juli/augustus 2017

Gedicht

Onderweg.

Kom, zie Hij
en spoorde mij aan
tot verder gaan.
Nee, zei ik
het is de moeite
niet waard
om verder te gaan,
de weg is te moeilijk
het doel te ver weg,
onbereikbaar voor mij.
Mild vroeg Hij:
waar spreek je over?
Ik ben het begin
en Ik ben het einde.
Mijn liefde leidt je
van het ene punt
naar het andere.
Hier neem mijn hand.
Kom nu!
Verwonderd nam ik zijn hand,
ging ik mee.
Sindsdien
ben ik met Hem
onderweg

Marie Hüsing
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Kerkdiensten

van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken

zondag 09 juli		
10:00 uur
Mw M Visser-Hesseling (Harderwijk)
					Collecten: Eigen diaconie, Eredienst
zondag 16 juli		
10:00 uur
Ds R Rosmolen (Hoogland)
					Collecten: JOP jeugdwerk, Pastoraat
zondag 23 juli		
10:00 uur
Ds E Boot
					Viering maaltijd van de Heer,					
					Collecten: Passantenverblijf, Eredienst
zondag 30 juli		
10:00 uur
					

Mw M van der Velde, Neede
Collecten: Eigen diaconie, Jeugd- en jongerenwerk

zondag 06 augustus
10:00 uur
Mw L Duim
					Collecten: Eigen diaconie, Onderhoud gebouw
zondag 13 augustus
10:00 uur
					

Ds J van Oord
Collecten: Kerk in Actie Zomerzending, Muziek en Liturgie

zondag 20 augustus
10:00 uur
Ds R Visser (Amsterdam)
					Collecten: Hospice Nijkerk, Eredienst
zondag 27 augustus
10:00 uur
Ds E Boot
					Collecten: Eigen diaconie, Vorming en Toerusting
zondag 03 september
10:00 uur
Ds E Boot
					
Viering maaltijd van de Heer, Bevestiging ambtsdragers
					Collecten: Eigen diaconie, Onderhoud gebouw
zondag 10 september
10:00 uur
Ds A Wijlhuizen (Apeldoorn)
					Collecten: Nijkerks Diaconaal Beraad, Pastoraat
zondag 17 september
10:00 uur
Ds E Boot en Linda de Wals
					Vredeszondag/Startzondag m.m.v. de Cantorij 			
					Collecten: Vredesweek PKN, Cantorij

					* Tenzij anders vermeld zijn de diensten in "de Eshof"

Gemiste kerkdienst beluisteren?
Ga naar de nieuwe website van ‘de Eshof’: www.pgdeeshof.nl
Kijk bij "Diensten en Internet" (linkerkolom) of het tabblad "Liturgie".
U kunt ook kijken bij www.kerkdienstgemist.nl of
http://kerkdienstgemist.nl/assest/632832-Prot-Gem-de-Eshof-te-Hoevelaken.
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Agenda
donderdag 06 juli		

20:00 uur

Diaconie

woensdag 23 augustus

20:00 uur

College van Kerkrentmeesters

donderdag 24 augustus

20:00 uur

Moderamen

maandag 28 augustus

20:00 uur

Vergadering kinderdienst

donderdag 07 september 20:00 uur

Kerkenraad

donderdag 14 september 20:00 uur

Diaconie

woensdag 20 september

15:00 uur

Boekweitveld 1 Pastoraal overleg

woensdag 04 oktober

20:00 uur

College van Kerkrentmeesters

donderdag 12 oktober

20:00 uur

Moderamen

			
					* Tenzij anders vermeld zijn de activiteiten in "de Eshof"
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Uit de gemeente
MEELEVEN

FELICITATIES

Rien van Barreveld
vindt dat hij over
de situatie van nu niet mag mopperen. Op 30 juni krijgt
hij de laatste van 28 bestralingen. Dagelijks werd hij
naar het UMC en weer thuis gebracht en tussendoor is
er een gesprek geweest met de specialist. Op 11 juli
wordt hij weer in Utecht verwacht voor controle en als
dat er goed uitziet, is er vervolgens iedere twee maanden een controle. Om de tijd te vullen wordt er in huize
Barreveld heel veel gepuzzeld.

