
'Die Stadt ALS-ob ...'.

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

Zondag 11 mei  10.00 uur Ds. E. Boot; Viering Maaltijd van de Heer
     Collecten: Stichting Hulpdienst Hoevelaken; Muziek en Liturgie
 

Zondag 18 mei  10.00uur  Drs. E. Idema m.m.v. de Cantorij
     Missionair werk PKN; Onderhoud gebouw

Zondag 25 mei  10.00 uur  Ds. E. Boot; Dienst voor Jong & Oud
     Collecten: Straatpastoraat Amersfoort; Jeugd- en jongerenwerk

Donderdag 29 mei 10.00 uur  Ds. E. Boot + ? Hemelvaartsdag / Pauluscentrum
     Collecten:Plaatselijk werk: Pinksterattenties; Eredienst

Zondag 1 juni  10.00 uur Ds. R. Rosmolen(Hoogland) 
     Collecten: Kerk in Actie Pinksterzending; Vorming & Toerusting

Zondag 8 juni  10.00 uur  Ds. E. Boot; Pinksteren
     Collecten: Kerk in Actie Werelddiaconaat; Onderhoud gebouw 

Zondag 15 juni  10.00 uur  Ds. E. Boot; Viering Maaltijd van de Heer
     Collecten: Hospice Nijkerk; Pastoraat

Zondag 22 juni  10.00 uur  Ds. M.. van Giezen (Zeist)
     Collecten: Stg. Hulpdienst Hoevelaken; Landelijke kerken

Zondag 29 juni  10.00 uur  Feest Petrus en Paulus; Pauluscentrum 
     Collecten: JOP Jeugdwerk PKN; Pastoraat

Kerkdiensten 
van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken
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Ich kenn ein kleines Städtchen 
Ein Städtchen ganz tiptop, 

Ich nenn es nicht beim Namen, 
Ich nenns die Stadt ALS-ob. 

Nicht Alle Leute dürfen 
In diese Stadt hinein, 

Es Mussen Auserwählte 
Der ALS-ob-Rasse sein. 

Die leben dort ihr Leben,
Als obs ein Leben wär,

Und freun sich mit Gerüchten,
Als obs die Wahrheit wär.

Die Menschen auf den Straßen,
Die laufen im Galopp –

Wenn man auch nichts zu tun hat,
Tut man doch so als ob.

Es gibt auch ein Kaffeehaus
Gleich dem Café de l'Europe,

Und bei Musikbegleitung,
Fühlt man sich dort als ob.

Und mancher ist mit manchem
Auch manchmal ziemlich grob –

Daheim war er kein Großer,
Hier macht er so als ob.

Des Morgens und des Abends
Trinkt man Als-ob-Kaffee,

Am Samstag, ja am Samstag,
Da gibts Als-ob-Haché.

Man stellt sich an um Suppe,
Als ob da etwas drin,

Und man genießt die Dorsche
Als Als-ob-Vitamin.

Man legt sich auf den Boden,
Als ob das wär ein Bett,

Und denkt an seine Lieben,
Als ob man Nachricht hätt.

Man trägt das schwere Schicksal,
Als ob es nicht so schwer,

Und spricht von schönrer Zukunft,
Als obs schon morgen wär.

In het kamp Terezin waren veel kunstenaars. Leo 
Strauss is na een verblijf van 4 maanden in Terezin 

gedeporteerd naar Auschwitz. Daarna is er niets meer 
van hem vernomen.

2 jaar geleden waren we op 4 mei met de oecumenische reis in concentratiekamp Terezin, Tsjechië. 
Mij trof dit gedicht van Leo Strauss. Het werd destijds gezongen in een cabaret voor de gevangenen. Ik vond het op 
internet; het klinkt bitter vrolijk.  http://zwockhaus.de/music/als_ob.mp3  Een liedje over alledaagse dingen uit het 
leven, die van belang zijn voor mensen in mensonterende omstandigheden. Een moedig lied. 

Anneke van der Herberg-Bison



Uit de gemeente
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Agenda
WEEK 19 
Maandag 5 mei   19.30 uur  Repetitie musical Ruth
Woensdag 7 mei   20.00 uur  Diaconie, de Eshof
    20.00 uur  Overleg moderamina Dorpskerk en Eshof, Rehoboth
Vrijdag 9 mei    9.30 uur  ZWO, de Eshof
Zaterdag 10 mei    9.00 uur  Herhalingstraining AED voor de kosters
     9.30 uur  Oefenzaterdag musical Ruth, de Eshof 

WEEK 20
Maandag 12 mei   19.30 uur  Repetitie musical Ruth
    20.00 uur  Avond voor nieuwe leden, de Eshof
Dinsdag 13 mei   20.00 uur  'In de kring': doorstart, de Eshof
    20.00 uur Wijkteam 8, Veenslagenweg 117
Woensdag 14 mei   13.30 uur  Activiteitengroep, de Eshof
    20.00 uur Commissie vorming & toerusting, Lindenlaan 18
Donderdag 15 mei       18.00-20.00 uur  Inbreng spullen rommelmarkt, de Eshof
Vrijdag 16 mei        18.00-20.00 uur Inbreng spullen rommelmarkt, de Eshof
Zaterdag 17 mei         9.00-12.00 uur  Rommelmarkt, de Eshof

WEEK 21
Donderdag 22 mei  20.00 uur Moderamen, de Eshof
Vrijdag 23 mei   20.00 uur?  Generale repetitie musical ''Ruth - de crisis voorbij", de Eshof
Zaterdag 24 mei   14.00 uur  Uitvoering musical ''Ruth - de crisis voorbij", de Eshof
    20.00 uur Uitvoering musical ''Ruth -  de crisis voorbij'', de Eshof

WEEK 22
Zondag 25 mei    14.00 uur Uitvoering musical ''Ruth - de crisis voorbij", de Eshof
Dinsdag 27 mei   13.30 uur  Activiteitengroep, de Eshof

WEEK 23
Maandag 2 juni   15.00 uur  Wijkteam 4, Stoutenburgerlaan 4 C
    20.00 uur  Afsluitende avond musical Ruth, de Eshof
Dinsdag 3 juni    18.00 uur  Vergadering Kinderdienst, de Eshof
Donderdag 5 juni   12.30 uur Sociaal beraad, de Eshof

 

WEEK 24
Woensdag 11 juni  13.30 uur  Activiteitengroep, de Eshof
Donderdag 12 juni  20.00 uur  Kerkenraad, de Eshof

MEELEVEN

Tom van Noord 
(Neerijnen 12, Barneveld) 
maakt het heel goed. De 
cardioloog vindt het zelfs 
niet nodig dat hij aan een 
revalidatieprogramma 
meedoet, hij mag zijn 
conditie opbouwen door 
het wandelen met de hon-
den. Tom merkt goed dat 
hij stap voor stap vooruit 

gaat. Hij speelt ook alweer klarinet.
Van hem mag ik zeggen hoe blij hij is met alle belang-
stelling, die tijdens zijn ziekte naar hem toe kwam. Dat 
gaf enorm veel support. Het was als een warm bad. Ik 
vind het zo mooi hoe hij dit zei en heeft ervaren, dat ik 
zijn woorden hier citeer: “Als alles goed met je gaat 
kom je hier niet achter,” zegt Tom, “het is de rijkdom 
van ellende dat je uit verwachte en ook uit totaal onver-
wachte hoek zoveel meeleven ondervindt. Je kunt dus 
zomaar achterover vallen: je wordt opgevangen.”

Max de Vries (Grasmaat 45) verblijft nu in Militair 
Revalidatiecentrum Aardenburg (kamer 28), Korte 
Molenweg 3, 3941 PW Doorn. Hij werkt hard aan zijn 
herstel en boekt vooruitgang. Hij heeft een lange weg te 
gaan, maar is gemotiveerd en houdt zo goed mogelijk 
de moed erin.

