
Spreekt in ieders taal

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

Zondag 8 juni  10.00 uur  Ds. E. Boot; Pinksteren; Viering Maaltijd van de Heer
     Collecten: Kerk in Actie Werelddiaconaat; Onderhoud gebouw 

Zondag 15 juni  10.00 uur  Ds. E. Boot
     Collecten: Hospice Nijkerk; Pastoraat

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

Zondag 29 juni  1100 uur Feest Petrus en Paulus; diaken R. Bouwman en ds E. Boot;   
     Pauluscentrum 
     Collecten: JOP Jeugdwerk PKN; Pastoraat

Zondag 6 juli  10.00 uur  Ds. E. Boot
     Collecten: Eigen diaconie; Cantorij

Zondag 13 juli  10.00 uur  Ds. E. Boot
     Collecten: Stg. Hulpdienst Hoevelaken; Jeugd- en jongerenwerk

Zondag 20 juli  10.00 uur  Ds. E. Boot; Viering Maaltijd van de Heer
     Collecten: Eigen diaconie; Onderhoud gebouw

Zondag 27 juli  10.00 uur  Ds. M. Dijkstra
     Collecten: Eigen diaconie; Muziek en liturgie

Zondag 3 augustus 10.00 uur  J. Bloemendal (Amersfoort)
     Collecten: Passantenverblijf; Eredienst

Zondag 10 augustus 10.00 uur  Ds. D. Soeteman
     Collecten:Eigen diaconie; Vorming & Toerusting

Zondag 17 augustus 10.00 uur  Ds. L. van der Meijden (Leiden)
     Collecten: Kerk in Actie Zomderzending; Onderhoud gebouw

Kerkdiensten 
van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken
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GEEN AFSCHEID 
VAN HET LEVEN 

NA DE OPSTANDING 

MAAR IN 
GEZAMENLIJK GEBED 

IS HIJ GEGAAN 

HAD ZICH 
NOG LATEN ZIEN IN 

VEELVOUDIG MANIFESTEREN 

ZIJN APOSTELEN 
GESMEED TOT 

HEILZAME PROFEET 

IN ZENDING 
OP DE WERELD BEGIFTIGD 

MET DE GEEST 

ZIJN BOODSCHAP 
SPREEKT IN IEDERS TAAL 

VREDE VOOR ONS ALLEMAAL



Musical Ruth
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Agenda
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    20.00 uur  Vergadering Kinderdienst, de Eshof
Woendag 4 juni   9.30 uur  ZWO, de Eshof
Donderdag 5 juni   12.30 uur  Sociaal beraad, de Eshof
    20.00 uur Evaluatie catechisatie met ouders, de Eshof 

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

WEEK 25
Zaterdag 21 juni      ''Oefenwandeling'' wandelreis Pace e Bene!

WEEK 26 
Maandag 23 juni   20.00 uur Wijkteam 2, Grasmaat 4 
Dinsdag 24 juni   13.30 uur  Activiteitengroep, de Eshof
    20.00 uur  Wijkteam 7, de Heerd 19
Woensdag 25 juni  20.00 uur  Diaconie, de Eshof
Donderdag 26 juni  20.00 uur  Moderamen, de Eshof 
    20.00 uur  Wijkteam 6, Julianalaan 43

WEEK 27
Maandag 30 juni    20.00 uur  Eerste bijeenkomst ouders nieuwe groep catechisatie, 
      de Eshof
Woensdag 2 juli   20.00 uur  Pastorale Raad, de Eshof

MUSICALGROEP…………………………….
BEDANKT!!!!

Er zijn van die perioden die je ervaart als, ‘daar zijn we 
kerk voor’. En dat was het geval vanaf maandag 19 mei 
t/m dinsdag 27 mei. De ombouw van de kerkzaal tot 
theaterzaal om de uitvoering van de musical Ruth 
mogelijk te maken, de generale repetitie op vrijdag en 
vervolgens drie zeer geslaagde uitvoeringen op zater-
dagmiddag, zaterdagavond en zondagmiddag. En je zou 
het bijna vergeten, maar er was in het ‘theater’ ook nog 
een druk bezochte kerkdienst op zondagmorgen met 
medewerking van leerlingen van de basisscholen. En 
vervolgens op maandag en dinsdag het schoonmaken en 
de transformatie naar een kerkzaal. Het was een mega 
operatie waar we als relatief kleine kerkgemeenschap 
apetrots op mogen zijn.

Het geheel organiseren en in goede banen leiden, is een 
prestatie van formaat. Op welk uur van de dag of avond 
je de Eshof binnenkwam, er waren altijd vrijwilligers 
aan het werk om alles voor elkaar te krijgen, zoals op 
die donderdagavond. De vergadering van het modera-
men was afgelopen en we dachten zo rond een uur of 
tien dat iedereen wel zou zijn vertrokken. Maar nee 
hoor, Jan Roos en zoon Niels waren nog druk in de 
weer met de verlichting. Een enorme klus, waar je geen 
hoogtevrees voor moet hebben. En op een opmerking 
dat er wel heel veel eigen tijd in de voorbereiding en 
uitvoering van een musical gaan zitten, reageerde Jan 
op een wijze die model staat voor allen die bij de musi-
cal betrokken waren: ‘als je het leuk vindt en je weet 
waar je het voor doet, dan is de hoeveelheid 
tijd niet relevant’. En dat gold voor alle 
anderen evenzeer. Want wat te denken van 
regisseur Marcel Willems die kort na de 
laatste voorstelling op zondagmiddag 
eigenhandig het podium stond te ontmante-
len en ook nog, met enkele zangers, mee-
hielp met de afwas (zie foto van Nel 
Stoffelsen). Zomaar enkele voorbeelden die 
moeiteloos met vele andere aangevuld kun-
nen worden.

En dan als apotheose de drie voorstellin-
gen. De passie van alle spelers en zangers 
spatte er werkelijk af. De muziek was mooi 
en het bedenksel van Marcel om het geheel 
met nu eens vluchtige en dan weer ontroe-
rende videobeelden te ondersteunen, was 

een vondst. De schrijvers van de musical Ruth zijn erin 
geslaagd om dit bijbelverhaal in een zeer eigentijdse 
vorm te vertalen en het Eshof musicalteam heeft er een 
aansprekend en spannend schouwspel van gemaakt of 
zoals producent Nel Stoffelsen in het programmaboekje 
schreef: een verhaal over verdriet en liefde, over trouw 
en vertrouwen; een verhaal met breekbare momenten, 
maar ook met humor. Het publiek (drie volle zalen) 
heeft ervan genoten!
Waarom is het opvoeren van een Bijbelse musical 
belangrijk voor ‘de Eshof’. Natuurlijk, iedereen die op 
één of andere manier betrokken was, heeft er veel ple-
zier aan beleefd. Maar de sterke wil om er iets van te 
maken en het grote saamhorigheidsgevoel dat daardoor 
ontstond, ongeacht een al of niet kerkelijke binding, was 
mooi om te zien en misschien wel de grootste winst. 
Namens de kerkenraad wil ik Nel en haar productie-
team, acteurs en actrices, zangers en zangeressen, musi-
ci, decorbouwers (en -afbrekers), licht- en geluidstech-
nici, grimeurs, visagisten, schoonmakers, kledingont-
werpers- en makers, cateraars, communicatie medewer-
kers, kaartverkopers en alle andere helpers en onder-
steuners en niet te vergeten de onmisbare sponsors, heel 
hartelijk bedanken voor een onvergetelijk weekend. Op 
naar de volgende musical!!