Op 9 juni vierden Gert en Els van MiddendorpGoedhart
het feit dat zij 40 jaar
getrouwd waren en 40 jaar staat voor robijn.
Op 10 juni gingen Ineke en Paul Aukema-Goedhart
ook voor robijn want zij hadden 40 jaar
geleden hun jawoord uitgesproken.
Op 18 juni kon het echtpaar Kleber-Munter
de dag gedenken waarop zij 25 jaar
geleden in de huwelijksboot stapten. Ben je 25 jaar
getrouwd dan heb je zilver bereikt.
Jan en Wilma van de Kuilen-Menger
mochten op 22 juni bedenken hoe het op hun trouwdag
was, precies 45 jaar geleden. Bij 45 huwelijksjaren
hoort saffier.
Op 30 juni was er een gouden huwelijk, want op die dag
waren Cees en Margo van Duijn- van Dooren
50 jaar getrouwd.

Bij Egbert Berends
gaat het allemaal niet zo hard als hij had gehoopt. Er is door de arts
contact opgenomen, omdat er geconstateerd is dat de
slagader naar de nier ernstig is vernauwd. Hij moest
naar de specialist, zodat er gekeken kon worden hoe dit
kan worden opgelost. De arts heeft al laten weten dat
wanneer er een operatie nodig is het dan een ‘kwaaie’
operatie zal zijn. Het enige lichtpuntje is dat Egbert
momenteel niet meer afvalt.
Janneke Guliker-van Veluw
kon een
positief geluid laten horen. Zij mocht begin juni al uit
het ziekenhuis en dat was eerder dan ze had verwacht.
Zij kon namelijk het antibioticainfuus mee naar huis
krijgen. Eind juni kon het infuus weg en 15 augustus is
ze helemaal van de antibiotica af. Dat zal een opluchting
geven, want door de medicijnen voelt ze zich misselijk.
De bloedwaardes gaan de goede kant op en ze klinkt
opgewekt.
Wil Kous-van den Ham
heeft
het moeilijk na de operatie van de heup die ze op 21
mei gebroken heeft . Na een week mocht ze weer naar
huis met een pin in haar heup. De fysiotherapeut doet
zijn best om haar weer een beetje aan het bewegen te
krijgen. Ook het eten en drinken komt maar moeilijk op
gang.
Er zijn veel mensen in ons midden die met ernstige of
wat minder ernstige problemen te maken hebben – al
dan niet lichamelijk. Van harte wens ik ieder naasten toe
die meeleven en steunen. Dat we elkaar tot troost mogen
zijn en daarin iets van Gods aanwezigheid zichtbaar
maken.
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Namens de Eshofgemeente hartelijke gelukwensen voor
alle vijf bruidsparen!
							
Kees van Rietschoten

IN MEMORIAM JOHN KALKSMA
- 31 JULI 1936 - 3 JUNI 2017
In de vorige Rondom schreef ik dat John Kalksma is
overleden. De tijd
tussen zijn herseninfarct en overlijden
was kort. Hij was net
verhuisd naar De
Pol, waar hij zou
gaan revalideren van
het herseninfarct dat
hem op 15 mei had
getroffen. Hij kreeg
echter een longontsteking en zijn
gezondheid ging steeds verder achteruit. Op zaterdag 3
juni kwam er een einde aan zijn leven.
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Uit de gemeente
John heeft ruim veertig jaar in Hoevelaken gewoond.
Met zijn eerste echtgenote kreeg hij twee kinderen,
Esther en Jan Peter. Na haar overlijden volgde een
moeilijke tijd. De band met de beide kinderen werd er
uiteindelijk door versterkt.
In 1980 trouwde hij met Trix Solinger en verenigden ze
hun beide gezinnen tot één groot gezin met vier kinderen.
John was niet altijd een makkelijke mens voor anderen
of voor zichzelf. Tegelijkertijd was hij ook een kleurrijke persoonlijkheid. In zijn herinneringswoord bij het
afscheid van John vertelde zijn oudste broer Wim: “Als
vijfde in een gezin van 9 kinderen had hij een soort tussenpositie. Niet echt bij de groten, ook niet helemaal bij
de kleintjes. Misschien dat hij daardoor als kind wel
eens narrig kon zijn naar zijn broertjes en zusjes. Maar
waarschijnlijk ook daardoor groeide John op tot een
echte familieman, sociaal en betrokken.” John was een
mens van uitersten waar het emoties betrof. Een man
met humor die op feesten een gangmaker kon zijn en
goed kon acteren. Een zanger met een duidelijk hoorbare stem, die jarenlang zong in het Utrechts Politie
Mannenkoor ‘Excelsior’. Ook in de kerkdiensten in de
Eshof was zijn stem dragend aanwezig. En hij was een
opa die enorm geliefd was door zijn kleinkinderen. Dat
laatste bleek bij het afscheid van John op zaterdag 10
juni: veel van de kleinkinderen hadden een persoonlijk
en emotioneel woord voor hem.