Met Elly Stomphorst-Oxfoort (Constantijngaarde 3) 
gaat het naar omstandigheden redelijk. In overleg met 
de oncoloog is besloten om voorlopig even geen kuren 
meer te doen. Elly sterkt nu langzaam maar zeker wat 
aan. Vanaf 5 mei gaan Jan en zij een week naar 
Fuengirola: ze wil heel graag de Middellandse Zee nog 
een keer zien. In de week daarna is er weer een gesprek 
met de oncoloog om te bespreken hoe ze verder gaan 
met de medicijnen.

Jo Timmerman-Doornekamp (Weldammerlaan 4) maakt 
het goed na haar borstoperatie. Hoewel die emotioneel 
een behoorlijke impact heeft, beseft ze steeds: ik ben er 
nog. Bestraling of chemotherapie zullen niet volgen, 
wel zal ze medicijnen moeten slikken en onder controle 
blijven. De belangstelling door de kaart uit de Eshof en 
door mensen die meeleven doet haar goed.

Theo de Man (Parklaan 33) is sinds een maand opgeno-

men in psychiatrisch ziekenhuis Veldwijk (Veldwijk 75, 
3853 LC Ermelo) met een ernstige depressie. Hij gaat 
langzaam vooruit en woont nu op een open afdeling. 
Het is niet te zeggen hoe lang de opname zal moeten 
duren. Intussen wordt er hard gewerkt aan zijn herstel.

Met Lies van de Rovaart-Bakker (Kyftenbeltlaan 30) 
gaat het redelijk goed. Ze heeft ups en downs, de ene 
dag gaat het beter dan de andere. Vooral het afnemen 
van haar gezichtsvermogen is iets wat moeilijk is om 
aan te wennen. En het doen van de dagelijkse dingen 
gaat moeizaam en vraagt veel tijd. Maar ze blijft ook 
genieten: samen met het gezin van vier dagen in 
Noordwijk. En in de rolstoel samen met Jan een dag 
naar de Keukenhof. Ze proberen het leven één dag tege-
lijk te leven en te kijken naar wat er positief is.

Rie Bloklander-Glas (Lindenhof 20) wacht op afspraken 
voor enkele onderzoeken die gedaan moeten worden. Ze 
zal een operatie ondergaan waarbij een nieuwe hartklep 
wordt geplaatst. Een paar jaar geleden werd de operatie 
te zwaar voor haar gezondheid geacht, maar nu kan het 
niet anders meer. Op 28 april waren zij en Henk zestig 
jaar getrouwd, een heel bijzondere mijlpaal om samen 
mee te maken. Vanwege haar beperkte gezondheid heb-
ben ze het niet groot gevierd, maar er werd wel op aller-
lei manieren aan hen gedacht.

Gert de Gans (Binckesstraat 182, Amersfoort) heeft te 
horen gekregen dat hij een niertumor heeft. Op het 
moment dat ik dit schrijf is er nog verder niets over te 
zeggen; hij gaat eind april voor consult en een behandel-
plan naar het AZU.

Dat voor ieder de zon en de lente nieuwe energie mogen 
brengen in deze Paastijd. Ook voor wie hier niet worden 
genoemd maar wel met onzekerheid en ziekte moet 
leven.

IN GEDACHTENIS: 
RINSE CATRINUS STELLINGWERF

Op vrijdag 18 april overleed Rien Stellingwerf 
(Remvardplaats 3). Hij is zeventig jaar geworden. Zijn 
overlijden was het gevolg van een hersenbloeding. Het 
was wrang dat die hem overkwam juist op het moment 
waarop hij vol goede moed weer kon gaan bouwen aan 
zijn gezondheid.
Rien is veertig jaar lang organist geweest. Hij heeft 
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jarenlang in de Opstandingskerk in Amersfoort gespeeld 
en daarnaast ook heel wat jaren in de Eshof. Hij speelde 
graag en was een plezierige mens om mee samen te 
werken. Ook in de avonddiensten en later de vespers 
speelde hij regelmatig en zo nodig nam hij zijn elektro-

nische piano mee.
Zijn gezondheid 
ging echter de 
laatste jaren ach-
teruit. Sinds eind 
jaren ’80 was 
bekend dat er een 
plekje in zijn her-
sens zat dat er niet 
hoorde, maar dat 
er al vanaf zijn 
geboorte gezeten 
moet hebben. Het 
ging uitvalver-
schijnselen ver-
oorzaken en later 

epilepsie. Daar kwam de slechte doorbloeding van zijn 
ledematen bij en zo nog het een en ander. Geleidelijk 
aan moest Rien van veel dingen afscheid nemen. Naar 
zijn beleving werd hem heel wat ‘afgepakt’.
Toch was hij van nature een optimist. Dat hield hem 
vaak op de been. Voor Rien was het glas altijd half vol. 
En hij bleef charmant, lief en humoristisch, tot op het 
laatst in het ziekenhuis aan toe: voor de verpleging was 
hij een plezierig iemand om te verzorgen.
Rien studeerde sociologie, maar stopte na zijn kandi-
daats om te gaan werken bij Intermart, een bedrijf dat 
statistisch onderzoek doet. Daar heeft hij via verschil-
lende functies carrière gemaakt. In november 1965 
trouwde hij met Joke Kortland. Ze kregen drie kinderen.
Rien was in de jaren, waarin hij nog goed uit de voeten 
kon, een fanatieke sporter. Hij speelde volleybal en is 
daarnaast vijfentwintig jaar voor de Nederlandse volley-
balbond scheidsrechter geweest. Hij kwam tot op het 
laatst graag in sportcafé De Slag. Wanneer hij pijn had 
door de kwalen die hem teisterden, was het leven zwaar 
– maar als het beter ging, genoot hij ervan.
Hij hield ook veel van muziek. Bij zijn afscheid in cre-
matorium Rusthof op vrijdag 25 april hebben we ver-
schillende muziekstukken gehoord die hem lief waren – 
zoals muziek van Enya en Alan Parsons Project. Ook 
luisterden we naar ‘In paradisum deducant te angeli’ in 
de vertolking van Gabriel Fauré.
Rien is opgegroeid in de Gereformeerde Kerk en kreeg 
het christelijk geloof van huis uit mee. De strenge leer 
van vroeger heeft hij in de loop van zijn leven echter 

losgelaten. Daarna bleef er meer hoop over dan geloof. 
Wat het leven betreft, bijvoorbeeld: hij hoopte wel dat 
er iets na dit leven zou zijn, waar de engelen hem heen 
zouden voeren na zijn dood, maar wist het allemaal niet 
zeker meer. Al stond voor hem wel als een paal boven 
water dat God een liefdevolle God is en dat de narig-
heid, die hem overkwam, niet van God kwam.
Aan Joke en aan de kinderen, hun partners en de klein-
kinderen wensen we van harte sterkte en goede herinne-
ringen aan Rien toe.

IN GEDACHTENIS: HENDRIKA 
WILHELMINA SCHÜTTEN-PIENEMAN

Op woensdag 23 april overleed Riet Schütten-Pieneman 
(Asterlaan 12). Ze is eenenzeventig jaar oud geworden.
Door ernstige reuma en alle medicatie, die ze daarvoor 
kreeg, was Riet verzwakt en had ze altijd pijn. Dit over-
lijden kwam echter totaal onverwacht. ’s Morgens is ze 
in haar slaap gestorven. Haar bleef het afscheid nemen 
bespaard. Voor Frank en de kinderen en kleinkinderen  
en allen die haar na staan is het een onwerkelijke erva-
ring.
Riet Pieneman was iemand die graag voor anderen 
klaarstond. Ze heeft van jongs af aan geleerd om aan te 
pakken. Thuis hadden ze het niet breed; haar vader 
overleed jong. Haar tweede vader kreeg multiple sclero-
se. In die tijd moesten de oudste kinderen voor het inko-
men zorgen. Zelf is Riet bejaardenhulp geweest. Toen 
ze 21 jaar was, 
trouwde ze met 
Frank Schütten 
en samen kregen 
ze drie kinderen.
Riet heeft de 
afgelopen jaren 
aardig wat 
getobd met haar 
gezondheid, 
vaak vanwege 
onverwachte en 
ongewone din-
gen. Een jaar of 
zeven geleden 
kreeg ze acute 
reuma. Eerst leek die nog beheersbaar, maar de reuma 
maakte al gauw dat ze nooit pijnvrij was. De complica-
ties als gevolg ervan waren groot en beperkten haar 
bewegingsvrijheid meer en meer.
Aanvankelijk ging het nog. Ze hield van wandelen en 