Namens de kerkenraad,
 Frits Harmsen.
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ROMMELMARKT 
EN THEATER

We hebben de afgelopen 
maand in de Eshof twee 
mooie gebeurtenissen 
achter de rug. Dagen van 
verbinding en samenwer-
king op z’n best. En als 
er dan hier of daar iets 
niet helemaal naar wens 

loopt – daar zijn we mensen voor, toch? Eerst op 17 mei 
de rommelmarkt. Die moest deze keer iets worden inge-
dikt: van inrichting via verkoop tot opruiming en 
schoonmaak heeft het geheel nog geen etmaal in beslag 
genomen. Heel veel mensen staken hun handen uit de 
mouwen. Het was hartverwarmend om te zien wat een 
samenwerking er gaande was.

Daarna is er in het weekend van 24 en 25 mei geweldig 
werk verzet door de musicalgroep. En niet te vergeten 
in de dagen en weken en maanden eraan vooraf. Met 
enthousiasme is de musical Ruth opgevoerd. Wat een 
enorme versmelting was het van vrijwillige en creatieve 
krachten! Een prachtige bundeling van talent. Wat een 
schitterend theater hebben ze laten zien.

Een speciaal tintje kreeg door dit alles de kerkdienst van 
zondagmorgen 25 april. Het liturgisch centrum bevond 
zich op het podium van 80 centimeter hoog. Het werd 
belicht door een stuk of dertig theaterlampen. Een 
prachtige setting voor het lezen en uitspelen van een 
Bijbelverhaal. Natuurlijk Ruth. Kinderen van groep 6, 7 
en 8 van de Spreng zetten het op de planken, onder lei-
ding van Marry van Bruggen en Linda van den Born. Ze 
maakten gebruik van het complete podium en deden het 

geweldig, ondanks de korte voorbereidingstijd. Ook de 
kinderen die meehielpen met het welkom heten en het 
collecteren deden hun taak serieus. Net als degenen die 
aan de gebeden meededen en die het eerste lied zongen. 
Al was het allemaal misschien best eng – zo hoog, en 
zo fel verlicht.

De rommelmarkt voor volgend jaar staat al in de agen-
da: zaterdag 30 mei. En laten we hopen dat Nel 
Stoffelsen en de andere leden van het musicalteam de 
smaak zo te pakken hebben dat we over twee jaar 
opnieuw een musicalspektakel in de Eshof mogen 
begroeten!

IN GEDACHTENIS: 
GESIENA DE VRIES-MIJDAM

Op maandag 12 mei overleed Ina de Vries-Mijdam. Ze 
is 63 jaar oud geworden.
Op zaterdag 26 april kreeg ze onverwacht een longem-
bolie, die gevolgd werd door een hartstilstand. Alles is 
gedaan om haar het leven te laten behouden. Helaas 
tevergeefs.
In 1974 trouwde Ina met Max de Vries. Begin dit jaar 
gedachten ze hun veertigjarig huwelijksjubileum. Ze 
kregen twee kinderen, Marije en Marten.
Ina was een vrouw die graag klaar stond voor een ander. 
Ze was een liefdevolle moeder die zocht naar harmonie. 
Ook voor anderen deed ze graag wat ze kon. Na de 
Mavo had ze het middenstandsdiploma behaald met als 
doel Hans, de broer van Max, te kunnen helpen met zijn 
bedrijf.
Volleybal was een grote hobby. Verschillende van haar 
vriendinnen kende ze via de volleybalvereniging. En ze 
hield van muziek. Voor haar was Lionel Richie onover-
troffen.
Na de geboorte van de kinderen vond Ina het niet pret-
tig meer om op reis te zijn. Liever beperkte ze zich tot 

Amersfoort en de andere steden in Nederland: daar was 
genoeg te beleven. De laatste paar jaar veranderde ze 
daarin echter. Verschillende keren is ze met Max in 
Praag geweest en ook een keer met Marije in Rome. In 
Praag heeft ze zelfs haar grote idool Lionel Richie kun-

nen ontmoeten.
Half maart dit jaar ging het ineens niet goed met Max: 
hij kreeg onverwacht een ernstige hersenbloeding. Er 
volgde een tijd in het ziekenhuis. Daarna een verhuizing 
naar Doorn, het militair revalidatiecentrum, en hard 
werken aan herstel. Max boekte grote vorderingen, 
mede dankzij zijn goed getrainde lichaam.
Er is echter ook nog een lange weg te gaan en het leven 
van Ina en Max kwam er heel anders uit te zien. Het is 
bijzonder verdrietig dat ze nu niet samen de weg verder 
kunnen gaan om te zoeken naar een nieuwe balans in 
hun leven.
Op vrijdag 16 mei namen we afscheid van Ina. In de 
afscheidsdienst luisterden we naar muziek van Lionel 
Richie en Sting. Na de dienst hebben we Ina begeleid 
naar haar graf op de begraafplaats.
Aan Max en aan Marije, Marten, Jeske, Joey en ook 
oma Mijdam en Hans van harte de moed toegewenst om 
door te gaan – en Gods zegen in liefdevolle mensen om 
jullie heen.

MEELEVEN

Greet Broekhuis-Walet (Sportweg 1) verbleef voor het 
eerst van haar leven in het ziekenhuis, waar ze een rug-
operatie onderging. De operatie ging goed en ze mocht 
al snel weer naar huis. Daar ontstond echter een ontste-
king waardoor ze op 19 mei opnieuw moest worden 
opgenomen. Het was een lange week met ook nog een 
longontsteking en veel antibiotica. Gelukkig mocht ze 
op maandag 26 mei weer thuis.

Rie Bloklander-Glas (Lindenhof 20) wacht nog op 
bericht uit het St. Antonius ziekenhuis van Nieuwegein, 
waar ze haar moeten inplannen voor onderzoeken. Pas 
als die hebben plaatsgevonden kan worden bepaald op 
wat voor manier ze geopereerd zal worden.

Max de Vries (Grasmaat 45) revalideert nu nog in 
Doorn, maar is regelmatig thuis in Hoevelaken. Marije 
en Joey wonen voorlopig op de Grasmaat, zodat Max 
ook daar de zorg zal krijgen die nodig is – en straks op 
zijn beurt Joey kan opvangen. Hij redt zich steeds beter 
en vindt het prettig om, als hij kan, zondag naar de 
kerkdienst in de Eshof te komen. Vanaf 4 juni zal hij de 
revalidatie vanuit huis voortzetten. Hij gaat dan drie 
dagen in de week voor dagbehandeling naar Amersfoort 
en hoeft niet meer naar Doorn.

Gert de Gans (Binckesstraat 182, Amersfoort) is geope-
reerd aan een niertumor. De operatie is goed gegaan en 
Gert heeft naderhand geen complicaties gehad. Dat 
betekende dat hij een week later alweer werd ontslagen 
uit het ziekenhuis. Voor zichzelf zorgen is nog niet 
mogelijk, daarom logeert hij bij zijn tweelingbroer. 
(Voor wie een kaartje wil sturen, dat kan naar 
Lisdoddelaan 145, 1087 KB Amsterdam.) Het was een 
zware operatie en hij herstelt dan ook langzaam – maar 
wel gestaag. Half juni heeft hij weer een afspraak met 
de specialist.

Jan en Elly Stomphorst-Oxfoort (Constantijngaarde 3) 
hebben een fijne week gehad aan de Middellandse Zee. 
Na terugkeer had de oncoloog helaas minder goed 
nieuws: de tumorwaarden waren iets gestegen. Elly 
krijgt nu een kuur in tabletvorm. Na drie weken volgt er 
weer een controle. De hoop blijft gelukkig bestaan dat 
het medicijn goed werk doet en Elly mooie dagen zullen 
zijn gegund.

Annie Geurtsen-van Rootselaar (Westerdorpsstraat 31B) 
is begin mei in het ziekenhuis opgenomen geweest voor 
een buikoperatie. Ze is nu thuis aan het herstellen en 
hoopt dat ze operatie goed effect zal hebben.

