13 NOVEMBER 

Huiskamerontmoetingen 
Evenals begin 2013, worden er ook weer in 2014 huis-
kamerontmoetingen georgani-seerd.  Dit keer is het 
thema “Delen” en daarmee zijn er vele mogelijkheden 
tot gesprekken, die op diverse dagen en tijdstippen 
gehouden kunnen worden. 
In het decembernummer van Rondom wordt er een uit-
nodiging voor deze bijeenkomsten bijgevoegd met daar-
bij alle gespreksmogelijkheden. De ontmoetingen zullen 
in januari/februari worden gehouden.

Rouwgespreksgroep 
In 2013 is er gestart met de rouwgespreksgroep. Er 
waren toen niet zo veel aanmeldingen, maar zo’n 
gespreksgroep moet wel een kans krijgen om te bewij-
zen dat het bestaansrecht heeft. Daarom wordt er een 
tweede gespreksgroep opgestart.
De groep bestaat nu uit zes personen en vanuit de pasto-
rale raad hopen we op goede gesprekken.

Gemeente-uitje 
In het novembernummer van Rondom is er melding 
geweest van het gemeente-uitje 2014. Donderdag 24 
april is het weer zover. De reis gaat dit keer naar het 
Museumpark Oriëntalis bij Nijmegen en deze publicatie 
was al reden voor vier spontane aanmeldingen. Om te 
voorkomen dat iemand in de verkeerde bus stapt, wordt 
er nu aan iedereen het nummer van de mobiele telefoon 
gevraagd (voor zover aanwezig).

Brede Pastorale Raad 
Het is een goede gewoonte om minimaal eens per jaar 
een avond te organiseren voor de ouderlingen met alle 
contactpersonen en diakenen. Dat gaat gebeuren op 16 
januari a.s. De rode draad tijdens die avond is: Hoe 
doen jullie het als wijkteam? Hoe doen wij het? Hoe 
kunnen wij het samen doen? In groepjes kunnen we dan 
ervaringen uitwisselen om over de manier van bezoek in 
de diverse wijken te praten. 
Er is geen vast patroon om iemand uit je eigen wijk te 
bezoeken en op deze manier kunnen we wellicht van 
elkaar horen hoe anderen het doen en dat kan alleen 
maar goed zijn.

Kijk op de wijkbewoner.
 Eens in de twee maanden wordt één van de gemeente-
leden geïnterviewd. Meestal levert die persoon ook 
weer namen aan en daardoor is er al een lijstje van 
mensen voor de komende maanden. 

Vacatures pastorale ouderling 
Niet nieuw, maar wel een terugkomend agendapunt zijn 
de vacatures. Eind januari 2014 stoppen vier ouderlin-
gen en dat betekent even zo vele vacatures. Uiteraard is 
het aftreden al lang bekend en is er niet gewacht met het 
benaderen van mensen waarvan wij hoopten dat ze 
mogelijk de lege plaats(en) zouden willen opvullen. 
Over het algemeen zijn er goede redenen waarom 
iemand toch nee zegt. Hopelijk kan er op 2 februari 
tóch bevestiging van ambts-dragers plaatsvinden.  
 

Kees van Rietschoten   

Van de pastorale raad
MEER GELUK DAN GRIJSHEID
SPIRITUALITEIT VAN DE OUDERDOM

De heersende kijk op de mens legt de nadruk op autono-
mie en participatie. Deze visie laat oudere mensen in 
ons land in de steek. Immers, zij zijn vaak afhankelijk 
van hulp en moeten steeds weer in allerlei opzichten een 
stapje terug doen. 
De traditie van spiritualiteit wijst een radicaal andere 
weg van ontwikkeling en groei. Niet ondanks, maar juist 
dankzij de toenemende beperkingen kan de oudere mens 
een weg gaan van verdieping en innerlijke groei, waarin 
zin en betekenis rijpen. Daarvoor is enige kennis van 
spiriualiteit nodig. In plaats van de minste levensfase te 
zijn, wordt de ouderdom dan een tijd van gelukkige 
oogst. 
Dr. Jean-Jacques Suurmond, predikant-geestelijke ver-
zorger schreef een boek met als titel ‘Meer geluk dan 
grijsheid. Spiritualiteit van de ouderdom’. Hij zal het 
thema inleiden waarna we met elkaar in gesprek kunnen 
gaan. 

Datum en tijd: donderdag 27 februari 2014;   
  20.00-22.00 uur
Plaats:  de Eshof
Leiding:  Jean-Jacques Suurmond

LIEVE DEUGD

In het begin van 2013 boog een groepje van acht men-
sen zich over deugden. Vanuit de geschiedenis kennen 
we er zeven. Vier ervan heten de kardinale deugden: 
verstandigheid, rechtvaardigheid, matigheid en vasthou-
dendheid. De overige worden de goddelijke deugden 
genoemd: geloof, hoop en liefde. 
In de drie avonden van vorig jaar kwamen eigenlijk 
alleen matigheid en verstandigheid aan bod. Vandaar nu 
in het kader van V&T nog een drieluik over deugden. 
Iedereen is van harte welkom.

Data en tijd: dinsdag 4 en 18 maart 
  en 1 april 2014;
  20.00-22.00 uur
Plaats:  de Eshof
Leiding:  Ellie Boot

PERSBERICHT  AMNESTY INTERNATIONAL AFDELING HOEVELAKEN 

Geslaagde schrijfactie in centrum van Hoevelaken in het kader van Dag van de Rechten van de 
Mens 

De schrijfactie die op dinsdag 10 december, de Dag van de Rechten van de Mens, tussen 13.00 uur en 
16.00 plaatsvond in  het centrum van Hoevelaken was een succes. 
Tientallen inwoners van Hoevelaken lieten zich verleiden door het aangeboden kopje koffie met  stuk-
je kerstbanket van Bakkerij Toebast. 
Zij schreven aan de grote tafel in Grandcafé de Haen een brief voor de vrijlating van  gewetensgevan-
genen in onder andere Cambodja en Rusland.
In totaal zijn er meer dan 200 brieven geschreven. Een mooi resultaat.

Even voorstellen 
Lieske Duim wordt vrijwilligerscoördinator

Een nieuwe functie in ‘de Eshof’. Waarom is dat nodig en wat gaat zo 
iemand dan doen? 

In onze Eshofgemeente  zijn veel mensen op één of andere manier actief. 
Met de kinderdienst, als koster, als contactpersoon, diaken of bij de koffie-
dienst en zo kan ik nog wel 30 activiteiten opnoemen.  Iedere vrijwilliger 
stopt hier tijd en energie in. Dat gaat gemakkelijker als je plezier hebt in je 
‘klus’. Bijvoorbeeld omdat het je ook iets oplevert: leuke contacten, waarde-
ring, ervaring, kennis of speciale vaardigheden, noem maar op. Dat zorgt 
voor voldoening,  voor plezier. Je stopt er energie in, maar je krijgt er ook 
energie voor terug.  