bouwde haar conditie op in de maanden waarin zij en 
Frank in hun huis in Spanje verbleven. Daar genoot ze 
van. Ze had dan het gevoel dichtbij God te zijn. 
“Wandelen met God”, noemden we haar tochten door de 
bergen.
De laatste jaren werd het steeds moeilijker. Medicijnen 
sloegen niet aan. Riet had echter het vermogen moed te 
putten uit kleine lichtpuntjes in haar dag. Ze hield veel 
van Frank en van hun kinderen en kleinkinderen. Soms 
kon een aanmoediging van een kleinkind haar dag hele-
maal goed maken.
In 2010 beschilderde ze de paaskaars voor de Eshof. 
Begin jaren ’90 was ze contactpersoon, maar met kerk-
diensten ‘had’ ze niet zoveel. Ze voelde zich soms onze-
ker, vond dat ze er niet ‘slim’ genoeg voor was. Des te 
meer had ze met God. En met schilderen. Het beschilde-
ren van de kaars was een hele inspanning, maar ze deed 
het met overgave en voldoening. Toen er in 2011 een 
nieuwe kaars kwam, hebben we ‘haar’ kaars aan haar 
teruggegeven. Ze was er blij mee: “ik kan wel een licht-
puntje gebruiken.”
Op woensdag 30 april is er een afscheidsdienst in de 
Eshof geweest, waarin Marian van Giezen voorging. 
Daarna is Riet begraven op de Algemene Begraafplaats.
Aan Frank, de kinderen en hun partners en aan de klein-
kinderen van harte alle sterkte gewenst die nodig is bij 
dit plotselinge verlies van Riet.

FELICITATIES

Voor verschillende mensen waren er in de afgelopen 
weken jubileumdagen. Tom en Amrie Kuipers-
Kocherscheidt (Van Lyndenlaan 39) gedachten op 11 
april dat ze veertig jaar geleden waren getrouwd. Lies 
en Wil Berle-Bouwmeester (Frans Tromplaan 7) bereik-
ten op 18 april hun vijfenveertigjarig huwelijksjubileum. 
Henk en Rie Bloklander-Glas (Lindenhof 20) zijn als 
enige bruidspaar in de Eshof dit jaar zestig jaar 
getrouwd; hun trouwdag is 28 april. Het echtpaar 
Wiersma-Roosendaal (Meidoornlaan 5) viert op 2 mei 
het vijfenvijftigjarig huwelijksjubileum en Dinie en Jan 
Beitler-Bos (Nassaulaan 54) mogen op 3 mei vieren dat 
ze veertig jaar geleden elkaar trouw beloofden. 
Alle bruidsparen namens de Eshofgemeente van harte 
gelukgewenst en goede toekomst!

Ellie Boot

HEMELVAARTSDAG 2014

Donderdag 29 mei is het Hemelvaartsdag. 
40 dagen na Pasen verliet Jezus zijn discipelen, maar hij 
liet hen niet aan hun lot over.
Wacht nog enkele dagen en dan zal je worden gesterkt 
om mijn boodschap te verkondigen.
Dan gaan jullie uit in de wereld om mijn verhaal door te 
geven.

Om 8.30 uur gaan we vanaf het Pauluscentrum wande-
lend naar en door het Hoevelakense bos.
En deze keer willen wij ons bezinnen aan de hand van 
het thema “Op weg naar …”
Rond 9.30 uur zijn we weer terug in het Pauluscentrum 
waar ons een versterking wacht. 
En om 10.- uur begint de dienst waarin Ellie Boot, Lies 
Traa en Willemien Schuurman Hess zullen voorgaan.
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PAASKAARS

Aan de makers van de oude paaskaars vragen we altijd 
of ze er een goede bestemming voor weten. De kaars 
van 2013 was gemaakt door de kinderen van de basisca-
techese. Met elkaar hebben ze overlegd. En ze hebben 
ervoor gekozen de kaars te willen geven aan Britt, Niels 
en Bente van den Top. Hun vader, Gertjan, is ernstig 
ziek. De verwachting is dat hij niet lang meer zal leven. 
De kinderen hopen dat de kaars, een symbolisch licht, 
teken zal worden voor echt licht in hun leven.
Petra Floor heeft de kaars inmiddels bij het gezin 
gebracht. Gertjan en Marscha waren geroerd door het 
gebaar.

De nieuwe paaskaars is gemaakt door Jan Duijnhouwer. 
Ik vind het geweldig dat het hem gelukt is die te 
beschilderen in de afgelopen weken, die werden gete-
kend door zijn eigen ziekte en door het overlijden van 
zijn moeder en de moeder van Lenie. Jan zal op een 
andere plek in deze Rondom zelf iets over de kaars 
schrijven.

SAMEN VIEREN MET DE 
PAULUSGEMEENSCHAP

Zoals de meesten van ons zullen weten, is het bestuur 
in de gemeentes van de Protestantse Kerk in Nederland 
heel anders geregeld dan in de Rooms-Katholieke 
Kerk. In protestantse gemeentes is de kerkenraad, de 
vertegenwoordiging van de kerkelijke gemeente, de 
‘baas’ (en niet de predikant – die maakt deel uit van de 
kerkenraad). In rooms-katholieke gemeenschappen is 
de priester degene die uiteindelijk bepalend is. En hij is 
weer gehoorzaamheid schuldig aan de bisschop, die 
weer valt onder de hoogste bisschop: de bisschop van 
Rome (de paus). (Dit is een beetje een versimpeling 
van de feiten; het voert wat te ver om alle ambten in de 
ambtelijke hiërarchie op te sommen.)

Dit betekent, dat mensen in een katholieke geloofsge-
meenschap veel dingen zelf kunnen doen – maar als de 
priester of bisschop bepaalt dat het anders moet, dat 
moet hij gehoorzaamd worden. Zo is het ook voor onze 
buren van de Paulusgemeenschap.
Van hogerhand hebben ze, met ingang van ergens in 
deze zomer, een nieuw kerkdienstenrooster gekregen. In 
dat rooster valt een aantal kerkdiensten om tien uur en 
een aantal om half twaalf – de aanvangstijd is dus ver-
anderd. Ook is het voor de Paulusgemeenschap niet 
meer zo dat op de eerste en de derde zondag van de 

maand er geen dienst is. Ook die zondagen zijn inge-
vuld – op enkele na.
Voor de mensen van de Paulusgemeenschap betekent 
het dat ze zich opnieuw aan een hen opgelegde verande-
ring moeten aanpassen. Voor ons betekent het dat we de 
meeste mensen van de Paulusgemeenschap in ons mid-
den zullen moeten missen. Positief is denk ik dat het 
Pauluscentrum veel minder vaak op zondag dicht zal 
zijn. En natuurlijk blijven onze katholieke geloofsgeno-
ten welkom in de Eshof wanneer ze maar willen.

KERKDIENSTEN IN MEI

Op 11 mei vieren we de maaltijd van de Heer en lezen 
we verder uit 1 Petrus. Een stukje over vrouwen die hun 

man gehoorzaam moeten zijn (1 Petrus 3,1-7). Harbert 
Booij (docent ‘beeldend werken’ aan de theologische 
opleiding van de Hogeschool Windesheim) koos er een 
schilderij bij van fiere vrouwen, dat op het moment 
geëxposeerd wordt in de Bergkerk. Zo’n beetje het 
tegenovergestelde van wat de brief zegt. 

Erik Idema is van plan om op 18 mei, zondag cantate, 
iets te gaan doen met psalmen en andere liederen. De 
cantorij zal meewerken aan de dienst.
Na afloop van de dienst zal er weer een leuke activiteit 
voor de kinderen zijn – en mogelijk leren ze ook tijdens 
de kinderdienst, onder leiding van Annahes, een nieuw 
lied uit het liedboek. Dat zullen ze dan zingen wanneer 

ze weer terug zijn in de kerkzaal. Alle kinderen zijn van 
harte welkom!