De zomer komt er aan. Voor sommigen een tijd om het 
rustiger aan te doen. Voor enkelen topdrukte. Voor ande-
ren de weken van het lege dorp. Voor veel kinderen 
vakantie waar ze naar uitzien. Hoe je ook de zomer 
tegemoet treedt: aan ieder, ook wie hier niet wordt 
genoemd, wens ik van harte zegenrijke momenten toe.
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Kerkdienst en liturgie
FELICITATIES

Op 8 mei vierden Dora en Jan den Hartog-van Dijken 
(Park Weldam 17) dat ze veertig jaar waren getrouwd. 
Twee dagen later, op 10 mei, vierde het echtpaar Van 
Weerhorst-van Essen (Ons Belang 1) hetzelfde aantal 
jaren samen. Ineke en Hans van den Berg-Verhoog 
(Julianalaan 47) waren nog weer twee dagen later vijf-

enveertig jaar getrouwd. Op 31 mei gedacht het bruids-
paar Dekker-Doppenberg (Rozenlaan 1) eveneens het 
veertigjarige jubileum.
Bruidsparen, van harte gefeliciteerd namens de 
Eshofgemeente!

Ellie Boot

Op 8 juni is het Pinksteren. Dit jaar helaas zonder men-
sen die belijdenis doen van hun geloof. We kunnen wel 
als gemeenschap onze doop gedenken door een geza-
menlijke geloofsbelijdenis uit te spreken (of te zingen). 
En we zullen de maaltijd van de Heer vieren.
Op zondag 15 juni zullen onze buren uit de 
Paulusgemeenschap te gast zijn in ons midden. Er zal 
die zondag geen dienst zijn in het Pauluscentrum.
Op 22 juni, de eerste van de zomer, begroeten we een 
goede bekende: Marian van Giezen zal in deze viering 
voorgaan.
Over de oecumenische dienst van 29 juni schrijf ik hier 
onder meer.
Tenslotte nog een berichtje over 6 juli: aan die kerk-
dienst zullen Marit van Looijengoed, Leander van der 
Veer en Nikita Doppenberg meewerken. Op 13 juli ver-
trekken zij naar Grace Home in India, waar ze Elsbeth 
Beeres zullen ontmoeten en een tijd in het weeshuis zul-
len doorbrengen. We zullen hen met deze kerkdienst uit-
zwaaien. En tegelijk zullen we denken aan Elsbeth, die 
dan al drie maanden in India is. En aan Lotte van 
Bloemendaal, die projecten voor straatkinderen in Zuid-
India zal gaan bezoeken. Lotte heeft van 4 tot 6 juli een 
laatste voorbereidingsweekend en kan er daarom op 6 
juli niet bij zijn.

VIERING VAN PETRUS EN PAULUS

Op zondag 29 juni vieren we in oecumenisch verband 
de gedenkdag van Petrus en Paulus. De viering zal in 
het Pauluscentrum plaatsvinden. Let op: de aanvangstijd 
is 11.00 uur. We zullen in de viering over Petrus lezen 
(Matteüs 16,13-19) en daarnaast woorden van Paulus 
aan de christenen in Galatië (een provincie in het huidi-
ge Turkije; Galaten 1,15 – 2,10).
29 juni is volgens de traditie de eigenlijke sterfdag van 
Petrus en Paulus. Vandaag viert zowel de Oosters-
orthodoxe kerk als de Rooms-katholieke kerk dit hoog-
feest. Ook de Anglicaanse kerk in Engeland en de 
Evangelische Kirche in Duitsland kennen het.
De naam Petrus betekent ‘rots’. Jezus zegt in de evange-

liën dat hij op deze rots, Petrus, zijn kerk zal bouwen. 
Daarom wordt Petrus vaak beschouwd als de grootste 
apostel. Voor de Rooms-katholieken geldt hij als de eer-
ste paus. 
Volgens de overlevering is Petrus tijdens de eerste chris-
tenvervolging onder Nero (circa 64 na Christus) gekrui-
sigd. Op zijn eigen verzoek werd hij ondersteboven 
gekruisigd omdat hij zich niet waardig achtte op dezelf-
de manier te sterven als Jezus.
Paulus wordt de ‘apostel der heidenen’ genoemd. 
Oorspronkelijk heette hij Saulus. Opgevoed als joods 
wetgeleerde vervolgde hij aanvankelijk de kerk, maar 
kwam door een visioen tot bekering. Daarna noemde hij 
zich met zijn Romeinse naam Paulus (= klein). Hij reis-
de daarna door het Romeinse Rijk en stichtte een groot 
aantal gemeenten. Uiteindelijk kwam hij als gevangene 
in Rome terecht. Tijdens de vervolging door Nero zou 
ook hij gedood zijn. Paulus onderging niet dezelfde ver-
nederende dood als Petrus, omdat hij een Romeins bur-
ger was. Hij werd door het zwaard onthoofd.

Namens de voorbereidingsgroep 
Ellie Boot

Op maandag 2 juni organiseert het Alzheimer 
Café Nijkerk een geheugenworkshop voor 
ouderen op het adres Oranjelaan 79 in Nijkerk. 
De zaal is open vanaf 19.30 uur; de workshop 
start om 20.00 uur en wordt geleid door psycho-
loog in de ouderenzorg Marianne Haverlach. 
De toegang is vrij.

"Als je ouder wordt, kan je geheugen nog prima werken, 
maar het denken gaat minder snel"  zegt Marianne. "Je 
moet er meer moeite voor doen maar je kunt nog steeds 
nieuwe dingen leren ... een taal of bridgen ... het liefst 
dingen waar je plezier aan beleeft. Je hersenen blijven 

daardoor actief."

Vanaf 30 jaar gaat het geheugen achteruit. Dat merk je 
eerst niet  zo, maar op 50 à 60-jarige leeftijd gaat het 
echt meespelen. Daarnaast speelt ook genetische aanleg 
een rol. Iedereen die meer wil weten is van harte wel-
kom op 2 juni.

Informatie is verkrijgbaar bij Jetty Reker van 
het Alzheimer Café Nijkerk, 033 - 2474830, jre-
ker@sigma-nijkerk.nl.

Geheugenworkshop voor ouderen

“Er is nog steeds te veel onbekendheid en onbe-
grip” 

“Wij vinden het ontzettend belangrijk om mensen te 
helpen in hun zoektocht naar informatie over dementie. 
Daarom hebben we in de bibliotheek in Nijkerk een 
grote collectie gezondheidsinformatie. Van informatieve 
folders en ervaringsverhalen tot boeken over de medi-
sche achtergronden van dementie. Je kunt alles tegen-
woordig googelen, maar door het enorme informatieaan-
bod raken mensen soms de weg kwijt. Wij zijn er om ze 
te helpen. 

De Nijkerkse bibliotheek werkt al jarenlang samen met 
de afdeling Noordwest-Veluwe van Alzheimer 
Nederland. In het najaar organiseren we filmcafés, waar 
we ook altijd een film over dementie vertonen. Mochten 
er bibliotheken zijn die nog niet samenwerken met een 
regionale afdeling van Alzheimer Nederland, dan roep 
ik ze bij dezen op contact op te nemen. Dementie wordt 
enorm onderschat. Het heeft een grote persoonlijke 

impact op het leven van een heel gezin. Een bibliotheek 
kan daar als informatieverstrekker een ondersteunende 
rol in spelen. Daar zijn we voor.”

Belangstellenden kunnen ook terecht bij het Alzheimer 
Café Nijkerk. Iedere maand organiseert deze werkgroep 
een bijeenkomst in het gebouw van Interakt Contour, 
Oranjelaan 79 in Nijkerk. Het onderwerp van 12 mei is: 
'En als het dan toch niet meer gaat .....'. Opname in het 
verpleeghuis is ingrijpend. Welke emoties spelen een 
rol? Hoe maak je de juiste keus? Welke instanties kun-
nen daarbij adviseren en begeleiden? De bijeenkomst 
start om 20.00 uur en eindigt om 21.30 uur. De zaal is 
open vanaf 19.30 uur. De toegang is vrij. Voor consump-
ties wordt een kleine bijdrage gevraagd.