Als vrijwilligerscoördinator wil ik vooral stimuleren dat mensen activiteiten doen die ze leuk vinden en waar ze 
goed in zijn. Zodat ieder talent de ruimte krijgt.
 
Hoe? Daar vertel ik de volgende keer graag meer over. 
O ja, als jij ideeën hebt  over of voor vrijwilligerswerk in ‘de Eshof’, laat het me weten!

Tot de volgende keer
Lieske Duim-Koolstra
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Daar geef je voor

Aan het begin van het nieuwe jaar is het weer tijd om aan de financiering van ‘de Eshof’ in 2014 te denken. In een 
gezamenlijke actie met andere kerken maken we daarbij gebruik van de landelijke actie Kerkbalans. 

In het afgelopen jaar is het nieuwe Liedboek geïntroduceerd en zijn we daar enthousiast mee aan de slag gegaan. In 
de folder die u begin januari ontvangt is daarom het nieuwe Liedboek als thema gebruikt. Want samen zingen is 
ook een van de vormen waarin ‘de Eshof’ als gemeenschap gestalte krijgt. In samen zingen krijgen we de kans om 
actief mee te doen, geïnspireerd te raken en energie op te doen.

De gemeenschap krijgt ook vorm door samen verantwoording te nemen voor de kosten van ‘de Eshof’ om alle acti-
viteiten te laten plaats vinden. Gelukkig is dat de afgelopen jaren door u steeds goed opgepakt.
In dat vertrouwen roepen we u als kerkenraad van harte op om ook voor 2014 weer ruimhartig aan de actie 
Kerkbalans deel te nemen.
Wij rekenen op u!

Namens de kerkenraad,
Roel Burema

Met dankbaarheid kijken we terug op Grace Home. Drie 
jaren lang heeft de ZWO, en gelukkig niet alleen zij, 
met uw hulp dit fantastische project gesteund. Het heeft 
ons ook veel gebracht. Individueel zullen verschillende 
personen de kinderen van Grace Home blijven steunen.                                                                                                      

Als ZWO hadden we besloten dit project voor deze 
periode te steunen. We stonden dus nu voor de keuze 
van iets nieuws. Vanuit Kerk in Actie kregen we ver-
schillende mogelijkheden aangeboden en we hebben 
een keuze gemaakt vanuit de criteria die we ons als 
ZWO gesteld hebben:

- betrokkenheid van de gemeente
- combinatie diaconaal project jongeren
- mogelijkheden voor volvassenen
- goede contacten

We hebben tenslotte unaniem gekozen een project in 
Moldavië. 

In samenwerking met Youth For Christ lopen bij ver-
schillende kerken, en dat worden er steeds meer, projec-
ten waarbij dagcentra worden opgezet om kinderen op 
te vangen. (zie verder de brief bij het verzoek van de 
ZWO voor de jaarlijkse bijdrage)

We hopen dat we, met behulp van uw bijdrage, kunnen 
bijdragen bij de opvang van bijna kansloze kinderen in 
Moldavië.We zullen u zoveel mogelijk op de hoogte 
blijven houden.
Hieronder volgt nog een voorbeeld uit Moldavië.

Werkgroep ZWO
Nellie Clement, Willemien van Putten, Tineke Wassink, 

Jan van de Kuilen, Wim van Vliet, Jan Baas 

Dit gezin telt 7 leden; de ouders en 5 kinde-
ren (Antonina, Dumitrita, Mihai, Gabriela en 
Lenuta, 9 maanden oud). Het gezin is arm. 
Ze hebben een huisje zonder elektriciteit dat 
in zeer slechte staat verkeerd. Naast de 
armoede is er een ander groot probleem: de 
vader heeft epilepsie, net als de oudste doch-
ter.   Als gevolg van verkeerde medicijnen 
en een slechte behandeling komen daar voor 
haar nog andere gezondheidsproblemen bij 
(leverproblemen). Geld voor een behande-
ling is er inmiddels helemaal niet meer. 
 
Er zijn regelmatig dagen dat het gezin hele-
maal niets te eten heeft. Het huisje staat op 
het punt om in
elkaar te storten. Er is geen geld of mankracht om het te 
repareren. 
  
De kinderen gaan sinds kort naar het dagcentrum van de 
kerk (ondersteund door Youth for Christ) in hun dorp. 
Hierdoor kwamen al deze problemen aan het licht. Op 
initiatief van het centrum en de voorganger in de kerk 
kwamen de kerkleden in actie. Allereerst om het huis op 
te knappen en de kinderen te voorzien van kleding en 
schoolspullen.  

Het gezin werd door de kerk en een rijker kerklid gehol-
pen met voedsel en medicijnen voor de oudste dochter. 

De familie was erg dankbaar voor de giften en de hulp, 
vooral voor de medicijnen voor de dochter die er door 
het gebrek aan medicijnen erg slecht aan toe was. We 
hopen dat de medicijnen haar gezondheid zullen ver-
beteren. Haar moeder gaat sinds 3 maanden naar 
de kerk.  Ze voelt zich er gesteund en getroost

Het gezin Nistreanu in het dorp Baurci Moldoven
Actie Kerkbalans 

12 januari tot 26 januari 2014

Collecteoverzicht november 2013

Collectebeheerder M.v.Deuveren
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Impressie van de kerkenraad 
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NIEUWE VOORZITTER
Ondergetekende kon meedelen dat Jac van Hoeijen 
bereid is gevonden het ambt van ouderling te aanvaar-
den en voorzitter te worden van de kerkenraad. Jac zal 
bevestigd worden in de dienst van 7 september en op 
dat moment het stokje overnemen.