Het afscheid van John vond plaats in de theaterzaal van
de musical ‘Anatevka’. Dat was een bijzondere situatie;
even wennen, maar toch klopte het. Theater paste wel
bij hem. Zelf speelde hij mee in de eerste gemeentemusical die in de Eshof werd opgevoerd, ‘Ester’.
Na het afscheid hebben we John naar zijn graf op de
Algemene Begraafplaats gebracht.
We wensen Trix en de kinderen, hun partners en de
kleinkinderen van harte de kracht toe die nodig is om te
kunnen leven met het gemis.

AFWEZIGHEID EN VERVANGING
Deze zomer zullen in de weken waarin ik vanwege
vakantie en studie afwezig ben enkele collega’s in de
regio bereikbaar zijn in geval van nood. Omdat het telkens verschillende mensen zijn, lijkt het ons het handigst als contact met hen wordt opgenomen via een tussenpersoon.
In de periode van 26 juni tot en met 5 juli zal Jac van
Hoeijen contactpersoon zijn (
e-mail
voorzitterkerkenraad@pgdeeshof.nl). Vanaf 6 juli is
Kees van Rietschoten als contactpersoon bereikbaar
e-mail predikantsassistent@gmail.com).
Ik ben met vakantie van 26 juni
tot en met 9 juli en van 24 juli tot
en met 13 augustus. Van 14 tot en
met 18 augustus verblijf ik voor
studie in het
Dominicanenklooster in Huissen.
Ook voor die laatste week is er
een vervanger beschikbaar.
Ellie Boot