Roel Zuidhof
Directeur Bibliotheken Gemeente Nijkerk

Informatie is verkrijgbaar bij Jetty Reker van 
het Alzheimer Café Nijkerk, 033 - 2474830, 
jreker@sigma-nijkerk.nl.

Alzheimer Café
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Van harte aanbevolen 
door de diaconie

8 JUNI, 1E PINKSTERDAG
Pinksteren, een mooi moment om te collecteren voor 
het Zendingswerk van Kerk in Actie,
voor het werk van de Kerk van Pakistan, een partner 
van Kerk in Actie.
In een land waar christenen een minderheid zijn, vormt 
de Kerk van Pakistan een krachtige
geloofsgemeenschap die op wil 
komen voor de allerarmsten en 
zwaksten. Bijvoorbeeld voor plat-
telandsmeisjes. Deze meisjes 
mogen vaak niet naar school, maar 
moeten thuis blijven om voor het 
huishouden te zorgen. De Kerk 
van Pakistan biedt ze een oplei-
ding aan. Bijvoorbeeld aan het 
dorpsmeisje Shazia: zij kon een 
opleiding tot vroedvrouw volgen. Een droom die uit-
kwam. Dit kan mede dankzij onze steun aan Kerk in 
Actie. 

15 JUNI KERK IN ACTIE 
WERELDDIACONAAT; RECHTEN VOOR 
IEDEREEN!
Politieagenten en rechters zijn er om het recht te hand-
haven. Dat vinden wij hier in Nederland heel logisch, 
maar in Zimbabwe zijn mensen dagelijks het slachtoffer 
van corruptie en machtsmis-
bruik. Juliet bijvoorbeeld. Zij 
verkocht legaal etenswaren op 
straat. Maar de politie nam op 
een dag al haar koopwaar in 
beslag. Toen Juliet er iets van 
zei, werd ze opgepakt en 
moest ze bovendien een boete 
van 10 dollar betalen, voor 
haar een zeer groot bedrag. 
Harare Residents Trust (HRT), 
partner-organisatie van Kerk in Actie, helpt slachtoffers 
van onrecht op te komen voor hun rechten. Ook voor 
Juliet. Zij kreeg hierdoor haar koopwaar terug. En dank-
zij HRT werden ook andere kooplui niet meer lastig 
gevallen door de politie. Waar buurtbewoners in pro-
bleemsituaties met de autoriteiten komen, helpt HRT 
hen om zich als buurt te organiseren en om het gesprek 
met de autoriteiten aan te gaan. De opbrengst van de 
collecte is bestemd voor deze partner van Kerk in Actie 
en voor anderewerelddiaconale projecten. Wij mogen 
met onze bijdrage meehelpen! 

DE STICHTING HULPDIENST 
HOEVELAKEN OP 22 JUNI:

Een fantastische plaatselijke 
stichting: Zij staan klaar met 
vervoer, naar bijvoorbeeld 
de pedicure, dokter of zie-
kenhuis, waarbij ze u ook, 
desgewenst, bij het artsen-
bezoek willen begeleiden. 
Hulp bij het boodschappen 
doen of hulp om uw betalingen op een rijtje te houden. 
Maar ook als mensen in de laatste fase van hun leven 
thuis wensen te blijven, kan de Hulpdienst gebeld wor-
den voor ondersteuning. Deze fantastische vrijwilligers 
helpen vooral ook de mantelzorgers, die het vaak zwaar 
hebben. Op de leestafel in de hal van De Eshof vindt u 
de folder van deze stichting. 
Onze steun wordt enorm gewaardeerd.

OP 29 JUNI ZIJN WE TE GAST IN DE ST. 
PAULUS GELOOFSGEMEENSCHAP

OP 6 JULI: PROTESTANTSE KERK 
NEDERLAND JOP JEUGDWERK
De belevingswereld van jongeren verandert snel. Voor 
deze groep jonge kerkleden ontwikkelt het jeugdwerk 
nieuwe vormen van kerk-zijn die meer aansluiten bij 
hun beleving. Het jeugdwerk van de PKN stimuleert en 
ondersteunt mensen die zich hiervoor willen inzetten. 
We bevelen de collecte van harte bij u aan. 

ROMMELMARKT DE ESHOF 
WEER EEN GROOT SUCCES

De rommelmarkt die 17 mei in de Eshof gehouden 
werd, was weer een groot succes. Ruim voor negen uur 
stonden de eerste bezoekers al te wachten en we hadden 
weer veel heerlijke taarten te verkopen. Door het mooie 
weer was het dit jaar mogelijk om, net als bij de eerste 
rommelmarkt, de grote spullen buiten te verkopen. Ook 
de verkoop van kleding dit jaar verliep erg goed. In 
totaal is er 2750 euro opgehaald. De opbrengst van de 
rommelmarkt gaat dit jaar naar de diaconie, jongeren uit 
de Eshof die vrijwilligerswerk doen en een deel zal 
gebruikt worden om lichtrails te plaatsen in De Eshof.

Even leek de rommelmarkt in de problemen te komen. 
Wegens omstandigheden konden wij op donderdag niet 
in de kerk terecht. Maar door de grote toestroom van 
vrijwilligers die op vrijdag kwamen helpen was het 
mogelijk om alles toch op tijd klaar te hebben. De voor-
bereidingen waren nog nooit zo snel klaar en dat vinden 
wij heel bijzonder. Wij vinden het niet vanzelfsprekend 
dat er zoveel mensen bereid zijn  om te helpen, daarvoor 
willen wij alle vrijwilligers enorm bedanken.  Ook het 
opruimen liep weer gesmeerd, binnen 22 uur was de 
rommel opgeruimd en was de kerk weer klaar voor een 
nieuwe dienst. 

Als laatste willen wij ook onze dank betuigen aan onze 
sponsoren, die elk jaar weer bereid zijn hun steentje bij 
te dragen aan de rommelmarkt van de Eshof. Samen 
hebben we er een succes van gemaakt. 

Bakkerij Toebast
Supermarkt Jumbo
Bouwbedrijf Doppenberg
Bouwbedrijf Stitselaar
Slagerij Steltenpool
Rommelmarkt Terschuur
Hema Hoevelaken

Volgend jaar zal de rommelmarkt plaatsvinden op 30 
mei. Wij hebben er al zin en gaan er van uit dat het weer 
zo’n succesvolle rommelmarkt zal worden.

De rommelmarktorganisatie
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Impressie oecumenische reis 
naar Ligurië

Volgens goed gebruik van eens per 2 jaar – ja, al sinds 
midden jaren negentig van de vorige eeuw – zijn we 
eind april/begin mei weer 9 dagen op reis geweest met 
deelnemers uit gemeente en parochie. Dit keer naar de 
Italiaanse Bloemen Riviera en preciezer tussen 
Ventimiglia en Sanremo in een klein plaatsje aan de 
Middellandse Zee, genaamd Vallecrosia. Daar bevindt 
zich de Casa van de Waldenzen, waar dominee Ellie 
Boot in een blond verleden heeft gewoond, gewerkt en 
gestudeerd. Geen wonder dus, dat we er buitengewoon 
vriendelijk en gastvrij werden ontvangen, want ze heeft 
er nog altijd heel goede en warme contacten.
Al direct op de eerste dag van ons verblijf maakten we 
een prachtige bustocht in de Alpen naar Tende 
(Frankrijk) . Onderweg konden de liefhebbers uitstap-
pen voor een speciaal voor onze groep uitgezette  berg-
wandeling ; gelukkig was onze chauffeur Angelo bereid 
om de wandelaars ook weer op te halen en naar de 
anderen in Tende te brengen. Een van de bezienswaar-
digheden aldaar was het Museum der Wonderen, dat 
een uitvoerig gedocumenteerd beeld gaf van het dage-
lijks leven in de Alpes Maritimes van ver vóór onze 