MISSIONAIR GEMEENTE-ZIJN
De laatste 45 minuten van de vergadering werden 
gebruikt om ons te bezinnen op het missionair gemeen-
te-zijn:  wat betekent dat en hoe geven we daar invul-
ling aan. Dit was de tweede avond van een drieluik over 
dit onderwerp. Centraal stond de communicatie over het 
(ons) geloof. ‘Wat hebben we te vertellen en hoe doen 
we dat’, was het thema.  We deden dat a.h.v. de tekst uit 
Lucas 10: de uitzending van de zeventig. Mooi om te 
zien hoe verschillend iedereen die tekst leest door aan te 

geven welke zin hem of haar het meest opvalt of aan-
spreekt. 
Veelzeggend waren twee filmpjes waarin Peter Hendriks 
(PKN predikant te Hengelo) uit de doeken deed dat we 
een verhaal hebben dat verteld mag worden. ‘Geloof 
geeft vertrouwen’. ‘Mensen mogen erop vertrouwen 
niet alleen te staan, maar dat er iemand is die met ze 
meegaat’. Daar hoef je niet welbespraakt voor te zijn, 
zo betoogde Peter Hendriks. Luisteren naar de ander en 
je eigen geloofsleven ernaast zetten. Dan ontstaat een 
gesprek. ‘Want, je moet wel wat zeggen ……’, was het 
veelzeggende slot van het filmpje.
De derde avond van dit drieluik vindt plaats in de ker-
kenraad van 23 januari.

Namens de kerkenraad
Frits Harmsen.

Impressie van de kerkenraad 
van 12 december 2013
GRACE HOME
Als u deze impressie onder ogen krijgt, is het nieuwe 
jaar ruim een week oud en lijkt een vergadering van 12 
december al weer lang geleden. Toch zijn er krap vier 
weken verstreken dat in de kerkenraad het project Grace 
Home officieel werd afgesloten. Drie jaar geleden wer-
den in dezelfde kerkenraad de toen nog vrij globale 
plannen van de projectgroep ontvouwd. De kerkenraad 
had destijds kritische vragen over oa. de financiële soli-
diteit en de risico’s van een jongerenreis. Nu zijn we 
drie jaar verder; we konden toen niet bevroeden dat 
Grace Home zo’n grote impact zou hebben op onze ker-
kelijke gemeente en ook op het dorp. 

Aan de hand van een duidelijke en inzichtelijke presen-
tatie leidde Gerwin Duine de kerkenraad door het pro-
ject via de onderwerpen: bouwen, onderwijs, ontmoe-
ten, continuïteit en vervolg. Per onderwerp werden de 
doelstellingen gepresenteerd alsmede de mate waarin de 
doelstellingen zijn gerealiseerd. Alle plannen konden 
goeddeels worden waargemaakt dank zij de ruimhartige 
financiële steun van gemeenteleden en in- en externe 
sponsors. De verwachte inkomsten van ongeveer 
€60.000  zijn met bijna 50% overschreden en kwamen 
uiteindelijk uit op ongeveer €90.000.  Uit de presentatie 
werd duidelijk dat elke euro direct of indirect ten goede 
is gekomen aan de kinderen van Grace Home. 

Door een effectieve communicatie via dit blad, de web-
site en de lokale pers werd de betrokkenheid levend 
gehouden. De bezoeken van de leden van het project-
team, de jongeren, de volwassenen en van individuele 
gemeenteleden aan Grace Home hebben in sterke mate 
bijgedragen aan de betrokkenheid van de gemeente. 
Hun verhalen en ervaringen konden zich altijd in een 
grote belangstelling verheugen.

Het project is dan wel officieel afgesloten, de betrok-
kenheid en de contacten zijn blijvend. Deze zomer zal 
weer een aantal jongeren, geheel op eigen initiatief, de 
reis  naar Grace Home aanvaarden.

In dit nummer van Rondom zal Gerwin Duine namens 
de projectgroep nog éénmaal terugblikken op Grace 
Home, het weeshuis van pastor John en Annie, dat blij-
vend in ‘de Eshof’ verankerd zal zijn.

VRIJWILLIGERSCOÖRDINATOR
Lieske Duim neemt eind januari afscheid als ouderling 
en gaat in ‘de Eshof’ een nieuwe functie vervullen, nl. 
die van vrijwilligerscoördinator. Het is niet alleen een 
nieuwe functie in ‘de Eshof’, ook binnen de landelijke 
kerk komt deze functie nog niet heel veel voor. Dat is 
vreemd want er is grote behoefte aan. Reeds twee jaar 
geleden werd deze behoefte onderkend tijdens het 
onderzoek naar de aanpassingen die noodzakelijk waren 
bij de teruggang van de predikantsformatie van 1,5 naar 
1. De kerkenraad is ingenomen met de bereidheid van 
Lieske aan deze functie invulling te geven.

Lieske maakte de kerkenraad al snel duidelijk dat zij 
niet voor invulling van vacatures kan zorgen. Zij kan 
wel vraag en aanbod bij elkaar brengen. Daarvoor is het 
noodzakelijk te weten waar welke talenten zitten. Dat 
zal een omvangrijke klus worden, maar voorwaardelijk 
om te zorgen dat we de talenten in de gemeente zo opti-
maal mogelijk trachten te gebruiken. 

Daarbij zal ook ingespeeld moeten worden op de veran-
deringen in de aard van het vrijwilligerswerk. Was het 
vroeger vanzelfsprekend voor langere periode een func-
tie in de kerk te vervullen, tegenwoordig wil men zich 
meer inzetten voor kortlopende projecten waarvoor 
bewust gekozen wordt. De (kerkelijke) organisatie zal 
zich daarop moeten aanpassen. Kortom, voor een vrij-
willigerscoördinator ligt er een grote uitdaging!

Lieske behoeft niet alleen het wiel  uit te vinden. Van 
een andere kerkelijke gemeente heeft ze al heel wat nut-
tige tips ontvangen. Met een kleine groep die gaat mee-
denken, moet dit een succes worden, resulterend in een 
kerkelijke gemeente waar mensen uitgedaagd worden 
hun talenten in te zetten ten bate van ‘de Eshof ‘ en van 
zichzelf.

Tenslotte had Lieske ook nog een paar interessante cij-
fers voor de vergadering in petto: totaal zetten zich 197 
vrijwilligers in voor ‘de Eshof’; 38% vervult meer dan 
één taak en 9 personen verrichten een taak in duo ver-
band. Getallen om trots op te zijn en die iets zeggen 
over de betrokkenheid van mensen bij ‘de Eshof’.

In het januarinummer van de Rondom 1989 
vinden we onder meer een verslag van het 
moderamen  gemaakt door ds. Dirk 
Monshouwer.

Het moderamen buigt zich over de vraag waar de canto-
rij in de kerkzaal gepositioneerd moet worden.
Men vindt dat afhankelijk van de plek het geluid ver-
schillend is. Voorlopig kiest men voor de plek naast de 
preekstoel. na verloop van tijd zal geëvolueerd worden 
of dit de beste plek blijkt te zijn.
Ook rijst de vraag of er geen tweede piano moet worden 
aangeschaft. Immers het gezeul van en naar de verho-
ging doet afbreuk aan het instrument. Kennelijk heeft 
ds. Monshouwer een piano op het oog, omdat hij 
opmerkt dat “het instrument beter af is in de kerkzaal 
dan in een vochtige schuur”.