College van Kerkrentmeesters
Actie Kerkbalans per 16 juni 2017.
Het bedrag aan toegezegde vrijwillige bijdragen Kerkbalans bedraagt € 114.296.
Hiervan is tot en met 16 juni 2017 binnengekomen een bedrag van € 65.922 dit is 57,7%
van het toegezegde bedrag.
In de periode van 17 juni 2017 tot en met 31 december 2017 moet dus nog een bedrag van
€ 48.374 binnenkomen.
Namens College van Kerkrentmeesters
Frans Schimmel, administrateur.
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Nieuwe organisten
in de zomerperiode
In de zomerperiode wordt de gemeentezang
niet alleen door ons vaste organistenteam (Skip
van Rooij en Hein Hof) begeleid maar maken
ook twee nieuwe organisten hun opwachting in
‘de Eshof’.
Om te beginnen op 16 juli treft u Tjalling Roosjen aan
achter het orgel. Door een tip van een gemeentelid zijn
wij op het spoor gezet van deze bevlogen organist. Tot
voor kort en gedurende vele jaren, van 1974 tot 2016,
was Tjalling Roosjen cantor/organist van de Open
Hofkerk in Soest. Sinds kort is hij met pensioen maar
dat betekent niet dat er rustiger tijden voor hem aanbreken. Tjalling bespeelt regelmatig het orgel (o.a. in
Laren) tijdens zondagse diensten en hij heeft een drukke
concertagenda.
Zijn woning in
Soest ademt één
en al muziek. Het
meubilair in zijn
woonkamer wordt
gedomineerd door
een huisorgel en
een klavecimbel.
Dat huisorgel, een
wat vereenvoudigde kopie van het
Eshof-orgel, is door zijn 1,5 jaar geleden overleden partner Jean Telder eigenhandig gebouwd. Om een idee te
geven, daar zitten ruim 3000 werkuren in. Met Jean gaf
Tjalling decennia lang concerten voor twee orgels of
orgel-vierhandig.
Tjalling behaalde in 1978 zijn kerkmuziek bevoegdheden voor orgel en cantoraat. In de loop der jaren schreef
hij de nodige liederen en liedbewerkingen die onder
meer zijn opgenomen in de bundels ‘Zingend Geloven’.
Momenteel is Tjalling nog zeer actief als organist en
klavecinist van het Carminis Consort en geeft hij orgelconcerten.
Tjalling heeft zich verdiept in wat ‘de Eshof’ is en waar
zij voor staat. Tevens heeft hij een aantal liturgieën
bekeken en vastgesteld dat ‘de Eshof’ liturgische opvattingen heeft die goed bij hem passen. De komende periode zal hij niet alleen het orgel bespelen op 16 juli maar
ook op 6 augustus, 17 september (start- en vredeszondag) en 15 oktober. In hoeverre Tjalling zich ook volgend jaar aan ‘de Eshof’ wil binden, is op dit moment
nog niet bekend.
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Op 13 augustus zal Erik van Veelen, organist te
Barneveld de dienst begeleiden.
Op het spoor gezet door gastvoorganger Wilbert van
Iperen heeft Erik te kennen gegeven graag in aanmerking te komen om als organist aan ‘de Eshof’ te worden
verbonden voor 12-15 diensten per jaar. Erik is een
gediplomeerde amateur organist die al vanaf zijn 9e jaar
orgelles heeft. Van bekende organisten zoals John
Propitius, Marcel van de Ketterij en Ab Wegenaar
(hoofdorganist van de Bovenkerk in Kampen) heeft Erik
het vak geleerd. Op dit moment is zijn orgelleraar Rien
Donkersloot van de St. Joriskerk in Amersfoort. Erik is
één van de organisten van de Immanuëlkerk te
Barneveld maar wil graag zijn blik verbreden naar ‘de
Eshof’.
Naast het spelen in kerkdiensten begeleidt Erik een cantorij en instrumentalisten en heeft hij verschillende projectkoren onder zijn hoede gehad.
Na een uitgebreide kennismaking met het orgel van ‘de
Eshof’ was de muziekcommissie bestaande uit Annahes
Boezeman, Rudi Coppoolse en Henk Boswijk unaniem
van mening dat Eriks deskundigheid, stijl van spelen en
kerkmuzikale opvattingen goed aansluiten bij de liturgische praktijk van ‘de Eshof’.
Het college van kerkrentmeesters en Erik zijn dan ook
een overeenkomst aangegaan die hem m.i.v. 2018 voor
12 tot 15 diensten per jaar aan ‘de Eshof’ zal binden.
Hiermee heeft de eerste concrete deel-invulling plaats
gevonden van het vervullen van de vacature die is ontstaan door het vertrek van Rudi Coppoolse.
Frits Harmsen.
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Kerkdienst en liturgie
ZOMERLITURGIE
In de zomer zullen weer verschillende gastpredikanten
voorgaan. Dat zijn er meer dan gewoonlijk, omdat het
grootste deel van mijn vakantieweken in de zomer valt.
Voor deze zondagen met gastvoorgangers zal er één
liturgieblad worden gemaakt dat een aantal weken
gebruikt wordt. De liednummers zullen op de witte
muur achter de kansel zichtbaar zijn. Ook zal de ingevulde liturgie te vinden zijn onder de tab ‘liturgie’ op de
website van ‘de Eshof’ (www.pgdeeshof.nl).

DOOP OP ZONDAG 27 AUGUSTUS
Op 13 mei zijn Marloes en Leon van MoolenbroekWillemsen
de dankbare ouders geworden
van een tweede dochter. Met hen hebben we afgesproken dat ze op 27 augustus zal worden gedoopt. Over
hun keuze voor de doop schrijven ze:
“Voor de tweede keer zijn wij gezegend met de geboorte
van een gezond meisje: Roqué Gigi June. Het gevoel dat
overheerst is dankbaarheid. Net als bij onze oudste
dochter Skyler vinden wij het belangrijk dat Roqué op
kan groeien in een omgeving waarin zij vrij is haar

eigen keuzes te maken. Hierin willen we haar wel meegeven welke keuzes wij hebben gemaakt en waarom. De
Eshof sluit hier goed bij aan, een ongedwongen plek
waar ze altijd terecht kan en zichzelf kan zijn zonder
vooroordelen.”
Dit is een beschrijving van de Eshofgemeente waar ik
blij van word! We hopen er een mooie, feestelijke dienst
van te maken.