jaartelling. 
De twee volgende dagen brachten we door in het nabij-
gelegen Sanremo, waar pater Adri Maat ons uitgebreid 
kon informeren over de kathedraal San Siro met het bij-
behorende oratorium en baptisterium, en in de prachtige 
tuinen van Hanbury, die steil afdalen naar zee en een 
oase van rust vormen in de toch wel hectische kust-
strook van de (Bloemen) Riviera. De echte wandelaars 
staken nog even de grens over om de sfeer te proeven in 
Menton en vandaar met de trein naar huis te reizen.
Op de Dag van de Arbeid, 1 mei, wanneer de Italianen 
een vrije dag hebben en er ook geen openbaar vervoer 
is, liepen we naar het 3 km verderop gelegen kust-
plaatsje Bordighera, dat een rijk verleden heeft van wel-

gestelde Engelsen, die er in de tweede helft van de 19de 
eeuw luxe buitenhuizen hebben neergezet vanwege het 
aangename klimaat en de goedkope arbeidskrachten. 
Iedere deelnemer kreeg een plattegrond, met daarop een 

gemarkeerde wandelroute, die leidde langs 4 fraai aan-
gelegde, openbare tuinen, het historische centrum van 
het stadje en een pittoresk kerkje aan zee. Aan het einde 
van de middag was een bezoek gepland aan het jeugd-
centrum van de Salesianen, de orde waar Adri Maat toe 
behoort. Dit ligt, niet toevallig, vlakbij de Casa , het 
gastenverblijf van de Waldenzen in Vallecrosia.  Don 
Iosé, confrater van pater Maat, fungeerde als onze gids 
in het imposante gebouwencomplex, waartoe ook een 
bioscoopzaal met 600 zitplaatsen behoort. Als dank 
voor zijn enthousiaste rondleiding ontving hij een kwart 
van een kaas van 12 kilo, meegebracht uit de 
Kopermolen in Leusden, dus een echte boerenkaas uit 
onze omgeving. En daarbij ook een kaasschaaf, waarbij 
Adri de ”kaasschaafmethode”  als Nederlandse manier 
van bezuinigen  uitlegde aan zijn Italiaanse collega.
De oude stadjes Dolceaqua en Apricale in het gebergte 
niet ver van de kust zijn de volgende dag ons reisdoel 
met buschauffeur Salvatore. Tijdens een flinke regenbui 
zitten we gelukkig binnen om naar een beeldpresentatie 
van de omgeving te kijken, met stereogeluid van pas-
sende klassieke tophits. Ook maken we nog een omweg 
naar Pigna, waar de plaatselijke ijssalon goede zaken 
deed door ons bezoek.
Onze voorlaatste dag, een zaterdag, brengen we in Nice 
door, vroeger Italiaans en toen Nizza geheten, maar nu 
de vijfde stad van Frankrijk qua aantal inwoners. Als 
we met de trein de grens passeren, zien we hoe de 
Franse douanebeambten  alle donkergekleurde treinrei-
zigers met een achteloos handgebaar de trein  uitbon-
jouren. Voor een aantal van ons een schokkende erva-
ring. Vanuit het centraal station van Nice zetten we te 
voet koers naar het museum van de Message Biblique 
(Bijbelse Boodschap) van de Franse schilder Marc 
Chagall. Over zijn leven en werken zijn we de vorige 
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avond al uitgebreid geïnformeerd. De 12 grote doeken 
over de Bijbelboeken Genesis en Exodus en de 5 ”rode” 
doeken over het Hooglied worden door ons bewonderd. 
Chagall schonk deze schilderijen aan de Franse staat en 
kreeg er een eigen museum in Nice voor terug, waar hij 
op zijn 85ste verjaardag de opening van mocht meema-
ken. In de middag kunnen we kennismaken met het cen-
trum van Nice en de beroemde Promenade des Anglais 
aan de Engelenbaai. 
Onze laatste dag is een zondag, waarop voor het eerst 
een gezamenlijke kerkdienst met de Waldenzen kon 
worden gepland. Bij eerdere reizen was dat om allerlei 
redenen niet mogelijk gebleken. In het sfeervolle kerkje 
in Bordighera worden mooie woorden gesproken door 
onze voorgangers Ellie en Adri in het Italiaans (vooraf 
al vertaald in het Nederlands) en worden wij vriendelijk 

uitgenodigd voor de lunch (pranzo comunitario) in de 
Casa door dominee Donato Mazarella. De Italiaanse lie-
deren staan in ons infoboekje afgedrukt en de melodie-
en zijn bekend. De liederen in het Nederlands worden 
deels zelfs meerstemmig uitgevoerd en “a prima vista” 
op het harmonium begeleid door dominee Donato.  
Terug in de Casa volgt een geanimeerd, gezamenlijk 
aperitief met Italiaanse lekkernijen en Hollandse stroop-
wafels, die de Italianen ook weten te waarderen. De 
lunch is uitgebreid en voortreffelijk, zoals Italianen dat 
gewend zijn. Aan het eind is er voor Ellie gelegenheid 

om de Waldenzen, en met name Donato en zijn echtge-
note, te bedanken voor de lunch en de gastvrije manier, 
waarop we in de kerk zijn ontvangen. Als geschenk 

biedt zij de 3 overgebleven kaaskwarten/kaasschaven 
aan met de vermelding, dat Waldenzen en Salesianen, 
in het verleden bepaald geen vrienden, nu van dezelf-
de kaas gaan eten. Door de pranzo comunitario komt 
de eerder geplande themawandeling over de schilder 
Monet, die woonde en werkte in Bordighera, enigs-
zins in het gedrang. Maar de 10 deelnemers zijn 
enthousiast over de ingehuurde, Engelstalige gids, zijn 
grote plantenkennis en zijn uitstekende rondleiding in 
de Villa Margherita, het domein van de eerste konin-
gin van Italië en momenteel als museum ingericht.
Op onze vertrek dag hebben we alle tijd om rustig in 
te pakken. We lunchen in de Casa en onderweg naar 

het vliegveld van Nice brengen we nog een bezoek aan 
de parfumfabriek van Fragonard in het Franse Eze. Daar 
wordt nog druk ingekocht om thuis een goede beurt te 
maken.
Uit alle enthousiaste reacties tijdens de reis is duidelijk 
geworden, dat het samen reizen met bekenden / gelijk-
gestemden, onder vertrouwde begeleiding en zonder reis 
stress, door de deelnemers hogelijk gewaardeerd wordt. 
Elke avond vóór het avondeten werd een lied gezongen 
met de regel: “Geef ons de ware aandacht voor elkaar”. 
Dat is door allen op verschillende wijze en op wisselen-
de momenten in praktijk gebracht. Enkele deelnemers 

hebben door familie omstandigheden moeilijke 
momenten gekend. Zij hebben zonder uitzondering 
veel steun en begrip ondervonden van anderen. Alleen 
al uit dát oogpunt kunnen we spreken van een zeer 
geslaagde reis.