Ds. van Reenen schrijft onder de kop “Eenheid in ver-
scheidenheid”, een artikel over de praktische bezwaren 
waarmee men landelijk te maken heeft in het samen op 
weg proces.
Emoties over kerken die (op termijn) moeten worden 
afgestoten en of dat de Hervormde of de Gereformeerde 
kerk moet zijn. Moet de voorzitter van de kerkenraad 
Hervormd of Gereformeerd zijn of moet het een  getals-
matige afspiegeling  van de leden zijn. Kortom een voor 

die tijd spannend stuk waarop we (tenminste in 
Hoevelaken) glimlachend op terug kunnen kijken.

Wat dat betreft nog een aardig stuk in het maartnummer.  
Mevrouw Janny  Kroneman meldt namens de gezamen-
lijke commissies van beheer dat de actie kerkbalans 
helaas niet het streefbedrag heeft bereikt. Vervolgens 
schetst ze keurig wat de toezeggingen zijn;
Gereformeerde leden (192 pastorale eenheden) zegden 
Fl.86000,00 toe. De hervormde leden (295 pastorale 
eenheden)  Fl.99.765,00.

Martin Maasland meldt dat een aantal Paulus- en 
Eshofleden in het Hemelvaartsweekend een reis naar 
Freiberg (ex DDR) gaan maken om de aldaar gevestigde 
Petri Nicolai Gemeinde te bezoeken. Hij oppert ook of 
er niet een verzoek aan partijleider Erich Honecker moet 
worden gericht om een tegenbezoek van de Freibergers 
mogelijk te maken. Honecker heeft n.l. tegen een dele-
gatie van onze 1e en 2e kamer gezegd dat bij hoogtijvie-
ringen van wederzijdse kerken dat kan. Martin denkt als 
hoogtij dat onze beide predikant in 1989 samen 100 jaar 
zijn.

Fokke Kooistra

De Eshof 25 jaar geleden
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Glühweinfestijn
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Onder de vijgenboom
Beelden van de ouderdom

Op drie maandagen zal er een film vertoond 
worden over ouderen en thema’s van de ouder-
dom. 

Opzet: Inloop vanaf 9.30 uur,  film kijken 10.00 uur, 
samen lunchen gevolgd door nabespreking tot ongeveer. 
14.30 uur. 

Kosten 15,- euro per bijeenkomst incl lunch. 

Data
20 januari 2014 Boven is het stil
27 januari 2014 Pranzo di FeRragosto
3 februari 2014 Amour

Plaats Bergkerk  tel. 4617917   

Opgave: 
ds. René Rosmolen 4801553 / r.rosmolen@casema.nl

19 januari 2014: Zondag van gebed voor 
de eenheid van alle christenen 
Het is de derde zondag van de maand. De zondag waarop onze buren, geloofsgenoten van de Paulusgemeenschap, 
speciaal welkom zijn in de Eshof. Zoals alle derde zondagen. 
(En de andere natuurlijk ook.)
 
Nu is het bijzonder dat juist deze dag de oecumenische dienst wordt gehouden en wij met elkaar de ‘week van 
gebed voor de eenheid van christenen’ openen met een gezamenlijke viering.
We zingen een lied dat begint met: 
“Waar liefde mensen samen voegt, worden stenen een paleis”.
 En dat het is als een haard waar men zich warmt.

We hopen en bidden dat het samen vieren in de Eshof net zo vertrouwd zal aanvoelen als in de Pauluskerk. Weet dat 
hier voor ieder de stoel klaar staat. En de beker wordt aangereikt aan wie dat wil. Daarom van harte uitgenodigd om 
deze zondag in de Eshof mee te maken. Aanvang: 10.00 uur.

Namens de Oecumenische Coördinatie Groep,
Willemien Schuurman Hess

Een paar weken voor kerst stuurde Ellie een 
berichtje op Facebook aan alle jongeren die 
vorig jaar in de kerstvakantie naar Grace Home 
zijn geweest. Ze vroeg wie er zin had in een 
kerstontmoeting na de kerstnachtdienst van 24 
december en wie er zin had om dit te organise-
ren. De opbrengst zou een kerstcadeautje zijn 
voor Grace Home. 

In onze enthousiaste groep zijn er altijd mensen te vinden 
die een steentje bij willen dragen. Het voelt goed om met 
deze dagen stil te staan bij wat we in Grace Home gezien 
en meegemaakt hebben. 

Een zevental ‘Grace Homies’ heeft aangegeven dat ze zeker mee wil-
den helpen en zo spraken we op een zaterdagmorgen af om wat din-
gen kort te sluiten. Ieder kreeg zijn eigen taak. Zo hebben Judith, 
Laura en Celine de glühwein gemaakt en heeft David boodschappen 
gedaan. Lotte zorgde voor de aankleding en Leander en ik hebben de 
vuurkorf en de geldzaken op ons genomen. 

Toen de kerstnachtdienst bezig was zijn 
wij druk geweest met de voorbereidingen: 
tafels naar buiten sjouwen, de vuurkorf 
aanmaken, gluhwein en chocomelk opwar-
men, knakworstjes bereiden en de broodjes 
snijden. Er was genoeg te doen! We waren 
net op het nippertje klaar. 

Laat de mensen maar komen! De meesten hadden wel zin 
in een warm drankje of een broodje. 

Wij kunnen daarom met trots mededelen dat we een bedrag van 
155,15 euro opgehaald hebben voor Grace Home! 
Wij willen alle betrokkenen van harte bedanken voor hun bijdrage. 

Marit van Looijengoed    



D E  E S H O F 21

Voor en na Grace Home...
Op donderdag 12 december is in de kerkenraad formeel 
het project Grace Home beëindigd. Gezamenlijk 
hebben we nog één keer terug gekeken op wat we alle-
maal hebben neergezet. Frits Harmsen heeft met 
een mooi dankwoord het projectteam in het zonnetje 
gezet. Het voelde voor iedereen gek om een punt te 
zetten achter een project waarmee zoveel verbondenheid 
is ontstaan. 

Alhoewel het project vanuit ‘de Eshof’ stopt, gaan de 
warme relaties die mensen met Grace Home hebben 
opgebouwd door. Veel mensen willen op persoonlijke 
titel blijven bijdragen:

• De basisscholen De Spreng en De Hoeve halen allebei 
dit schooljaar geld op voor Grace Home. 
• Een aantal mensen blijft ook kinderen sponsoren in 
2014. 
• Een aantal jongeren gaat komende zomer opnieuw 
terug naar Grace Home. 
• Ook zijn er veel mensen die persoonlijke donaties 
hebben gedaan voor de aanschaf van een minibus en 
de afbouw van het weeshuis.
• Zo overweegt een aantal mensen de stichting Grace 

Care Nederland op te richten die samenbindend kan 
zijn voor alle bovengenoemde initiatieven.