Ellie Boot

De bloemen of een zinboekje
gingen naar:

Judith van Hoeijen en Mirjam Bos		
Jan Hofman
		
Trix Kalksma
		

BRUIDSPAREN:
Dhr en Mw van Middendorp
Dhr en Mw Aukema 		
Dhr en Mw van Kleber 		
Dhr en Mw van de Kuilen
Dhr en Mw van Duijn 		

attentie
attentie
attentie

veertig jaar getrouwd
veertig jaar getrouwd
vijfentwintig jaar getrouwd
vijf en veertig jaar getrouwd
vijftig jaar getrouwd

EN DE JARIGEN:
Mw Verburg, Dhr Stomphorst, Mw Wassink, Dhr Polhuis, Mw Knol, Dhr den Hollander, Dhr Mönch,
Dhr en Mw Huijskes, Mw Jansen, Dhr Schuijt, Mw Mobach, Mw Brons, Dhr van Deuveren.
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Impressie uit de kerkenraad
Op donderdag 8 juni is de laatste kerkenraad voor de
zomervakantie van 2017 gehouden. De kerkenraadsvergaderingen worden goed bezocht en in het algemeen
zijn vrijwel allen aanwezig. Deze vergadering was echter de spreekwoordelijke uitzondering die de regel
bevestigt. Door vakanties en diverse andere dringende
omstandigheden hadden we deze keer een opkomst van
ruim 60%, gelukkig ruim genoeg om besluiten te kunnen nemen.
We hebben er een korte vergadering van gemaakt en
daarmee de ruimte gecreëerd om het vergaderseizoen
met een drankje en een hapje te besluiten. Het is goed
om zo eens uitgebreid met elkaar te spreken over andere
zaken dan het kerkelijke werk.

BELEIDSPLAN 2017-2021 VASTGESTELD
In de vergadering van 20 april heeft de kerkenraad ingestemd met het voorgelegde beleidsplan. Dit onder voorbehoud van het horen van de gemeente. Het concept
beleidsplan is vervolgens voor alle gemeenteleden toegankelijk gemaakt, via de website en papieren exemplaren die in de Eshof lagen. In de Rondom van mei en via
de zondagsbrief bent u uitgenodigd om vragen te stellen
en suggesties te doen ten aanzien van het plan. Zondag
21 mei was er na de dienst gelegenheid om uw vragen
en suggesties mondeling met enkele moderamenleden te
bespreken.
We hebben vastgesteld dat er vanuit de gemeente
belangstelling was voor het nieuwe beleidsplan. Dat leiden we af uit het feit dat er diverse exemplaren van het
plan zijn meegenomen uit de Eshof. Van de gelegenheid
om op 21 mei suggesties te doen en vragen te stellen is
geen gebruik gemaakt. Dit vaststellende heeft de kerkenraad haar voorgenomen besluit ten aanzien van het
Beleidsplan 2017-2021 bekrachtigd. De definitieve versie van het beleidsplan 2017-2021 wordt na een laatste
tekstuele screening door de scriba op de website
geplaatst.
In aanvulling op het beleidsplan bespreken we de
beschrijvingen van de op het beleidsplan gebaseerde
werkwijzen. Het betreft de review van bestaande en aangepaste beschrijvingen. In de vergadering hebben we 6
procesbeschrijvingen behandeld. De komende vergaderingen volgen er successievelijk meer, totdat we compleet zijn.

PROJECT GROENE KERKEN
De enkele jaren geleden door de kerkenraad ingestelde
Commissie Duurzaamheid stelt ons de vraag of we ons
als kerk willen aansluiten bij het project “Duurzame
kerken”. De kerkenraad staat positief tegenover het
voorstel, maar alvorens definitief te besluiten ziet men
graag antwoord op de vraag wat bedoeld wordt met de
te leveren “actieve bijdrage”. Met andere woorden, wat
wordt van ons gevraagd en waar committeren we ons als
kerk aan.

VERVULLEN VAN VACATURES
Deze vergadering spraken we ook over het vervullen
van de vacatures in de kerkenraad. Er is met verschillende mensen gesproken, maar op dit moment heeft het tot
mijn grote spijt nog niet tot toezeggingen geleid. Mocht
u benaderd zijn of benaderd worden met de vraag om
mee te doen, zeg dan niet te snel “nee”. Ik begrijp dat er
vele aarzelingen kunnen zijn om ambtsdrager te worden,
maar laten we denken in mogelijkheden. Ik ben
benieuwd naar de aarzelingen die er zijn en ga daar
graag een gesprek over aan. Een gesprek om van te
leren en een gesprek dat kan helpen in de zoektocht naar
andere mogelijkheden. Als het u betreft, dan hoop ik dat
u het persoonlijke gesprek met mij wilt aanknopen.

WAAR WE VERDER OVER SPRAKEN
Met het zomerreces voor de deur hebben we gesproken
over de dingen die na de zomervakantie weer op de
planning staan. Een punt wil ik hier kort uitlichten en
dat is de Startzondag in september. Het is verheugend
om te constateren dat er weer een enthousiast groepje
mensen bezig is om de Startzondag vorm te geven. Ook
dit jaar wordt deze zondag weer gezamenlijk gevierd
met onze buren van de Paulus geloofsgemeenschap.