Albert Hegge
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Solidariteitskas Ik geloof het wel
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SOLIDARITEITSKAS 2014  GEMEENTEN HELPEN ELKAAR”

Als Eshof gemeente zijn we binnen de Protestantse Kerk verbonden met de gemeenten in andere plaatsen. Een 
gemeente die door omstandigheden tijdelijk niet ‘zelfvoorzienend’ kan zijn, kan een beroep doen op de 
Solidariteitskas. De gedachte hierachter is dat als je deel uitmaakt van die landelijk kerk, je daarmee ook verant-
woordelijkheid voor elkaar draagt.
Naast de functie van Noodfonds zijn er ook kerkelijke activiteiten die het plaatselijk karakter overstijgen en uit dit 
fonds betaald worden. In het bovenplaatselijke pastoraat gaat de aandacht uit naar groepen mensen in de samenle-
ving die in bijzondere omstandigheden verkeren zoals studenten, varenden of militairen. Vaak zijn ze niet in de 
gelegenheid om regelmatig in de eigen gemeente mee te leven.
Om dit alles mogelijk te maken, is er een financiële bijdrage van alle leden van de Protestantse Kerk nodig. U leest 
hier verder alles over in de folder die u bij de acceptgiro ontvangt.
Wij rekenen graag op uw bijdrage om dit werk voor de landelijke kerken te steunen. Het richtbedrag is10,-- per 
volwassen lid.
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Roel Burema

12 13

Van de redactie
De cyclus van kerkelijke feestdagen loopt ten einde of is al achter de rug als u dit leest. Het feest 
van de vakanties komt voor sommigen van ons in zicht en zo gaat het elk jaar. Van de redactie van 
de Rondom merkt u weinig. Stil op de achtergrond werken ze aan de hand van de kalender elke 
maand door, om op tijd  u weer een kerkblad aan te bieden. 
Elske, Inge en Jan ik heb bewondering voor jullie inzet. 
Het zou aardig zijn wanneer wij ook eens wat reacties van u krijgen over kwaliteit en inhoud. 
Feed back heet dat geloof ik.

Fokke Kooistra

Ieder mens is uniek, ieder mens heeft zijn eigen 
verhaal dat het waard is om gehoord of gelezen 
te worden. Daarom stellen wij een lid uit onze 
gemeente aan u voor in de vorm van een uitge-
breid interview. Het is belangrijk om aandacht 
voor elkaar te hebben, wanneer we meer van 
elkaar weten, word t ook het begrip voor elkaar 
groter. Deze keer interviewen we Nico de Gier, 
die vanaf 1983 lid van onze gemeente is.

IK WAS EEN TROUWE SCHOOLGANGER
Ik ben in Amersfoort geboren op 14 november 1958. 
Mijn ouders woonden op een bovenhuis in het centrum. 
Al snel verhuisden wij naar het Leusderkwartier naar de 
Jan van der Heijdenstraat, op mijn tiende zijn we een 
blok verder naar de Pasteurstraat verhuisd. In die tijd, 
1965-66, is de Fonteinkerk daar gebouwd.  Ik heb twee 
oudere broers en een oudere zus, dus ik was de jongste 
thuis. Ik zag mijn vader vroeger weinig. Hij had een 
eigen zaak, dus hij was vaak weg. Pas op latere leeftijd 
zag ik hem wat vaker. Mijn moeder was erg zorgzaam, 
zij woont nu ook al zo’n 15 jaar in Hoevelaken. 
Ik heb een goede jeugd gehad in Amersfoort. Ik ging 
daar naar de kleuterschool, de lagere school en vervol-
gens naar het Corderius College. Ik was een trouwe 
schoolganger, ik kan mij nauwelijks voorstellen dat ik 
een uurtje gemist heb. Met het thuis leren had ik wel 
moeite. Dat is een stukje discipline, waar ik altijd moei-
te mee had. Ik heb het puur gehaald op de aanwezig-
heid. Voor mij was school best intensief, daarom pakte 
ik graag mijn vrije tijd om lekker een muziekje te draai-
en of wat te doen met vrienden. Ik was niet echt een 
feestbeest in mijn jonge jaren. Ik had in  die tijd ook 
geen baantje, dus ik kon mijzelf niet veel permitteren. Ik 
leefde van mijn zakgeld, dus dat was best bescheiden, 
maar voor die tijd was dat ook wel gewoon. 
Na het Corderius College, wilde ik naar de HEAO, eco-
nomisch en administratief onderwijs. Ik wilde daar 
bedrijfseconomie gaan doen, en dat vond ik toch wel 
lastig. In het eerste jaar kwam ik erachter dat ik daar 
ook voor de studierichting Bedrijfsinformatica kon kie-
zen. In die tijd waren computers nog van die grote kas-
ten. Dat beviel mij heel erg. Dus heb ik na het eerste 
jaar gekozen om Bbedrijfsinformatica in Arnhem te 
doen. Dat was heel nieuw, ook voor de school. Toen we 
het vierde jaar ingingen, bleek er voor ons geen lesroos-
ter of lokalen te zijn, want alle andere studierichtingen 
van de HEAO opleiding hadden maar drie jaar. 

Na mijn opleiding moest ik in militaire dienst. Ik sollici-
teerde snel bij de Luchtmacht maar kwam niet onder 

mijn dienstplicht uit. Nog 
voor mijn diensttijd aan-
brak, zorgden ze voor 
overplaatsing van de 
landmacht naar de lucht-
macht. Ik zou daar de 
onderofficier opleiding 
doen en vervolgens reser-
veofficier worden, zodat 
ik meteen mijn vak kon 
uitoefenen. Maar wat 
bleek, ik kwam op de sol-
datenopleiding terecht. Ik kon daardoor pas 3 maanden 
later beginnen als automatiseerder en ik had geen rang. 
In die hiërarchische organisatie kan je niet zonder rang, 
dan ben je gewoon een voetveeg. Toen stelden ze voor 
dat ik vervolgens in burgerpak naar mijn werk kwam en 
dat ik aan niemand mocht vertellen dat ik militair was. 
Zo heb ik in mijn diensttijd voor defensie gewerkt. 
Ik wilde graag ervaring opdoen in alle disciplines van 
mijn vak. Ik wilde kunnen ontwerpen, programmeren en 
kunnen analyseren. Die kans kreeg ik bij defensie niet. 
Daarom ben ik toen bij het IT-bureau ‘RAET’ aan de 
slag gegaan. Daar heb ik mij wel in al die disciplines 
kunnen verdiepen. Daarna heb ik een tijd voor een klei-
ner bureau gewerkt. In die tijd gaf ik ook regelmatig 
cursussen en trainingen, aan collega’s, klanten en ik gaf 
post-HBO onderwijs aan de Haagse Hogeschool
Van 1992 tot 2007 heb ik bij een grote bank gewerkt. 
Dat was helemaal mijn ding: grote financieel admini-
stratieve processen en systemen, totdat ik werd 
geoutsourced naar een IT-bureau. Dat wilde ik niet, 
maar ik had weinig keus, ik moest wel. Ik heb mijn tijd 
daar in ieder geval goed benut door in 2010 af te stude-
ren als bedrijfseconoom aan de Open Universiteit en 
daar ben ik best trots op!
Tot mijn ontslag begin 2013 heb ik daar gewerkt. Aan 
de ene kant was dat een opluchting, na 5 achtereenvol-
gende jaren van massa ontslagen was de sfeer er niet 
beter op geworden, maar je komt wel thuis te zitten. Het 
thuis zitten, een ritme ontwikkelen, dagelijks sollicite-
ren, dat was erg lastig voor mij. Na een half jaar vond 
ik een tijdelijke baan als financieel business analist bij 
een vliegtuig onderhoudsbedrijf op Schiphol. Was heel 
erg leuk om te doen maar financieel kon het bedrijf dat 
niet trekken en ik werd ziek van de straling, daar ben ik 
erg gevoelig voor. Op mijn werkplek had ik 2500 
microWatt gemeten, daar zat ik de hele dag in. Ter ver-
gelijk: thuis is er slechts 1 tot 13 microWatt. Sinds janu-
ari dit jaar werk ik weer bij een bank, ze willen mij daar 
misschien een jaarcontract geven, maar dat is nog even 
afwachten. 

HULPDIENST EN VAKANTIETIJD

Met elke vakantietijd, 
Komt er een dubbel gevoel,
Je gunt het iedereen,
Maar jij blijft alleen, en dat geeft een onrustig,
En eenzaam gevoel
Hoe moet dat nu gaan,
als je naar een dokter,
of ergens heen moet gaan.
Hoe pot je bloemen op 't balkon,
om van te genieten,
op je plekje in de zon.
De boodschappen voor thuis,
wie zorgt ervoor,
of gaat ze voor je halen? 