De afgelopen drie jaar is vanuit Hoevelaken een nauwe 
band ontstaan met India waarin mensen vertrouwen 
hebben gekregen en hun eigen ervaring in hebben kun-
nen opdoen. Het bezoek van pastor John en Annie 
aan Hoevelaken heeft daarbij veel losgemaakt. Het was 
een slotstuk van een mooi project en tegelijkertijd een 
springplank voor een hoop enthousiasme dat bij ver-
schillende mensen leeft om meer te doen. 

Besteding donaties

In de evaluatie in de kerkenraad hebben we ook stilge-
staan bij de besteding van alle donaties voor het Grace 
Home project van ‘de Eshof’. De ZWO was hoofdspon-
sor van het project, maar ook dankzij de vele giften en 
bijdragen uit alle hoeken en gaten, gevraagd en zomaar 
gekregen, hebben we onze doelstellingen kunnen 
behalen. Hieronder vatten we samen welke inkomsten 
we hebben gekregen voor de realisatie van projecten in 
Grace Home. 

Grace Home Nieuws
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Het nieuwe jaar in zonder Grace Home. De afgelopen 
jaren stond Grace Home hoog op de agenda, zowel die 
van de 'de Eshof' als die van onszelf. Wij wisten van 
tevoren dat we ons best wat op de hals haalden. En ook 
dat het project groter zou zijn en worden dan we bij de 
start konden vermoeden. Soms waren er van die 
momenten dat we zelf ook Grace Home moe waren en 
verlangden naar een lege agenda. Nu ligt de afsluiting 
van het project al weer bijna een maand achter ons en 
blijven we, zoals Ellie zo mooi preekte in de kerstnacht-
dienst, verweesd achter. 

Wij wilden graag nog een laatste keer terugkijken in de 
Rondom, ook voor onszelf. Na een heerlijke kerstvakan-
tie met veel ruimte voor gezin en familie hebben wij 
onze batterij weer opgeladen. We hebben dit project met 
overgave gedaan en genoten van de verbondenheid die 
het tussen mensen teweeg heeft gebracht. Daar blijven 
we naar op zoek gaan. Zelf voelen wij de wens om dat 
nu meer dichtbij te doen, in Hoevelaken, in onze eigen 
buurt. De noodzaak voor betrokkenheid bij mensen in 
nood wereldwijd blijft evengoed.

Verbondenheid
Wij wilden altijd een keer een ontwikkelingsproject 
doen, waarbij we direct contact zouden hebben met de 
mensen ter plaatse. Die kans deed zich voor met de 
relatie die we met pastor John in India hadden opge-
bouwd. Dat onze oudste zoon (Zeger) in India geboren 
is, speelde ook mee. Dat schept voor altijd een verbon-
denheid met zo'n land. Onze twee jaar in India (2007-
2009) zijn heel belangrijk geweest voor onze persoonlij-
ke ontwikkeling. Het voelde goed dat we iets terug kon-
den doen. Het is geweldig dat we de missie van pastor 
John en zijn vrouw Annie meer levensvatbaar hebben 
kunnen maken met de bijdrage vanuit Hoevelaken. 

Meer dan 100 kinderen kunnen zo in een veilige en lief-
devolle omgeving opgroeien tot onafhankelijke mensen.

De manier waarop wij, jong en oud, zo gemakkelijk met 
de kinderen in Grace Home op hebben getrokken, had-
den pastor John en Annie nog niet eerder meegemaakt. 
Die gelijkheid die wij voelen, zit diep in onze cultuur. 
Als projectteam wilden wij van meet af aan een gelijk-
waardige relatie aangaan met pastor John en zijn team 
op basis van wederzijds respect. Hierdoor hebben men-
sen, jong en oud, elkaar in het hart gesloten. Die warm-
te zorgt er ook voor dat de relaties blijven, al is het nu 
op persoonlijke titel. De Eshof heeft het project Grace 
Home afgesloten. Vanuit de persoonlijke verbondenheid 
en betrokkenheid lopen er nog verschillende initiatie-
ven. Die krijgen een goede bedding met de mogelijke 
oprichting van stichting Grace Care Nederland. Als het 
zover is, zullen de oprichters hun plannen vast ook in 
dit blad met iedereen delen.

‘Open’ gemeenschap
Wij hebben de afgelopen jaren ervaren dat de gemeen-
schapszin binnen 'de Eshof' groot is. Dat we dat als kerk 
hebben kunnen delen met zoveel mensen in Hoevelaken 
en de kinderen en volwassenen in Grace Home is mooi. 
Het project was de afgelopen periode een ‘samenbin-
der’. Dat wordt mogelijk door de ruimte die 'de Eshof' 
geeft aan mensen om met elkaar gemeenschap van 
Christus te zijn midden in de wereld. Veel mensen heb-
ben de contacten met Grace Home als hartverwarmend 
ervaren. Tijdens het bezoek van pastor John en Annie in 
Hoevelaken hebben wij dat ook andersom ervaren. Een 
'open' gemeenschap als ‘de Eshof’, maar ook de Paulus 
brengt mensen dichter bij elkaar.

Gerwin en Esther Duine

Het projectteam ‘Grace Home’ (Wim van Vliet, Arjan 
en Sierou de Vries, Nico en Yvonne de Gier, Gerwin en 
Esther Duine) wil iedereen bedanken voor het gekregen 
vertrouwen en de support in de afgelopen jaren om de 
kinderen van Grace Home een kans te bieden op een 
toekomst. 

Gerwin Duine
Namens projectteam Grace Home
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Ik geloof het welIk geloof het wel
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Ieder mens is uniek, ieder mens heeft zijn eigen 
verhaal dat het waard is om gehoord of gelezen 
te worden. Daarom stellen wij eens per twee 
maanden een lid uit onze gemeente aan u voor 
in de vorm van een uitgebreid interview. Het is 
belangrijk om aandacht voor elkaar te hebben, 
wanneer we meer van elkaar weten, wordt ook 
het begrip voor elkaar groter. Deze keer inter-
viewen we Jan van de Rovaart, die al vanaf 
1984 lid van onze gemeente is.