Op 25 mei ziet de Eshof er heel anders uit dan anders: 
het liturgisch centrum zal zo’n 80cm verhoogd zijn. Dat 
komt doordat de kerkdienst plaats zal vinden in het the-
ater van de musical Ruth. Het wordt een dienst ‘voor 
jong en oud’ waaraan verschillende kinderen mee zullen 
werken. Als thema kozen we één van de kernkreten uit 
de visienota van De Spreng: ‘verbonden en verantwoor-
delijk’. De kinderen op De Spreng denken in de weken 
rond 25 mei na over zorgzaamheid, respect, over samen 
optrekken en hoe je op een goede manier met elkaar 
omgaat. Dat alles verbinden we met het Bijbelboek 
Ruth. Helaas zullen de musicalspelers dat weekend te 
druk zijn om in de kerkdienst te komen zingen. Dan 
moeten we het zelf maar doen. En wie de hele musical 
wil zien, kan natuurlijk op zaterdagmiddag of -avond of 
op zondagmiddag naar een van de voorstellingen gaan!

Donderdag 29 mei is Hemelvaartsdag. Met al wie wil 
vertrekken we om 8.30 uur vanaf het Pauluscentrum 
voor een vroege wandeling in het Hoevelakense bos. 
Aansluitend zal er om 10.00 uur in het Pauluscentrum 
een viering zijn. Jan Vogel schrijft hier namens de 
Oecumenische CoördinatieGroep elders meer over.

VERZOEKNUMMERS

Een aantal kerkgangers heeft mij inmiddels enkele favo-
riete liederen genoemd. Ik heb een groeiend rijtje in 
mijn computer staan. Telkens als ik een kerkdienst voor-
bereid kijk ik daarin om te zien of er liederen zijn, die 
bij de lezingen of de thematiek van de zondag passen. 
Dat bevalt me goed. Zelf blader ik graag in het nieuwe 
liedboek en in andere liedboeken, op zoek naar goede 
teksten op mooie muziek; daarnaast laat ik me graag 
inspireren door muziek die anderen dierbaar is. Het zou 
niet goed zijn als alleen liederen van mijn voorkeur in 
de kerkdienst gezongen zouden worden.
Noem of mail mij liederen die je lief zijn. En vertel me 
waarom je van een bepaald lied houdt. Ik hoop ze een 
keer een plek te kunnen geven.

Ellie Boot

Van de redactie

Vele vragen elke dag over hoe het  in onze wereld toegaat. De Ukraine heeft onze aandacht, de ontvoerde school-
meisjes in Nigeria, de ontginning van de Noordpool etc. etc.
En tegelijkertijd maken we, of hebben we al weer vakantieplannen voor dit jaar.
Het is niet eenvoudig om tegelijk kerklid en wereldburger te zijn. We mogen ons ook niet elkaar de maat nemen 
immers onze opdracht is van uit de bijbel om alle dingen te onderzoeken en het goede te behouden. Wat het goede 
is, is tegelijk het struikelpunt. Zoals we zien bij de Europese parlementsverkiezingen wel in de Euro blijven of 
niet. Ieder heeft een mening afhankelijk van zijn/ haar maatschappelijke status .
Allemaal goede kerkelijke feestdagen gewenst

Fokke Kooistra
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BASISCATECHESE
Samen met de cateche-
ten Rie Lensen en 
Sylvia Feiken heeft de 
kerkenraad niet alleen 
teruggekeken op de 
afgelopen seizoenen 
basiscatechese, maar 

vooral ook vooruit gekeken.
De groep kinderen die op Palmpasen een getuigschrift 
hebben ontvangen, hebben zelf gevraagd om een voort-
zetting. Uiteraard willen we als kerkenraad graag vol-
doen aan die wens. Waar kom je dat tegen dat een cate-
chesegroep zelf vraagt om een vervolg!
De gedachten zijn om één zondag in de maand met de 
kinderen een activiteit te ondernemen. Dat behoeft niet 
per definitie een activiteit te zijn die raakt aan kerk of 
geloof, maar het kunnen ook activiteiten zijn waar 
andere accenten gelegd worden.
Op 5 juni vindt overleg plaats met alle betrokken 
ouders. Uiteraard hopen we dat vanuit de groep ouders 
ideeën komen voor de invulling van de zondagen, maar 
ook menskracht voor de begeleiding en coördinatie. 
Alles staat en valt met de inzet van vrijwilligers. De 
kerkenraad hoopt van harte dat voldoende vrijwilligers 
bereid zijn mede invulling te geven aan deze vorm van 
kerkelijk jeugdwerk.

In september start weer een nieuwe groep basiscateche-
se. Ongeveer 20 kinderen komen in aanmerking. Ook 
zullen enkele basisscholen benaderd worden om de 
belangstelling te peilen van kinderen waarvan de ouders 
geen lid zijn van ‘de Eshof’. De praktijk heeft geleerd 
dat ook kinderen van niet kerkelijk betrokken ouders 
graag de basiscatechese volgen. Ook voor deze nieuwe 
groep geldt dat we op zoek zijn naar nieuwe catecheten. 
Rie Lensen heeft al aangegeven graag door te gaan met 
de begeleiding van de kinderen en Petra Floor gaat 
gelukkig door als coördinator. Ook voor deze nieuwe 
groep hoopt de kerkenraad van harte dat zich voldoende 
catecheten en ook nog een coördinator bereid zijn dit 
mooie werk voor hun rekening te nemen. Mocht u 

belangstelling hebben, maak dat kenbaar bij Ellie. 

WEEK TEGEN EENZAAMHEID/WEEK VAN 
DE AANDACHT

Deze week zal gehouden worden van 25 september t/m 
4 oktober. Het is een al langer lopend landelijk initiatief 
dat dit jaar ook door de gemeente Nijkerk is overgeno-
men. 
In Hoevelaken heeft een aantal maatschappelijke orga-
nisaties en ‘de Eshof’ de krachten gebundeld om aan-
dacht te vragen voor mensen die zich eenzaam voelen 
en in die week activiteiten te ontwikkelen die bedoeld 
zijn om mensen uit hun isolement te halen, al was het 
maar voor een dagdeel. Vanuit ‘de Eshof’ is Wilma van 
de Kuilen met haar activiteitengroep hierbij betrokken. 
De kerkenraad zal proberen ook de 
Paulusgeloofsgemeenschap en de Hervormde Dorpskerk 
bij dit initiatief te betrekken. Dit initiatief is gebaad bij 
een zo breed mogelijk draagvlak. 
De kerkenraad ondersteunt onze betrokkenheid. Het is 
wederom een goede manier om ‘zichtbaar’ te zijn in de 
maatschappij.
In het zomernummer van Rondom kunt veel meer lezen 
over deze week en de betrokkenheid van ‘de Eshof’.

DUURZAAMHEID
De kerkenraad heeft besloten een ‘denktank’ in het 
leven te roepen die gevraagd zal worden na te denken 
over de wijze waarop wij als kerkgemeenschap blijvend 
aandacht kunnen besteden aan duurzaamheid in de 
meest brede zin. Een aantal personen zal in de komende 
weken hiervoor gevraagd worden. 
Duurzaamheid houdt niet in dat allerlei plannen worden 
gemaakt om het gebouw te isoleren. Een Vastgoed 
Adviesbureau heeft het college van kerkrentmeesters 
geadviseerd energie beperkende maatregelen alleen te 
nemen in combinatie met noodzakelijk onderhoud of 
vervangingen. Duurzaamheid omvat een veel breder ter-
rein. Gedacht kan bv. worden aan het creëren van 
bewustzijn van de kerkelijke gemeente, het gebruik van 
duurzame producten, het beleggen/investeren in duurza-
me ontwikkeling en zo meer.
Via dit blad zult u ongetwijfeld op de hoogte worden 
gehouden.

EVALUATIE KERKBALANS
Roel Burema had voor de kerkenraad een overzicht 
gemaakt van de ontwikkeling van het ledenbestand van 
‘de Eshof’ en een analyse van de actie kerkbalans.