Er zijn er zoveel zaken,
in en om je huis,
die deze tijd, weer ieder jaar
wat onplezierig maken........

Trek toch aan de bel.
Bel 2537800 de Hulpdienst telefoon,
die helpen je wel.
Want Hulpdienst Hoevelaken staat klaar,
voor u, voor iedereen.
Ook in de vakantietijd
haast elke dag van 't jaar.
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Ik geloof het wel
AD FUNDUM
Na de lagere school ging ik naar catechisatie. Ik vond 
de kerk maar saai, dat was eenrichtingsverkeer, zitten en 
luisteren. Maar met jongeren discussiëren over het 
geloof, dat vond ik wel leuk. In die tijd was ds. Gerrit 
Hengeveld onze predikant in Amersfoort, dat was een 
hele moderne man waar je alles tegen kon zeggen. Je 
kon daar alles vertellen wat je op je hart had. Normaal 
gesproken doe je dat tot je achttiende en dan doe je 
belijdenis. Maar ik was daar nog niet aan toe, bovendien 
vond ik catechisatie hartstikke leuk. Ik ben daar tot mijn 
21e naartoe blijven gaan. Daar heb ik Yvonne voor het 
eerst ontmoet. 
Vanuit de gereformeerde kerk hadden we in Amersfoort 
de jeugdsociëteit Ad Fundum. Dat was een hele mooie 
locatie in de Muurhuizen. Daar ging ik regelmatig heen. 
Veel stellen hebben elkaar via die sociëteit leren ken-
nen. In die tijd hebben Yvonne en ik ook verkering 
gekregen. Zij werd in het begin altijd door haar vader 
gebracht en gehaald. Yvonne en ik woonden dicht bij 
elkaar dus zij heeft mij op een avond gevraagd of ze 
niet met mij mee kon rijden. En dat is eigenlijk heel 
vanzelf gegaan. Na twee jaar verkering zijn wij in 1983 
getrouwd en zijn gaan wonen aan de Kantemarsweg in 
Hoevelaken. In 1994 is onze zoon Peter geboren. Drie 
jaar later kregen wij een tweede zoon, Aart. 

Het leven en het geloof is niet iets van zekerheden
Toen Yvonne en ik net in Hoevelaken kwamen wonen 
hebben wij een kerkelijke ‘pauze’ ingelast. Wij waren 
wel even “klaar” met het kerkelijk gedoe in Amersfoort. 
Later wilden we weer wat mensen ontmoeten en over 
het geloof nadenken. Ik ontdekte dat het in de Eshof er 
allemaal veel plezieriger aan toe ging dan in 
Amersfoort. Die hervormde en gereformeerde diensten 
waren toen nog apart. Die diensten wisselden nog wel 
eens. De vroege dienst stond mij niet zo aan, dus 
zodoende kwam ik ook geregeld bij de hervormde 
dienst. Het was leuk om Gerrit Hengeveld weer tegen te 
komen in Hoevelaken. Dirk Monshouwer vond ik heel 
inspirerend. Zowel Peter als Aart zijn door hem 
gedoopt.
Die gemeenschappelijke diensten vond ik helemaal 
prima. Het verschil dat boeit niet. ‘Samen op weg’ vond 
ik zelf een goede ontwikkeling, maar sommige mensen 
hebben de kerk daardoor verlaten, dat vond ik verve-
lend. Ik voel mij helemaal op mijn plek in De Eshof. 
Het is voor mij een stuk ‘bijtanken’. Ik pik daar wat op 
waar ik wat mee kan in mijn leven. En het gemeente 
zijn, dat je een groep mensen kent, doordat je met 
elkaar in de kerk zit en over dingen praat. Ik blijf wat 

vaker hangen na de dienst en ik sta zo nu en dan bij de 
papierbak. Je maak zo veel meer mee. Ik ga het steeds 
meer waarderen dat ik tot zo’n gemeenschap behoor. En 
ik geloof dat je ook echt wat aan elkaar kan hebben. 

Ik heb lang het beeld gehad van God als een mensachtig 
persoon, omdat wij naar zijn gelijkenis geschapen zijn. 
Maar de laatste jaren ben ik dat gaan loslaten. 
Misschien kan je God ook ontdekken in de natuur, spiri-
tualiteit of in andere mensen. Misschien is God ook 
meer in de mensen. Wat voor mij wel overeind is blij-
ven staan, is dat het niet toevallig is dat wij hier op deze 
Aarde zijn. 
Naar mijn mening hoeft het scheppingsverhaal en de 
evolutietheorie niet in strijd te zijn met elkaar. Ook in 
evolutie kan je de hand van God zien. Dat hele letterlij-
ke lezen van de Bijbel heb ik al heel jong beschouwd 
als verhalen die vroeger gebruikt werden om bepaalde 
dingen aan mensen uit te  leggen. Ik neem dingen niet 
klakkeloos aan, maar de Bijbel geeft wel stof tot naden-
ken. En ik vind het ook fijn dat in de Eshof die ruimte 
ook gegeven wordt. Dat ik er zo over denk is denk ik 
ook een bijdrage van Gerrit Hengeveld. Wat is nou de 
boodschap achter het verhaal, dat vind ik heel interes-
sant. Het leven en het geloof is voor mij niet iets van 
zekerheden, maar een levenslange zoektocht. Ik mag er 
over vijf jaar anders over denken dan nu, daardoor res-
pecteer ik gemakkelijker de mening van anderen.

Ik wil graag aan mensen doorgeven om niet te oordelen 
of te veroordelen. Ga ervanuit dat mensen altijd een 
goede bedoeling hebben bij wat ze doen, ook al kan dat 
pijn doen. Zoek dan niet de oorzaak bij de ander, maar 
ga op zoek naar die gevoelige plek bij jezelf. Ik probeer 
altijd wat mensen doen en laten in een context te plaat-
sen. Ook als mensen nare dingen doen, dan heeft dat 
een reden. Daar zit een verhaal achter. 

Ik zou graag een interview willen lezen van Linda de 
Wals van de Paulus Parochie. Zij is een inspirerende 
persoonlijkheid, die we regelmatig in de Eshof zien.

Op zondag 25 mei was er weer een dienst voor 
jong en oud. In deze dienst, waaraan weer veel 
kinderen hebben meegewerkt, hebben we het 
gehad over “leefregels” en “verbondenheid 
met elkaar” en samen iets moois tot stand 
brengen.

Na afloop van de kerkdienst zijn we daar buiten ook 
mee aan de slag gegaan, want er waren diverse spelle-
tjes bedacht door de leiding van de kinderdienst. 
Samen met elkaar konden de kinderen een potje voet-
ballen in teamverband en hebben we op het grasveld 
voor de Eshof spelletjes gedaan zoals:
•	 Touwtje	springen
•	 Schoenen	estafette
•	 Ballon	vervoeren	zonder	handen
Heel veel van deze spelletjes kan je niet, of heel moei-
lijk, alleen doen. Daarom was het erg fijn en gezellig 
om dit samen te doen met maar liefst 30 kinderen! We 
hebben er samen een mooie ochtend van gemaakt, heb-
ben elkaar geholpen als dit nodig was en vooral heel erg 
veel plezier gehad!
Met dank aan het mooie weer, het lekkere eten en drin-
ken en het enthousiasme van kinderen en hun ouders 
was dit weer een geslaagde activiteit. Wij hebben geno-
ten en hopen jullie allemaal weer eens te mogen 
begroeten bij een volgende activiteit van de kinder-
dienst!