DAT ZE HET HEBBEN AANGEDURFD
Ik ben in oktober 1939 geboren in Utrecht. Dus ik ben 
van net voor de oorlog. Ik was het vierde kind van het 
gezin. In totaal waren we met zijn zessen, vier jongens 
en twee meisjes. De jaren 30 waren de crisisjaren, in die 
tijd kregen mijn ouders vier kinderen, daarna begon de 
oorlog en toen kregen zij nog twee kinderen. 
Tegenwoordig hebben we het vaak over wat het alle-
maal zou kosten om voor een kind te kiezen. En dan 
denk ik: “Dat ze dat hebben aangedurfd en wat ging dat 
dan vroeger anders”. Ik heb de oorlog zelf heel beschei-
den meegemaakt, toen was ik nog een klein jongetje. Ik 
kan mij de overvliegende bommenwerpers wel herinne-
ren. 

De hongerwinter kan ik mij ook nog herinneren, toen 
hebben wij Utrecht verlaten omdat er weinig te eten 
was. We zijn toen verhuisd naar Kamerik achter 
Woerden en daar bewaar ik leuke herinneringen aan. 
Wij hadden toen geen benul van de ernst in die tijd. 
Toen gingen we priksleeën. Met een slee en stokken 
met een spijker eronder kon je zo over het ijs sleeën op 
de sloot. Na de bevrijding zijn we weer terug gegaan 
naar Utrecht. Maar na korte tijd zijn we naar Meppel 
verhuisd, mijn vader kreeg daar werk. Mijn vader bege-
leidde veel koren en is in de jaren 30 vaak op de radio 
geweest. In die tijd heb ik mijn lagere school in Meppel 
afgemaakt.

VRIENDSCHAP EN MIJN LIEFJE
Toen ik een jaar of 13 was, zijn we naar Amersfoort 
verhuisd. Mijn ouders wilden graag weer naar het 
Westen toe. In Amersfoort heb ik toen de ULO, wat 
later de MULO heette, afgemaakt en later de handels-
dagschool, ik wilde graag in de handel werken. Ik was 
op school een gemiddelde leerling. Ik had niet de ambi-
tie om verder te studeren, ik wilde graag wat gaan doen. 
En dat kwam tot uiting in mijn diensttijd. Ik heb daar 
veel plezier gehad. Ik was in Bussum terecht gekomen. 
Dat was in de buurt, dus ik kon vaak thuis komen. Ik 
heb daar een goede vriendschap opgedaan met Piet van 

Dommelen. 
Wij hadden allebei bijzondere permissie, Ik voor mijn 
studie en hij vanwege zijn werk, en zo konden we 
samen optrekken. Ook na de diensttijd heb ik samen 
met hem en onze vrouwen veel meegemaakt met werk 
en de kinderen. Hij kreeg op zijn 32e Multiple Sclerose, 
in die tijd hebben we elkaar veel gesteund. Dat was een 
hele plezierige en intieme vriendschap. Hij was van 
Rooms-Katholieke huize en wij waren protestant, maar 
dat heeft het nooit belet om de dingen van het leven te 
bepraten en ook om het over geloof te hebben.

Inmiddels had ik een aardig meisje leren kennen. Vlak 
voor mijn diensttijd hadden wij al verkering. Wij waren 
zelfs al verloofd in diensttijd, het kon niet wachten 
blijkbaar. In 1963 zijn wij getrouwd, afgelopen oktober 
hebben wij ons 50-jarig huwelijk gevierd. Wij hebben 
samen twee kinderen gekregen, Karin en Arjan.

Ik ben in Meppel begonnen als tamboer in een drum-
band. Ik had een goed ritmisch gevoel, toen heb ik mij 
aangemeld bij het christelijk tamboer en pijperkorps 
Juliana in Amersfoort. Daar kwam ik in aanraking met 
de voorzitter, Meneer Bakker. En zijn dochter, dat werd 
mijn liefje. En zo ben ik in de muziekwereld van 
Amersfoort actief geweest. Ik heb veel jeugdwerk 
gedaan en rond de eeuwwisseling van het 700-jarig 
bestaan van Amersfoort. Ik was daar Tamboer-maitre. Ik 
heb daar de jongere leden instructies gegeven en leren 
trommelen. Ik was daar redelijk bedreven in. Ik heb 
daar in die tijd veel plezier aan beleefd.

VOOR MEZELF BEGONNEN
De vader van mijn vrouw en mijn vader zijn voor mij 
ook de drijfveer geweest voor mijn eigen onderneming. 
Ik ben zelfstandig ondernemer geworden toen ik 19 jaar 
was. In die tijd was je nog niet volwassen, dus ik moest 
een volwassenverklaring hebben. Dat betekende dat 
mijn ouders moesten tekenen zodat de kantonrechter 
mij meerderjarig kon verklaren. En zodoende had ik op 
mijn negentiende de kans om mijn eigen onderneming 
op te zetten. Toen ben ik begonnen met mijn groothan-
del in bakkerij grondstoffen, Vipam. En dat is een rode 
draad die door het leven van mij en mijn vrouw. Mijn 
vrouw hielp veel bij de administratie terwijl ze eigenlijk 
voor apothekersassistente was opgeleid. Ik richtte mij 
vooral op de niche van banket en chocolaterie. Het 
bedrijf bestaat nog steeds. Ik heb dat zelf ruim veertig 
jaar geleid en mijn zoon heeft dat overgenomen. Het 
bedrijf bestaat nu 54 jaar. Dat bedrijf heeft enorm veel 
tijd in beslag genomen. 

GOD IS NOG STEEDS DEZELFDE
Het geloof was bij ons altijd met de paplepel ingegoten. 
Van huis uit hebben mijn vrouw en ik allebei het gere-
formeerde geloof meegekregen. Mijn vader bad hardop 
voor het gezin en na het eten werd er altijd uit de Bijbel 
gelezen. In onze jeugd was dat een gegeven en dat heb-
ben mijn vrouw en ik altijd behouden. Ik ben niet echt 
een voorloper op het gebied van vernieuwing. Je hoort 
van veel mensen dat ze twijfelen en dat doe ik natuurlijk 
ook wel, maar ik heb wel vertrouwen in God.

 Ik en mijn vrouw kwamen in 1984 in Hoevelaken 
wonen, toen hebben wij ons georiënteerd op de kerken 
in de wijk. Wij voelden ons niet aangetrokken tot de 
grote kerk. In Amersfoort hadden wij Dominee 
Hengeveld leren kennen, die heeft mijn vrouw vaak 
bezocht toen zij de ziekte van Bechterev kreeg. In die 
tijd kookte zijn vrouw vaak voor ons gezin, je zou kun-
nen zeggen dat zij mijn dochter heeft leren koken. Via 
Dominee Hengeveld kwamen wij in contact met de 
Eshof. Het ziekbed van mijn vrouw was voor ons een 
heftige tijd, ik moest veel tijd in mijn onderneming ste-
ken. Want geen verkoop, betekende geen geld. 