8 9

Enkele belangwekkende cijfers uit deze rapportage lui-
den als volgt: het aantal leden per april van dit jaar 
bedraagt 1197. In januari 2012 bedroeg het aantal leden 
1243. In twee jaar tijd is het aantal dus met 46 leden 
teruggelopen. Daarbij steken wij zeer gunstig af t.o.v. de 
landelijke trend. Van het aantal leden woont 89% in 
Hoevelaken en 11% in de omliggende plaatsen. 
Het zal geen verbazing wekken dat een belangrijk deel 
van de leden zich bevindt in de leeftijdsgroep 60 tot 75 
jaar. 

De opbrengst van de actie kerkbalans is dit jaar onge-
veer gelijk aan de opbrengst in 2013. Ondanks de eco-
nomisch zware tijden is dat een heel mooi resultaat. Dat 
is overigens te danken aan een gerichte actie van de 
kerkrentmeesters onder de relatief grote groep ‘niet 
betalers’. Rechtstreekse benadering blijkt in sommige 
gevallen een effectief middel te zijn.
Ook t.a.v. kerkbalans zal het geen verbazing wekken dat 
de groep oudere leden (55+) het meeste bijdraagt.

BENOEMING AMBTSDRAGERS
De kerkenraad heeft de volgende ambtsdragers 
benoemd:
Als diakenen: Ellen van der Linden en Anja en William 
Bouw als duo diakenen. 
Als ouderlingen: Nel van Rietschoten en Jac van 
Hoeijen. Nel wordt pastoraal ouderling en Jac zal onder-
getekende opvolgen als voorzitter van de kerkenraad.
Quirina Schipper zal herbevestigd worden als diaken 
voor een periode van 2 jaar en Jan Vogel gaat nog een 
volle periode door als ouderling van de oecumene.
De (her)bevestiging zal plaatsvinden in de dienst van 7 
september.

Hiermee zijn de vacatures nog niet vervuld. De kerken-
raad blijft naarstig op zoek naar pastorale ouderlingen. 
Hopelijk kan de kerkenraad in zijn laatste vergadering 
van het seizoen op 12 juni nog één of meer ambtsdra-
gers benoemen. U hoeft natuurlijk niet te wachten tot u 
gevraagd wordt. Indien u belangstelling heeft, laat het 
mij weten.

OVERIGE PUNTEN
De kerkenraad heeft zonder noemenswaardige opmer-
kingen de jaarcijfers van de diaconie en ZWO goedge-
keurd.

Van 27 april t/m 5 mei vond de oecumenische reis plaats 
naar Vallecrosia eo aan de Ligurische kust in Italië.

Op 7 mei vond het jaarlijks overleg plaats met het 
moderamen van de Hervormde Dorpskerk.

Op 10 mei vindt de jaarlijkse herhalingstraining plaats 
voor kosters in het omgaan met de AED.

Op 12 mei vindt een kennismakings- en informatie-
avond plaats met nieuw ingeschreven leden.

Namens de kerkenraad
Frits Harmsen.

    



D E  E S H O F 11

Berichtje vanuit het kleurrijke 
en warme India
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 Gemeente-uitje 2014.

TERUGBLIK OP HET GESLAAGDE 
GEMEENTE-UITJE 2014.

Op donderdag 24 april j.l. was het dan zover 
dat het gemeente-uitje werd gehouden dat was 
aangekondigd in de Rondom maart 2014.

Het gepubliceerde programma werd exact uitgevoerd 
onder leiding van het organisatieteam: Elly van 
Rijnhout, Trix Kalksma en Trudy Julsing.
Dit hield in dat alle deenemers (47 personen inclusief 
de teamleden) zich verzamelden om 9.15 uur bij de 
Eshof waardoor de Vlastuinenbus om 9.30 uur kon ver-

trekken na 
een woord 
van wel-
kom door 
Trudy 
namens de 
commis-
sie.
Volgens de 
chauffeur 
konden wij 

rekenen op een “mooiweerdag” hetgeen de toch al 
goede stemming alleen maar deed stijgen.
Na anderhalf uur rijden, kwamen wij aan bij het muse-
umpark Oriëntalis (voorheen Heilig landstichting gehe-
ten) bij Nijmegen/Groesbeek.
Daar werd koffie met Hemels gebak geserveerd waar-
door de deelnemers zich voor de rest van de dag als 
engelen gedroegen.
Twee gidsen meldden zich die de deelnemers in 2 groe-
pen verdeelden.
De zon scheen inmiddels volop waardoor de paraplu’s 
automatisch in de bus achterbleven.
In het prachtig aangelegde park konden wij vervolgens 
het meer dan 100 jaar oude openlucht- museum bewon-
deren gebaseerd op de drie heilige boeken : Oude 
Testament, Nieuwe Testament en de Koran.

Daar het terrein niet echt rolstoel/rollator-vriendelijk te 
noemen is, werden golfkarretjes ingezet om de belang-
rijkste punten toch wat gemakkelijker te kunnen berei-
ken..

De rondleiding werd afgesloten met een uitstekende 
warme lunch die tevens een prima gelegenheid bood om 
elkaar nog beter te leren kennen.

Om 15.30 uur kwam iedereen weer bij elkaar bij de bus. 

En….geloof het of niet, toen de laatste deelnemer  was 
ingestapt, begon het flink te regenen. Maar dat hield 
gelukkig weer op toen wij om 17.00 uur bij De Eshof 
aankwamen.
Een ontvangstcomité  bestaande uit: Ellie Boot, Truus 
Braam en Wilma v.d. Kuilen stond ons op te wachten en 
bood een aankomstdrankje/hapje aan waarna een 
geslaagde dag werd afgesloten.

Wij willen dit verslag tenslotte nog afsluiten door een 
hilarisch busmoment te melden.”

Tijdens de terugreis had iedere deelnemer een gift 
gestort in de chauffeursfooienpot.
De envelop die hiervoor gebruikt was, bezweek echter 
onder het gewicht van de inhoud en kwam met veel 
gekletter op de grond en onder de stoelen terecht. De 
commissieleden hebben zich vervolgens kruipend door 
het gangpad bewogen waardoor het meeste geld achter-
haald kon worden. Over dienstbaarheid gesproken! De 
chauffeur werd geadviseerd de bus later nog maar eens 
grondig te stofzuigen”.

Veel dank aan de leden van het organisatieteam en ont-
vangstcomité . Door hun inzet kunnen de deelnemers 
terugzien op een zeer geslaagde Eshof activiteit.

Wim Schuijt

Hoi allemaal!  Hier het eerste berichtje vanuit het 
kleurrijke en warme India! Woensdag ben ik aangeko-
men in Coimbatore, de plaats waar het project zich 
bevind. We werden opgehaald door de father van het 
project en een aantal jongens die ons verwelkomde met 
allerlei bloemen! Heel leuk!

Het project bestaat uit 
twee verschillende gebou-
wen een minuut lopen van 
elkaar af.
Wij verblijven in de het 
kleine gebouw, wat 
inhoud dat we bij de jon-
gens van 2 tot 10 jaar zit-
ten. In het andere gebouw 
verblijven de jongens van 
10 tot 18 jaar. We zijn er 
hoofdzakelijk voor de 
kleine jongens.
Het project bevind zich in 
een soort van wijkje dat 
ook wel klein Afghanistan wordt genoemd omdat bijna 
iedereen moslim is.

De jongens op het project hebben nu zomervakantie. Ze 
proberen de jongens dan zoveel mogelijk naar huis te 
sturen omdat ze het belangrijk vinden dat het contact 
met thuis blijft zodat ze als ze 18 zijn en op zich zelf 
moeten gaan wonen ze misschien wat meer steun en 
hulp hebben. Helaas kunnen niet alle jongens naar huis 
en is nu nog zo'n 60 à 70 procent op het project te vin-
den. Het gebeurd dat wanneer de jongens 18 zijn en op 
zich zelf moeten gaan wonen ze terug komen omdat ze 
het leven toch nog wat te ingewikkeld vinden. Deze jon-
gens mogen slapen en eten op het project en worden 
dan geholpen met het vinden van een baan en huis.