Groetjes van Petra, Ingrid, Maarten, Mariska en 
Lucien

Kinderdienst
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De bloemen of een zinboekje 
gingen naar
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Bedankt
Wat zijn wij ter gelegenheid van ons diamanten huwelijksjubileum "in de bloemetjes" gezet!
De mooie pot met tuinplanten namens de Eshofgemeente, maar ook mooie bloemen, 
lieve en aardige kaarten van mensen privé, hebben ons bijzonder verrast.
Om gezondheidsredenen konden we, jammer genoeg, geen groot feest 
vieren, maar al die lieve attenties maakten 28 april wel tot een fees-
telijke dag.
 

Heel veel dank!
Rie en Henk Bloklander

De uitvaart van Riet Schütten
De uitvaart van Ina de Vries

BRUIDSPAREN:
Dhr en Mw Wiersma Meidoornlaan 5  vijfenvijftig jaar getrouwd
Dhr en Mw Beitler Nassaulaan 54   veertig jaar getrouwd
Dhr en Mw den Hartog Park Weldam 17 veertig jaar getrouwd
Dhr en Mw Weerhorst Ons Belang 1  veertig jaar getrouwd
Dhr en Mw van den Berg Julianal. 47  vijfenveertig jaar getrouwd
Dhr en Mw Dekker Rozenlaan1   veertig jaar getrouwd

GEBOORTE:
Fam. Van Eekelen Veenlanden 1   geboorte dochter

Sierou de Vries Meerveldlaan 4   attentie.

EN DE JARIGEN:
Mw Verhagen, Dhr de Langen, Mw Dekker, Mw Noest,  Mw Hut, Dhr Zadelhof, Mw van den Heuvel, Mw Smidt, 
Dhr Woldman, Mw van de Veen, Mw Merrick, Mw Stomphorst.

BLOEMENGIFTEN:
Lieve mensen,
U heeft ons weer verrast door opnieuw royaal te geven.
We ontvingen contant 2171 Euro, bovendien zijn er giften overgemaakt.
We kunnen hiermee veel mensen blij maken met bloemen of een zinboekje.
Wij danken u voor uw giften. Ook veel dank aan allen die de envelopjes hebben opgehaald.

Lies Lekkerkerker, Joke van der Klok, Nelly Clement,

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

Gedurende de afgelopen twee jaar hebben zo’n 
twintig kinderen catechisatie gevolgd. Deze 
maand hebben wij dit afgesloten. 
De kinderen waren erg enthousiast en hebben 
zelfs aangegeven, dat zij graag een vervolg aan 
de catechisatie zouden willen zien. Dit is iets 
waar wij heel blij mee zijn want wij vinden het 
belangrijk dat de jeugd betrokken blijft bij de 
kerk.  

Wij hebben over de wens van de catechisanten 
nagedacht en willen eens per maand, bijvoor-
beeld op zondagmiddag, een activiteit orga-
niseren voor deze kinderen en ook voor alle 
andere kinderen tussen de twaalf en zestien 
jaar (middelbare school leeftijd). 

Hiervoor zijn wij op zoek naar coördinatoren. 
Wij zoeken  (bij voorkeur twee) mensen die 
in de periode vanaf september 2014  tot april 
2015 voor deze kinderen de maandelijkse 
activiteiten willen regelen. Je kunt dan denken 
aan de kinderen per e-mail uitnodigen, eventu-
eel vervoer regelen, activiteiten bedenken enz. 
Het coördineren van de activiteiten hoeft niet 
te betekenen  dat je ook zelf meedoet aan de 
activiteit. 

Wie het leuk vindt om zo’n half jaar bij een 
vrolijke groep enthousiaste jongeren betrokken 
te zijn kan contact opnemen met 

Petra Floor a_floor@zonnet.nl of met 
Sylvia Feiken (sylviafeiken@upcmail.nl). 

Coördinatoren voor onze jongeren gezocht

GEVRAAGD VOOR DE ACTIVITEITENGROEP
 
houten kleerhangers zonder broek lat
bent u in het bezit van deze kleerhangers en wilt u
deze aan ons afstaan wilt u dit dan melden bij:
 
Wilma v.d. Kuilen
tel. 2536077

wij halen ze eventueel graag bij u op.
 
bij voorbaat  hartelijk dank
namens de activiteiten groep ,, de Eshof “



D E  E S H O F 19P R O T E S T A N T S E  G E M E E N T E18

Lourdesreis 2014

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

Inleverdata
Inleverdatum voor het juli/aug. nummer is 
dinsdag 24 juni
Inleverdatum voor het september nummer is 
dinsdag  26 augustus.
Kopij inleveren bij: rondomdeeshof@gmail.com of 
Gerstkamp 3.      Tel: 033-7850671 
Foto’s en plaatjes apart aanleveren bij de kopij  
 (jpeg of tiff).

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

Administratie
Georganiseerd door de werkgroep St. Lucas-Bedevaarten met geestelijk begeleider Pastor Fred 
Kok.

Vervoer Bus 
Vertrek 10 september 
Terugreis 18 september 
Reissom 869,00 euro excl. reis en annulering verzekering
Toeslag eenpersoonskamer 240,00 euro
Deze reis is ook voor deelnemers buiten de St. Lucasparochie 

SAMEN OP WEG NAAR LOURDES EN NEVERS

Vanuit de St. Lucasparochie gaan we dit jaar weer een mooie reis maken. Een bezoek aan Lourdes kan zoveel bete-
kenen, één van de plekken waar de hemel de aarde raakt. Lourdes is voor iedereen, het is een oase van gebed, van 
rust, maar ook de ontmoeting met de ander. Pelgrims kunnen niet alleen terecht met hun zorgen en verwachtingen, 
maar ook met hun dankbaarheid. De mooie vieringen, de contacten en gesprekken, het stil genieten, samen bidden 
en zingen zijn allemaal momenten die een diepe indruk achterlaten. En vooral de mensen die blijheid en positiviteit 
uitstralen waardoor je je gedragen kan voelen! 

Een reis naar Lourdes is een waardevolle ontmoeting even tijd voor jezelf.Op bedevaart gaan is 
tijd nemen, in stilte of samen, je verbonden weten te voelen met je dierbare en met Maria. Voel en 

ervaar hoe het jouw leven kan verrijken en bemoediging kan geven voor de rest van je leven.
Informatiebijeenkomsten: Datum  12 juni 
   Tijd  14.00 uur 
   Plaats  Nijkerk in parochiehuis St. Jan St. Catharinakerk Holkerstraat 36

   Datum  17 juni
   Tijd  20.00 uur
   Plaats  Leusden in de Kom St. Jozefkerk Hamersveldseweg 51 

Voor vragen en verdere inlichtingen kunt u terecht bij Willie van de Brug 033-4951720 
06.21410286 e/o geloofopreis@gmail.com

INGEKOMEN:
Mevr. D.E.M. Frank   Aardbeivlinder 5  Nijkerk            wijk 7

VERTROKKEN EN OVERGESCHREVEN:
Dhr. J.K. van Vliet   L.Ph. Michonlaan 1 naar Amsterdam          wijk 5

VERHUISD:
Dhr. M. Boerrigter   Verj. Ruiterweg 64 naar Hessenweg 166           wijk 1
Mevr. J.E. van den Berg - van den Berg Veenlanden 73  naar       Lenard Dirckslaan 2     wijk 7/5
Mevr. Van de Kleut   Koningshof 6  naar  A. Vossiuspad 35          wijk 6/5

OVERGESCHREVEN:
Dhr. R.S. Porte    Veenslagenweg 31 naar Amersfoort/Vathorst      wijk 2
fam. Wetsland    Veenlanden 193    naar Amersfoort           wijk 7
Dhr. F. Lettenmeijer   Beatrixlaan 8  naar  Soest            wijk 8

UITGESCHREVEN:
fam. Albergati-Guliker   Wolfsesteeg 3               wijk 7 

OVERLEDEN:
Mevr. H.W. Schütten - Pieneman   Asterlaan 12               wijk 4
Mevr. G. de Vries - Mijdam  Grasmaat 45               wijk 2