Het geloof is mijn enige houvast. Ik sla geen dag over 
om niet te bidden. We kunnen van Gods kracht uitgaan. 
We hebben houvast aan de Bijbel, daar mag je op ver-
trouwen. Ik zeg wel eens: “We kunnen wel zingen, maar 
we moeten niet zo hard zingen, dat we vergeten wat we 
zingen”. Vroeger was de kerk erg verdeeld, maar daar 
had ik niks mee. Mensen veranderen, maar de God van 
gister, vandaag of morgen is nog steeds dezelfde. 
Wanneer we het niet met elkaar eens zijn kunnen we 
daar over praten. Ik heb Dominee Monshouwer ook wel 
eens aangesproken na een van zijn preken om te vragen 
hoe hij daar tegenaan keek. Natuurlijk is mijn visie niet 
zaligmakend, maar ik zie het geloof veel breder, er is 
veel meer ruimte. 

JE HOEFT HET NIET ALLEEN TE DOEN
Vroeger kwam ik veel in de kerk, maar tegenwoordig 
luisteren we via de computer naar de dienst. Mijn vrouw 
heeft een vorm van Parkinsonisme, nader aangeduid met 
PSP. Daardoor zijn we meer aan huis gebonden. Dat 
brengt een hoop verdriet, maar die dingen komen voor. 
Ik vraag me niet af ‘waarom ik?’ dat vind ik een rare 
vraag, waarom een ander? Wij moeten veel inleveren, 
maar dan kijken we naar wat we nog wel kunnen doen. 
Zo zijn we van de zomer in Noord-Spanje geweest, dat 
was hartstikke mooi. Misschien gaan we volgend jaar 
weer, dan gaan we kijken of dat lukt. Voor de Kerst heb-
ben we vanwege ons 50-jarig huwelijk een weekend in 

Preston Palace gezeten met de familie, dat was fantas-
tisch. Toen hebben we de Kerstdagen rustig doorge-
bracht, want mijn vrouw moet daarna rusten. En we 
vonden het zo ook wel mooi geweest. 

Soms vraag ik me wel eens af, waar stopt onze tevre-
denheid. Het leven is meer dan geld en bezit. Mensen 
zijn egoïstisch ingesteld en ik niet minder dan een 
ander. Je moet er niet vanuit gaan dat God het je geeft. 
Daar moet je voor bidden. Het is niet zo dat God je laat 
vallen als je het een keer niet doet. Maar mensen mogen 
wel meer vertrouwen hebben in God en minder twijfe-
len. Voor mij is het belangrijk dat je het geloof voor-
leeft. Hoe gedraag je je en hoe ga je om met je mede-
mens. Voor mij gaat het geloof om hoe je in het leven 
staat en wat je er mee doet. De boodschap die ik mee 
wil geven is dat we op God kunnen vertrouwen, de 
Bijbel heeft veel handvaten voor het dagelijkse leven. 
Dat wil niet zeggen dat alles goed komt, maar dat je het 
in ieder geval niet alleen hoeft te doen.

Een volgend interview zou ik graag van Greet de Vries 
willen lezen. Zij heeft in veel probleemgebieden 
gewerkt. Het leek mij interessant om van haar te horen 
hoe zij het geloof beleeft. Dat was misschien wel een 
basis waar zij zich kon voeden met het gevoel dat zij er 
ook niet alleen voor staat.

Stefan Stitselaar
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Huiskamerontmoetingen
Vorige maand kon u zich inschrijven voor de 
zogenaamde huiskamerontmoetingen. Hiervan 
hebben een 30-tal mensen gebruik gemaakt. 

Na wat gepuzzel hebben Lieske en ik 5 groepen van 6 
deelnemers kunnen maken. Dat is exclusief de 
gespreksleider.

Mocht u zivh niet ingeschreven hebben en toch graag 
mee willen doen met een van de geplande ontmoetin-
gen, neem dan even contact op met iemand van de 
werkgroep. We zullen dan kijken of u nog aan kunt slui-
ten.

De volgende huiskamerontmoetingen zijn nu gepland:

OCHTEND: (VAN 10-12 UUR)
donderdag 16 januari   

MIDDAG: (VAN 14-16 UUR)
dinsdag 14 januari
woensdag 22 januari

AVOND: (VAN 20-22 UUR)
donderdag 23 januari      
dinsdag 28 januari 

Namens de wekgroep Huiskamerontmoetingen
Inge Pie

De uitvaart van Dhr Fontein.

BRUIDSPAREN:
Dhr en Mw Dirksen   vijfenveertig jaar getrouwd
Dhr en Mw Reitsema   vijfenvijftig jaar getrouwd 

 
    
Fam van der Zee Willem   attentie
Corrie Veldhuizen   attentie
Riet Schütten   ziekte

En de jarigen:
Dhr Bloklander, Dhr vd Heuvel, Mw de Wilde, Mw Kilsdonk, Mw Engelberts, Mw Schreiber, Dhr Brons, 
Mw Schuurman-Hess, Mw Schouten, Dhr Hulst, Mw Spoelstra,  Mw Kruijsbergen en Mw Tom.

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

Informatie en/of aanmelden bij:
Annie Hanse, 
Of per e-mail: 

In het nieuwe jaar zijn er in de Paulusgemeenschap 
in het rooster van viering enkele lege plekken. 
Het betreft vaak de eerste zondag van de 
maand. U kent de achtergrond: een tekort aan 
voorgangers.

Een groep parochianen heeft de mogelijkheden verkend 
om elkaar toch op zondag te ontmoeten. Hierbij zijn zij, 
mede geinspireerd door de huiskamerontmoetingen van 
de Eshof, gekomen tot een ontmoeting die de naam  
Inspiratieviering heeft gekregen

Een inspiratieviering wordt gedragen door de gedachte 
om elkaar te ontmoeten in een gelovig samenzijn rond 

een thema. Heel concreet: in een kring in de dagkapel.
Een gedicht, een lezing een gebed, een lied passend bij 
het thema roepen wellicht gedachten, associaties op om 
te komen tot een geloofsgesprek.

De eerste ontmoeting / viering zal zijn op zondag 
2 februari om 10.00 uur in de dagkapel van de 
Paulusgemeenschap. 
Het thema van die viering: DELEN.

Voor meer informatie verwijzen we u graag naar het 
"Dialoogje". 

Inge Pie mede namens 
Gerda van Vilsteren en Linda de Wals

Inspriratievieringen

19 januari 2014: Zondag van gebed voor 
de eenheid van alle christenen 
Het is de derde zondag van de maand. De zondag waarop onze buren, geloofsgenoten van de Paulusgemeenschap, 
speciaal welkom zijn in de Eshof. Zoals alle derde zondagen. 
(En de andere natuurlijk ook.)
 