Nu het zomer vakantie is, is er op het  project een 
zomerschool voor kinderen uit de buurt voor computer-
les en om Engels te leren. In de ochtend helpen wij met 
de Engels les, wat ik erg leuk vind! De kinderen willen 
het graag leren en zijn erg gemotiveerd. Dat is bij de 
jongens hier wel anders. Omdat het allemaal straatkin-
deren zijn geweest leven ze erg met de dag en denken 
niet aan hun toekomst. Leren vinden veel daarom niet 
belangrijk. We hadden bijvoorbeeld Engelse strip boek-
jes gekocht om zo op een leuke manier Engels te leren. 
Even hadden we hun aandacht maar al snel gingen ze 
andere dingen doen. Dit ook in de les. In het begin had 
ik hier best moeite mee. Dan krijg je alle kans om din-
gen te leren en dan pak je het niet aan. Nu ik de jongens 
steeds beter leer kennen ga ik het ook meer begrijpen en 
zie het voor de komende tijd als een uitdaging de jon-
gens te motiveren om te leren!

Groeten
Elsbeth Beeres



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

  "Onze'' organist Meters maken

Rudi Coppoolse is inmiddels vijfentwintig jaar als organist 
aan de Eshofgemeente verbonden.

Op 11 mei gaan we hier na de kerkdienst aandacht aan schenken.

Buiten de reguliere repetities op maandagavond staan 
drie oefenzaterdagen op de planning. Een mooie gele-
genheid om nog intensiever te oefenen en aandacht te 
besteden aan het integreren van alle aspecten van musi-
cal: zang, acteerwerk en muziek. Op zaterdag  12 april, 
bijna een week na de geslaagde zangbeurt in de kerk-
dienst, vond de tweede oefenzaterdag van de musical 
Ruth plaats.

Deze zaterdag werd er voor het eerst met muzikanten 

gerepeteerd: Sipko van Gent op basgitaar, Jolanda van 
Gent op dwarsfluit en Skip van Rooij op toetsen. Sipko 
heeft al vele uurtjes gestoken in het arrangeren van alle 
partijen en het geven van extra dimensies aan de aange-
leverde muziek voor nog meer beleving. Het zorgt 
ervoor dat je de muziek nog beter gaat begrijpen en 
voelen. Het afstemmen van de zang op de muziek, zeker 
als je je ook moet concentreren op je acteerwerk en 
regieaanwijzingen, is nog een hele uitdaging, maar er 
zijn zeker meters gemaakt!

Ook het acteren met kleding, decorstukken en rekwisie-
ten geeft nog meer betekenis aan het verhaal. Met de 
Grote Musical Ruth Quiz nog in gedachten, die regis-
seur Marcel Willems maakte om de deelnemers aan de 
musical te toetsen op hun kennis, werd met grote con-
centratie en een hoog energieniveau gespeeld en gezon-
gen. En toen tegen lunchtijd de energie wat begon te 
zakken, waren daar weer de inmiddels beroemde kro-
ketten en kaassouflés van de familie Westein! Na de 
pauze kon iedereen er weer helemaal tegenaan!

Aan het einde van de middag konden we concluderen 
dat er weer hard gewerkt is en dat we vol vertrouwen 
afstevenen op de voorstellingen in het weekend van 24 

en 25 mei. De vorderingen die gemaakt zijn, zorgden 
ervoor dat de regie de eerstvolgende maandagavondre-
petitie anders kon inrichten. Niet het lineair doorspelen 
van het script, maar een afwisseling van scènes en liede-
ren volgens bijzondere en inspirerende werkvormen. 
Wat doet het met de inprenting en tekstbeleving als je 
een lied in estafettevorm -lettergreep voor lettergreep- 
opzegt? Wat gebeurt er als je een emotioneel heftige 
scène ineens gaat spelen alsof je onverschillig en berus-
tend bent? Hoe is het om een koorlied te playbacken in 

plaats van te zingen? En hoe reageert Noömi als ze er 
al spelend en improviserend achterkomt dat er ‘zoge-
naamd’ iets gebeurd is tussen haar inmiddels overle-
den man Elimelech en haar beste vriendin Tamar?

Zoals gebruikelijk wordt er na afloop nog wat 
gedronken in De Haen. Ook dan laat de inhoud van 
de musical je niet los. Hoe interpreteren we dit 
Bijbelverhaal? Hoe zorg je ervoor dat het verhaal pit 
houdt en uitdagend blijft, zonder heilige huisjes 
omver te schoppen? Dat levert mooie gesprekken op. 
Kortom, het spelen van een Bijbelse musical is leuk 
en leerzaam!

Op 10 mei is de volgende repetitiezaterdag. Tot die 
tijd wordt er elke maandagavond gerepeteerd. De uit-
voeringen zijn op 24 en 25 mei. De kaartverkoop is 
inmiddels gestart. Wil je een vrijkaartje winnen? Doe 
dan mee met de Grote Musical Ruth Quiz op de face-
bookpagina:  https://www.facebook.com/musicalgroep-
hoevelaken. Meer informatie en kaartverkoop op de 
website www.musical-hoevelaken.nl. 
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Alle vrijwilligers in de Eshof: 
 Dank je wel!
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Workshop 
activiteitengroep “de Eshof “.

Op woensdag 14 -5-14 van 14.00 tot 16.00 hebben wij mevr. Mela van Wagensveld uitgenodigd om een workshop 
te geven. Zij demonstreert hoe je met eenvoudige middelen leuke cadeautjes kunt maken. We werken die middag 
met verschillende materialen en niet te moeilijk zodat iedereen kan deel-
nemen aan deze workshop. Wij willen u daarom uitnodigen om aanwezig 
te zijn bij deze workshop en de sfeer te proeven tijdens onze activiteiten-
middagen. We mogen verschillende materialen uitproberen. Na de work-
shop gaan we op de eerstvolgende activiteitenmiddag met enkele van 
deze nieuwe materialen werken. Ook is het mogelijk om tegen contante 
betaling privé aankopen te doen. Wij zullen zorgen voor koffie en thee. 
De toegang is gratis, wel hopen wij dat u bereid bent een vrijwilige bij-
drage in de collectezak te doen. Deze zullen wij bij de uitgang plaatsen. 
Graag willen wij dat u zich aanmeldt in verband met de ruimte. Wij heten 
u van harte welkom op deze middag.

Aanmelden kan tot dinsdagmorgen 13 mei tot 12.00 bij 
Wilma v.d. Kuilen 
tel. 2536077.

Namens de activiteitengroep
Lien, Lenie, Barbara, Annie, Quirina, Ellen en Wilma

Zo’n 50% van de vrijwilligers reageerde op de vragenlijst: Meer dan 100 vragenlijsten 
kwamen terug (en zo af en toe nog eentje).  Fijn, ik ben er blij mee! Dank aan iedereen 
die hier tijd aan besteedde.

Dit keer iets meer over: 
- Wat ik met de antwoorden ga doen.
- Iets over de eerste vraag (Waarom ben je vrijwilligerswerk gaan doen?) en 
- vier activiteiten waarvoor we - voor korte of langere tijd- mensen zoeken. 

De antwoorden waarom mensen vrijwilligerswerk zijn gaan doen en hoe zij hun taken 
ervaren, zijn inmiddels verwerkt. Het geeft een goed beeld waar mensen energie van krij-
gen. Samen met de mensen die de activiteiten coördineren wil ik gaan kijken wat goed 

gaat en wat extra aandacht nodig heeft.

Het tweede deel (waar liggen je interesses en talenten) ben ik nu aan het verwerken. Dit vraagt meer tijd omdat ik 
het ook een plekje geef in ons databaseprogramma (waar gegevens van de Eshofleden in staan). Schrik niet, deze 
database is maar voor een paar mensen toegankelijk: mensen die een geheimhoudingsverklaring hebben afgelegd. 
Deze gegevens zullen dus ook niet buiten ‘de Eshof’ worden gebruikt. 