TOT BESLUIT
Met de vakantieperiode voor de deur trekken velen er de
komende maanden een poosje op uit. Anderen zijn op
dit moment al met vakantie en sommigen zijn als weer
thuis. Ook zullen er mensen zijn die om welke reden
dan ook, niet met vakantie gaan. Waar u deze zomer ook
bent en wat uw wegen mogen zijn, ik wens ieder een
goede zomer toe. Dat we elkaar na de zomer uitgerust
en energiek weer mogen begroeten.
Jac. van Hoeijen - Voorzitter kerkenraad
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Gastpredikanten
in de zomerperiode
Het is volop zomer en de vakantietijd breekt aan. Dat
betekent niet alleen een zomerliturgie maar ook een
zomerrooster met vele bekende en minder of niet bekende gastvoorgangers en zelfs twee nieuwe organisten.
In het juni nummer van
Rondom is onze gastvoorganger van 9 juli al geïntroduceerd.
Het is Marja Visser-Hesseling
uit Harderwijk. Een HBO
geschoolde en preekbevoegde
theologe en geen onbekende in
‘de Eshof’.
Op 16 juli gaat René Rosmolen uit Hoogland voor.
René is één van onze vaste gastvoorgangers en al enige
keren in deze rubriek
voorgesteld. Naast de
Bergkerk in Amersfoort is
‘de Eshof’ een vaste
pleisterplaats voor hem.
Op de orgelbank zult u
deze zondag een nieuwe
organist aantreffen,
Tjalling Roosjen uit Soest. Elders in deze Rondom zal
Tjalling worden voorgesteld.
Op 30 juli hadden we graag Meindert Dijkstra begroet.
Ook al een bekend gezicht in
‘de Eshof’. Maar Meidert is
herstellende van een rugoperatie en heeft zeer tot zijn
spijt deze dienst moeten
afzeggen. Gelukkig is
Maartje van der Velde uit
Neede bereid in te vallen.
Maartje is voor de eerste keer
bij ons voorgegaan op 18 juni. Ze is theologe, maar
nooit als predikant in het ambt bevestigd. Zoals in de
vorige Rondom al geschreven heeft zij in haar woonplaats Neede een praktijk voor levens- en zingevingsvragen.
Op 6 augustus staat een misschien wat verrassende gastvoorganger achter de liturgische tafel. Het is ons
gemeentelid Lieske Duim. Eigenlijk behoeft Lieske
geen nadere introductie. Wie kent haar niet! Maar het is
wel goed om aan te geven wat Lieske drijft dat ze niet
alleen in de kerk zit maar nu ook voor de gemeente staat.
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Begin negentiger jaren streek Lieske met man Feije en
hun twee kinderen neer in Hoevelaken. Ze sloten zich
aan bij de SOW gemeente ‘de Eshof’ en zowel Feije als
Lieske zijn niet meer weg te denken als twee betrokken
gemeenteleden. Voor hun Hoevelakense periode waren
Lieske en Feije namens de Gereformeerde Kerken uitgezonden naar Irian Jaya in Indonesia, het huidige Papua.
Verbonden aan de Theologische Hogeschool heeft
Lieske zich samen met studenten bezig gehouden met
het professionaliseren van de bibliotheek.
Lieske is opgeleid als chemisch analiste en ging na
terugkeer in Nederland aan het werk bij de gemeente
Vianen o.a. als beleidsmedewerker milieu. En de zorg
voor het milieu is tot op de dag van vandaag een bepalende factor in haar leven.
In 2013 maakte Lieske een rigoureuze keuze. Ze zegde
haar baan op en ging dat
doen waar ze altijd al
belangstelling voor had en
waar haar hart naar uitging,
nl verdieping in de theologie,
eerst via de cursus
Theologische Vorming voor
Gemeenteleden in Apeldoorn
en sinds 2015 de studie
Algemene Theologie aan de
VU in Amsterdam. En dat op 61 jarige leeftijd. Er zijn
niet zoveel mensen die op die leeftijd een dergelijke
keuze (durven te) maken. Lieske wel en ze heeft er tot
op de dag van vandaag geen spijt van.
Naast haar studie heeft Lieske ook nog tijd voor andere
dingen. In ‘de Eshof’ is ze vrijwilligercoördinator,
d.w.z. Lieske probeert de vraag naar en het aanbod van
vrijwilligers op elkaar af te stemmen en dat verloopt
zeer succesvol.
Voor de gemeente Nijkerk is Lieske bestuurslid van
SIGMA, een organisatie die informeert, adviseert en
ondersteunt bij vragen op het gebied van Welzijn, Zorg
en Wonen. Daarnaast is Lieske betrokken bij een burgerinitiatief in Nijkerk om het plaatsen van zonnepanelen,
ook op andermans daken te promoten. En dit is nog
maar een greep uit haar activiteiten. Kortom, op 6
augustus gaat een duizendpoot voor.
Op 13 augustus is Jos van Oord uit Hoogland onze
gastpredikant. Niet zoveel kerkgangers zullen zich herinneren dat Jos in de negentiger jaren van de vorige