Nu is het bijzonder dat juist deze dag de oecumenische dienst wordt gehouden en wij met elkaar de ‘week van 
gebed voor de eenheid van christenen’ openen met een gezamenlijke viering.
We zingen een lied dat begint met: 
“Waar liefde mensen samen voegt, worden stenen een paleis”.
 En dat het is als een haard waar men zich warmt.

We hopen en bidden dat het samen vieren in de Eshof net zo vertrouwd zal aanvoelen als in de Pauluskerk. Weet dat 
hier voor ieder de stoel klaar staat. En de beker wordt aangereikt aan wie dat wil. Daarom van harte uitgenodigd om 
deze zondag in de Eshof mee te maken. Aanvang: 10.00 uur.

Namens de Oecumenische Coördinatie Groep,
Willemien Schuurman Hess
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Training uitgebreid vrijwilligerspastoraat

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

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

Contact: rondomdeeshof@gmail.com

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

Inleverdata
Inleverdatum voor het maart nummer is 
dinsdag 25 februari
Inleverdatum voor het april nummer is 
dinsdag 25 maart
Kopij inleveren bij: rondomdeeshof@gmail.com of 
Gerstkamp 3.      Tel: 033-7850671 
Foto’s en plaatjes apart aanleveren bij de kopij  
 (jpeg of tiff).

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

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

Administratie
Van september tot december hebben wij, 
Yvonne de Gier en Hannah Wicherink  op 8 
vrijdagen  bovenstaande training gevolgd bij 
het PKV Centrum van GGZ Centraal gevestigd 
op het terrein  van “Zon en Schild”. Een hele 
mond vol en dat was het iedere vrijdag weer: 
een mooie volle en zinvolle dag.

Op de acht cursusdagen kwamen wij met een groep van 
ca. 10 personen bij elkaar en zijn er diverse onderwer-
pen aan de orde gekomen, zoals:
- Wat is een “goed” pastoraal gesprek en hoe voer je 
dat?
- Wat doe je wel en wat juist niet?
- Hoe ga je om met je gevoel van “drempelvrees”?
- Wat geloof ik eigenlijk zelf?
- Schuld, schaamte en verzoening.
- Depressie, dementie, rouw, etc.
 
De middagen waren gereserveerd voor de zgn. “verbati-
manalyse”, dit is het bespreken van  de gespreksversla-
gen, die wij als cursist hebben gemaakt over onze pasto-
rale bezoeken.  Aan de hand van je eigen vragen over de 
betreffende bezoeken en door de reacties, suggesties of 
vragen van je medecursisten  werd je “wijzer”gemaakt  
over de praktijk van pastorale gesprekken.
 
Het was vooral waardevol om je eigen of andermans 
struikelblokken en valkuilen te gaan ontdekken en her-
kennen en zo geïnspireerd te raken om het een volgende 
keer anders te doen. Deze ervaringen ondersteunen  je in 
de intentie om tot “de kern”te komen  en zo een bezoek 
meer te maken dan een “goed gesprek”. De kunst blijft 
vooral  om met aandacht voor elkaar een echte ontmoe-
ting te hebben. Eigenlijk een ontmoeting, waarbij  op 
momenten meer aanwezig  zijn dan de ander en ik.
 
De cursusdagen werden bijzonder professioneel bege-
leid door Hennie Kievit.  Zij verstond de kunst om de 
kennis en informatie die zij kwijt wilde, gedoceerd en 
geïnspireerd over te brengen. Zij wist ook steeds aan te 
sluiten bij wat er op dat moment  aan de orde kwam 
binnen de cursistengroep  Een uitdaging bij zo’n gemê-
leerd gezelschap. In leeftijd varieerden wij als cursisten  

tussen de 32 en 72 jaar en onze kerkelijke wortels groei-
den en ontwikkelden zich in heel verschillende bodems 
van Gods vruchtbare aarde. Het was fijn en verrijkend 
om mee te maken, dat wij steeds open en benieuwd naar 
elkaar waren.
 
Naast de cursusdagen waren er ook enkele ontmoetin-
gen met Janny Dammingh, die al werkzaam is als pasto-
raal medewerker, Ellie en wij tweeën. Met z’n vieren 
vormen wij nu een team van pastoraal medewerkers 
voor bijzondere zorg, waarbij Ellie als enige de speciale 
pastorale zorg voor haar rekening neemt. In de toekomst 
zullen wij met z’n vieren regelmatig  intervisiegesprek-
ken houden, omdat we het belangrijk vinden te blijven 
leren van elkaar en elkaar te blijven steunen en inspire-
ren. En ook om met elkaar contact te houden over hoe 
en waar er behoefte is aan onze inzet.
 
Met de cursisten zullen wij in maart nog weer een dag  
terug komen. Op die dag worden ervaringen met elkaar 
gedeeld en zal er ook weer een onderwerp ter sprake 
komen. En wellicht zullen wij in de loop van dit jaar 
met onze docent Hennie Kievit weer bij elkaar komen 
om zaken te bespreken, die wij in de loop van de tijd 
tegenkomen in de praktijk. 
 
En nu is de cursus afgerond en begint het pastoraal wer-
ken in de Eshof gemeente. Fijn! Ik, Yvonne, heb er zin 
in. Ik hoop, dat u mij weet te vinden  als u iets wilt 
delen, behoefte heeft aan een ontmoeting of een 
“goed”gesprek. Overigens: als cursistengroep ontdekten 
wij, dat juist “toevallige”ontmoetingen heel pastoraal 
kunnen zijn.
 
Ook ik, Hannah, ga geïnspireerd verder met mijn werk 
als wijkouderling  en verheug mij zeer op  de samen-
werking met Ellie, Janny en Yvonne  om samen, als 
pastoraal team  voor bijzondere zorg  te gaan werken.

 
Hartelijke groet,                                        

Hannah Wicherink, 033-2535247
Yvonne de Gier-Jongejan  033-2535071

INGEKOMEN:
Mevr. A. Schaap          wijk 6
Dhr. P. de Gier           wijk 1

VERTROKKEN EN OVERGESCHREVEN:
Mevr. K. Schipper         wijk 9

VERHUISD:
Mevr. M.C. van Beers – Krijkamp         wijk 9/1
Mevr. H. van Altena         wijk 8/3
Dhr. N. Reiling           wijk 7

OVERLEDEN:
Dhr. D. Maaskant          wijk 4
Dhr. J.W. Fontein          wijk 7