Wel kan het dus zijn, dat als je hebt aangegeven dat je het leuk vind om te verkopen, te klussen, te sjouwen en/of te 
ordenen, je binnenkort een telefoontje krijgt of je wilt helpen bij de rommelmarkt. Ik geef dan je naam en tele-
foonnummer door aan Marieke Vreekamp en/of Maaike Meijer die de rommelmarkt organiseren. Voel je vrij om 
nee te zeggen! Maar heb je tijd en zin om 15, 16 of 17 mei hiervoor actief te zijn, grijp dan deze kans aan! Ik 
begreep dat vooral op donderdag- en vrijdagavond nog heel veel handen nodig zijn, om te sjouwen en te ordenen. 
Dus ben je in voor een avondje samen de schouders eronder? En … dit is bij uitstek de manier om andere (jonge) 
mensen te leren kennen!  Je kunt natuurlijk ook zelf contact opnemen met Maaike Meijer (tel. 06-4399 7837) en/
of Marieke Vreekamp  (06-2249 7087).

Afbeelding 1:  De 10 meest genoemde redenen om vrijwilligerswerk te doen.
De eerste vraag van de vragenlijst was: Waarom ben je vrijwilliger geworden? In de illustraties worden deze rede-

nen weergegeven. In de top 10 (3 tot bijna 20 keer genoemd) valt op dat betrokkenheid en gevraagd worden toch 
wel heel belangrijk zijn. Maar ook ‘iets voor een ander betekenen’ en ‘mensen leren kennen’ werden vaak genoemd. 
In de andere afbeelding zijn de redenen zichtbaar die minder vaak genoemd werden maar ook belangrijk waren/zijn 
om de stap naar vrijwilligerswerk te zetten.

KOFFIEDIENST.

Elke week na de eredienst is er koffie en limonade.
En elke zondag weer zijn er vrijwilligers die de koffie zetten
en er zichtbaar plezier in hebben om u van koffie te voorzien.
Het is ook goed om elkaar op deze manier te ontmoeten.

Een aantal mensen hebben te kennen gegeven dat ze na vele jaren
hun  koffiedienst graag aan een ander door willen geven
en dat is ook heel begrijpelijk.
Vanaf deze plek wil ik Helga Gisholt , Janny van der Meulen, Lammy Martens
en Elly Stomphorst heel hartelijk bedanken voor hun inzet. 
Janneke van Ginkel en Hetty Harmsen hebben het werk van Elly Stomphorst, in verband met haar ziek zijn, tijdelijk 
overgenomen, ook jullie bedankt.

U begrijpt dat er een aantal lege plekken zijn gevallen die weer opgevuld moeten worden.
Een zondag zonder koffie na de dienst, is voor ons ondenkbaar..
Dus kom op, laat me weten of het iets voor u is. 
Vier keer per jaar, dat is toch niet te veel ????
En mannen, jullie zijn zeker van harte welkom…
Met elkaar moet dat toch lukken??

Ik zie jullie aanmelding met belangstelling tegemoet.

Hartelijke groet,
Ans Baas

ans.colenbrander@upcmail.nl.
Tel. 0332534123
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De schoolbus
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Alle vrijwilligers in de Eshof: 
 Dank je wel!

DE SCHOOLBUS VOOR DE KINDEREN VAN GRACE HOME IS GEARRIVEERD …
 
Na onze reis in Augustus 2013 naar Grace Home in India was ons één ding duidelijk geworden … het kost elke 
dag heel veel tijd en moeite om alle meiden te vervoeren. De situatie in India is namelijk zo dat jongens en 
meisjes zo veel mogelijk gescheiden van elkaar de dag moeten doorbrengen. Dat betekent dat alleen de jongste 
meisjes in het weeshuis slapen, op een aparte verdieping. De overige 30 meiden verblijven op een andere loca-
tie, op een half uur rijden van het weeshuis. Dat zorgt dagelijks voor heel veel logistieke uitdagingen en inspan-
ningen. De huidige transportmiddelen zijn nauwelijks toereikend om de meiden te vervoeren. Vanuit het wees-
huis vertrekt er iedere dag een klein minibusje om de meiden op te halen, om samen met twee auto’s terug te 
rijden naar het weeshuis, volgepropt met de kinderen.
 
Kortom, waar het weeshuis en de staf echt mee geholpen zouden zijn is een grote schoolbus waar ruim 20 kin-
deren (en op z’n Indiaas waarschijnlijk wel een paar meer) kunnen worden vervoerd. Dit gaat hen dagelijks 
heel veel tijd, geld (benzine en onderhoud) en fysieke inspanningen besparen. Tijd en geld dat ze veel liever en 
veel beter willen besteden aan hun projecten en aan de kinderen in Grace Home. 
 
Vol goede moed hebben we dat op gepakt en hebben we met name het bezoek van Pastor John en Annie aan 
Hoevelaken aangegrepen om hier ruchtbaarheid aan te geven. Dat bezoek in oktober heeft zoveel energie met 
zich meegebracht, waardoor uiteindelijk het benodigde bedrag is gerealiseerd. Fantastisch natuurlijk en daar 
zijn we ontzettend blij mee.
 
Maar India zou India niet zijn als er niet het één en ander geregeld moet worden aan papierwerk. Er moesten 
onder andere speciale vergunningen worden aangevraagd waardoor er minder belasting behoeft te worden 
betaald. 
 
En nu hebben we bericht ontvangen dat de schoolbus is gearriveerd, zoals op bijgaande foto is te zien, met aan 
de zijkant een trotse Mathew.
 
En daarom kunnen we nu zeggen, doel bereikt mede dankzij enorme steun vanuit leden van de Eshof. Daarvoor 
willen we hierbij iedereen bedanken die op één of andere wijze hieraan een bijdrage heeft geleverd, dank jullie 
wel.
 

Met warme groet,
 

Familie Van Beek

Afbeelding 2:  Andere redenen om vrijwilligerswerk te doen 

Activiteiten die op dit moment nieuwe vrijwilligers kunnen gebruiken zijn: 
- De koffiedienst: Leuk als je niet veel tijd hebt en wel wat meer mensen/gezichten wil leren kennen. Ans Baas 
vertelt elders in deze Rondom er meer over.
- De basiscatechese en andere activiteiten voor de jeugd van 10 tot 16 jaar: Jouw inzet kan variëren van mee-
gaan met een excursie of een activiteit buiten Hoevelaken –meestal op een zondag- tot het geven van basiscatechese 
samen met anderen of het organiseren van een wintersportweekend naar Winterberg of andere activiteiten die jij de 
moeite waard vindt. Jouw inbreng is zeker welkom.
- Pastoraat:  We hebben een tekort aan ouderlingen, dat is bekend. Maar liefst 4 wijken draaien nu zonder wijkou-
derling. Gelukkig wordt één van de vacatures vervuld in september, maar  belangrijker dan de meer organisatori-
sche functie van ouderling is de pastorale aandacht die we willen geven aan elkaar. Daarom heeft ook dit jaar de 
kerkenraad weer geld gereserveerd voor mensen die een (intensieve) cursus pastoraat willen volgen. In de volgende 
Rondom lees je meer hierover.

Is hier iets bij voor jou? Of wil je gewoon eens een -uiteraard vrijblijvend- gesprek over de mogelijkheden om jouw 
talenten in te zetten in ‘de Eshof’? Laat het me weten en ik neem graag contact met je op!

Hartelijke groet,
Lieske Duim, Vrijwilligerscoördinator van ‘de Eshof’

e-mail: lieskeduim@kpnmail.nl
tel 033 2538340

OP 25 MEI IS ER NA DE KERKDIENST WEER 

EEN ACTIVITEIT VAN DE KINDERDIENST.