eeuw ook al eens bij ons is voorgegaan. Jos van Oord is
met emeritaat en als parttime (interim) predikant ver-
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Gastpredikanten
in de zomerperiode
bonden aan de Paaskerk in Baarn.
Jos is als predikant begonnen in Wierden en heeft zijn
predikantschap vervolgd in
Amersfoort-Noord/
Hoogland. In Amersfoort
Noord heeft Jos zich zeer
ingezet om een oecumenische kerk van de grond te
krijgen. Vervolgens maakte
Jos de stap van religie naar
cultuur, zonder afscheid te
nemen van alles wat geloven te bieden heeft. Hij was
één van de initiatiefnemers – en tot 2012 directeur – van
De Kamers in Amersfoort, een theater met veel gezichten. Het was een huis van cultuur en een inspiratiehuis,
een podium voor nieuw talent, een gastvrije plek voor
bijeenkomsten en vergaderingen, een locatie voor werk-,
thema- en bezinningsdagen van bedrijven, een platform
voor aardse spiritualiteit. Een bruisend huis, open en
gastvrij.
Jos is een verhalenverteller. Zijn hart gaat uit naar het
vertalen van Bijbelse verhalen naar de praktijk van alledag. Bijbelse verhalen zijn voor Jos een onuitputtelijke
bron van wijsheid en inspiratie die een nieuw licht kan
werpen op actuele thema’s.
Ook in deze dienst zien we een nieuwe organist op de
orgelbank. Erik van Veelen uit Barneveld zal elders in
deze Rondom worden voorgesteld.
Op 20 augustus is het de beurt aan Rob Visser. Ook al
onze gastpredikant op 12 maart van dit jaar. Over hem
schreef ik het volgende:
Het is meer dan 10 jaar
geleden dat Rob Visser,
destijds predikant van de
Grote Kerk in Apeldoorn
zijn opwachting maakte in
de Eshof. In 2009 kreeg
Rob Visser landelijke
bekendheid toen hij na het
Koninginnedag-drama in
Apeldoorn de deuren van de Grote Kerk open zette voor
iedereen die troost zocht.
In 2010 verruilde hij Apeldoorn voor een pioniersplek
namens de PKN in Amsterdam-IJburg. Zelf vond hij het
merkwaardig dat hij op 57-jarige leeftijd voor deze
functie werd gevraagd. ‘Op IJburg, een wijk vol yuppen,
hoort een jonge hond die als een vliegend Evangelie met
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bakfiets en al over het eiland raast op jacht naar ‘prooi’,
daar moet je mij niet voor hebben’ zo reageerde Rob
naar de PKN. Maar Rob houdt van uitdaging. Van het
zoeken naar nieuwe wegen waar nog geen wegen zijn.
Zo belandde hij in Amsterdam-IJburg en heeft er, volgens eigen zeggen, fantastische jaren beleefd. Rob was
de grondlegger van het kerkelijk centrum ‘de
Binnenwaai’, dat vooral een diaconaal accent kreeg. Dat
kwam o.a. tot uiting in de oprichting van het
Parentshouse, een opvanghuis voor gescheiden ouders
met hun kinderen, dat op vele plaatsen navolging kreeg.
In 2014 nam Rob Visser afscheid als pionier op IJburg.
In een afscheidsinterview in Trouw meldde hij toen: "De
kerk moet er zijn voor mensen, ver weg, maar zeker ook
dichtbij. Geloven is niet een zaak van kerkgang. Ik
draag het woord graag praktisch uit. De kerk maakt deel
uit van de wereld en wil de liefde van God laten zien en
horen. Het één kan niet zonder het ander. Een viering op
zondagochtend is mooi, maar zonder dienst aan de
wereld een lege huls."
Op zondag 10 september heeft u mogelijk de nieuwe
Rondom nog niet ontvangen. De kans bestaat dus dat de
informatie over de gastpredikant van die zondag dan als
mosterd na de maaltijd komt. Vandaar deze wat verre
vooruitblik op de gastvoorganger van 10 september. Dat
zal zijn Ds. Ad Wijlhuizen, predikant van de wijkgemeente De
Drie Ranken in Apeldoorn. Dat
is ook de wijkgemeente waar
Rudi en Beate Coppoolse zich
bij hebben aangesloten. Omdat
Rudi op die zondag het orgel zal
bespelen is er dus sprake van
een ‘Apeldoornse Coup’.
Ad heeft zijn theologische studie gevolgd aan de universiteit van Leiden en is zijn predikantenloopbaan begonnen als predikant in Berkenwoude in de Achterhoek. Na
een periode van 13 jaar in Nuenen is hij in 2008 neergestreken als predikant in Apeldoorn. Behalve predikant
van de Drie Ranken is Ad ook voor een gedeelte van
zijn tijd verbonden als missionair werker aan de
Protestantse Gemeente Apeldoorn t.b.v. het opzetten van
activiteiten van de kerk in de samenleving en vooral
gericht op de leeftijdscategorie dertigers. Daarnaast
schrijft Ad korte meditaties voor Oase Media.
Frits Harmsen.