WE HOPEN DAT JIJ OOK WEER KOMT!
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Van de ZWO ... Moldavië
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Palmpasen
we hebben palmpasen gevierd.
het was heel gezellig.
eerst vertelde Ellie iets.
het ging over Jezus: het broodhaantje 
staat ervoor: Jezus had tegen Petrus (een 
van zijn trouwste leerlingen) gezegd dat 
als het haantje 3 keer zou kraaien dat 
petrus dan zou zeggen dat hij Jezus niet 
kende Petrus geloofde dat niet, maar 
toen Jezus bijna dood ging heeft hij (uit 
angst vooreigen leven) het toch gezegd.

daarna gingen we naar de creche-ruimte.
daar stond alles al helemaal klaar!!!
dat was heel fijn, want dan konden we 
meteen beginnen (Lydia en Mariska heb-
ben dat allemaal gedaan).
we gingen onze stokken heel mooi maken.
toen deden ze de broodhanen op onze 
stokken.

we gingen terug naar de kerk.
daar zongen ze een lied.
we liepen om de mensen heen.
toen stopten we (ongeveer) voor de dominee.
de mensen stopten met hun lied.
en toen gingen wij naar huis.
en daar hebben we lekker gesmikkeld van al het 
lekkers van de stok
het was heel 
leuk.

Rozemarijn 
Waslander

KORT VOORLOPIG VERSLAG VAN MIJN 
REIS NAAR MOLDAVIË…

De afgelopen drie weken hebben mijn zwager en ik een 
reis gemaakt door Roemenië en Moldavië. Gert 
Colenbrander,  mijn zwager,  werkt al jaren mee aan het 
project “Noi si Voi” in de provincie Moldave in 
Roemenië. Vanaf 2002 heeft Hannah Smit dit project in 
Giurcani opgezet. Het is een prachtige zorgboerderij, 
waar geestelijk gehandicapten het werk onder leiding op 

de boerderij doen. Ze verzorgen geiten en er wordt gei-
tenkaas gefabriceerd. In het begin werd het helemaal 
gesponsord door Nederlandse instellingen, maar nu 
wordt het grotendeels overgenomen door de Roemeense 
jeugdzorg.  Wilt u er meer 
over weten, google dan naar 
Noi si Voi. We moesten er wat 
spullen brengen en ik  wilde 
graag mee, als we ook even 
naar Moldavië gingen. Per 
slot van rekening is dat zo’n 
150 km verder en op zo’n 
afstand van ruim 2000 km is 
dat te doen.                          
Onze ZWO steunt dagcentra 
in Moldavië en het leek me 
een uitgelezen gelegenheid 
om daar langs te gaan. In een volgende Rondom zal ik 
er uitgebreid verslag van doen, maar nu in het kort.        
                                                                                             
Moldavië viel me niet tegen. Je kan het vergelijken met 
de provincie Moldave in Roemenië. Over een uitsteken-
de weg, de grensovergang kostte ons maar een half uur-
tje, gingen we naar de hoofdstad Chisinau. Ik had voor 
de volgende dag een afspraak gemaakt met Harald 
Aalbers van Youth for Christ die de dagcentra’s coördi-
neert.  Moldavië is grotendeels een agrarisch land en 

wordt bevolkt door kleine boerderijtjes, waar niet veel 
te verdienen is. Maar ook een land van grote tegenstel-
lingen.   Chisinau is een grote stad, die er op het eerste 
gezicht westers uitziet. Banken, grote winkels, Mac 
Donalds etc beheersen het straatbeeld.  Omdat we toch 
een dag eerder waren, bezochten we een wijnkelder 
zo’n 10 km buiten de stad. Je weet niet wat je ziet. Met 
onze eigen auto gingen we de wijnkelders in, 80 m 
onder de grond en het beslaat 80 tot 120 km alleen maar 
wijn. Wij hebben zo’n 10 km afgelegd. Je hebt daar nis-

sen waar de groten der aarde 
wijn hebben opgeslagen. 
Poetin heeft daar 500 flessen 
liggen, maar ook o.a. Kerry 
van de V.S en Blatter van de 
Uefa. Er liggen nog honder-
den flessen van Herman 
Göring uit 1938 en  “het was 
nog drinkable” zei de gids, 
maar toets dat maar eens.  En 
een paar km verder staan 
onnozele kleine boerderijtjes, 
waar de mensen net kunnen 
leven. De volgende dag ont-
moetten we Harald Aalbers en 

daar kregen we veel te horen over de projecten van 
Youth for Christ. Ik zal daar in een volgende Rondom 
uitgebreid over vertellen, maar eerst wil ik onze eigen 
ZWO-mensen verslag doen.    

’s Middags hebben we een dagcentrum bezocht. Het 
was een unieke ervaring. De kinderen deden allerlei 
spelletjes, ze kregen te drinken en later ook te eten. Ze 
wisten dat we kwamen en de leiding wilde zich uiter-
aard van zijn of haar beste kant laten zien. Ik had 2 stel 
shirtjes van s.c. Hoevelaken meegenomen en de kinde-
ren vonden het prachtig om ze aan te doen en te sho-
wen. Een prima ervaring.  Dit dagcentrum ligt maar een 
paar km van de grens met Transinitrië en daar zijn we 
naar toe geweest. We hebben tot aan de tanks die daar 
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De bloemen of een zinboekje 
gingen naar
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Van de ZWO ... Moldavië
BRUIDSPAREN:
Dhr en Mw Kuipers v Lyndenlaan 39  veertig jaar getrouwd
Dhr en Mw Berle Frans Tromplaan 7  vijfenveertig jaar getrouwd
Dhr en Mw Bloklander Lindenhof 20  zestig jaar getrouwd

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

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

Informatie en/of aanmelden bij:
Annie Hanse, Koninginneweg 2,     tel.nr. 2535288.
Of per e-mail: anniehanse@hotmail.com

COLLECTEOVERZICHT MAART 2014       
        
 Datum Diaconie  Bedrag Kerk    Bedrag 
 2-mrt Eigen Diaconie  144,31 Jeugd/jongerenwerk  140,96 
 9-mrt Kerk in Actie  229,32 Vorming en Toerusting  189,19 
 16-mrt Kerk in Actie  169,25 Landelijke kerken  146,19 
 23-mrt Kerk in Actie  155,92 Pastoraat   133,10 
 30-mrt Kerk in Actie  144,30 Muziek en Liturgie  124,00 
        
  Totaal Euro  843,10 Totaal Euro   733,44 
        
 Collectebeheerder Max van Deuveren       
        
        
        
       
 COLLECTEOVERZICHT APRIL 2014      
       
 Datum Diaconie  Bedrag Kerk    Bedrag
 6-apr Kerk in Actie  169,50 Pastoraat   156,22
 13-apr Kerk in Actie  176,47 Eredienst   159,67
 13 apr. Kerk in Actie  17,70   
 14 apr. Kerk in Actie  30,20   
 15 apr. Kerk in Actie  23,40   
 16 apr. Kerk in Actie  23,46   
 18 apr. Diaconie  99,45 Jeugd/Jong.werk   79,50
 19 apr. Diac. Beraad  89,91 Onderh. Gebouw   92,25
 20 apr. Jeugd Org. PKN  197,36 Cantorij    141,95
 27 apr. Diaconie  117,86 Landelijke kerken  98,35
  Totaal  euro  945,31 Totaal Euro   727,94
       
       
 Collectebeheerder: Max van Deuveren      

staan, gereden en ook 
dat is een aparte erva-
ring. Een heel nuttige 
dag, waarvan we veel 
geleerd  hebben en 
waar heel veel bespro-
ken is. De kinderen van 
Harard Aalbers gingen 
ook mee en we moes-
ten ze van school opha-
len. Ik kon het niet 
nalaten om op de 
school even rond te 
neuzen. Het zag er 
reuze gezellig uit, het 
kon zo een klas in Hoevelaken zijn, alleen geen digitale 
borden, maar met krijtjes kom je ook een heel eind. Ze 
leren ook allemaal Engels uit moderne Engelse leerboe-
ken. ’s Avonds gingen we weer terug naar Roemenië en 
bleven nog een paar dagen  bij de zorgboerderij. Maar 
toen hadden we het ook helemaal gehad: modder, mod-
der en nog eens modder, geen waterleiding, een huisje 

buiten om je behoefte te doen, muizen op de slaapka-
mer. Op de zorgboerderij is bijna alles prima geregeld, 
maar we sliepen in het dorp, nou daar is nog wel het 
een en ander te doen.  
Al met al een fantastische, leerzame reis. 

Jan Baas