9

Een weekend-lang ‘Eshof’.
Het ontbrak er nog net aan dat ik geen slaapzak
bij me had, toen ik op vrijdag 9 juni naar de
Eshof ging: ik zou er mijn hele weekend aanwezig zijn.

Zaterdag waren er twee voorstellingen en na een geweldige avondvoorstelling kwamen opnieuw de stofzuigers
tevoorschijn om de zaal op orde te brengen, want zondagochtend was er een kerkdienst.

Toen ik ‘s middags rond half drie de Eshof binnen liep
was het één en al bedrijvigheid. De kerk was vanwege
de musical Anatevka veranderd in een theater. Spelers
liepen rond, grime en licht waren aanwezig en een siddering van opwinding was voelbaar.
Bij de bar heerste een heel andere sfeer, hier stonden
Trix Kalksma en haar kinderen vazen te vullen met
prachtige lelies en rozen, in voorbereiding op de uitvaart van John. Twee emoties die op het uiterste van het
continuüm lijken te staan, maar die er mooi samen konden zijn. Het gaf zelfs een sfeer waarin prettige herinneringen aan John opgehaald konden worden.

Ellie hield op deze bijzondere plek een bijzondere
dienst. Het antependum op de achterwand was vervangen door het huis van Golde, de bloemen van de uitvaart stonden op het podium en het orgel (verpakt in het
decor), was vervangen door de piano. De kinderen
kwamen op het podium en stonden even in de spotlights
en hadden met Ellie letterlijk alle ruimte om te kijken of
ze met hun adem een ballon hoog konden houden. De
schriftlezing konden we niet alleen horen, maar ook
visueel aanschouwen.
Na de generale repetitie vrijdagavond werd de zaal snel
netjes opgeruimd, zodat zaterdagochtend de uitvaart van
John vanuit de Eshof kon plaatsvinden. Ook al was de
kerkzaal nu veranderd in een theaterzaal, het had wel
iets… vooral omdat John zelf met een eerdere musicalproductie had meegedaan. Het toi toi toi moment van de
Anatevka groep werd verplaatst naar het Paulus centrum, waar we ook zaterdagavond welkom waren om de
maaltijd te gebruiken.
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Een weekend-lang ‘Eshof’.

Een heel weekend ‘Eshof’, waarin diverse activiteiten in de Eshof plaatsvonden. Naast elkaar,
met elkaar en door elkaar. En zoals Mottel het
zou zeggen:
“het past precies…als een handschoen.”
En Ellie wist prachtig het verhaal van Teveye, die worstelt met de traditie, te verbinden aan deze tijd. Want
ook vandaag de dag hebben we nog steeds met tradities
te maken. Hoe gaan we er mee om? Star, flexibel? En
zie je je eigen starheid, of alleen die van de ander?
Zondagmiddag was de laatste voorstelling. Na 9 maanden zat de productie erop. Rond 20.30 was het podium
afgebroken, waren de kleedkamers ontmanteld en lag al
het huur-materiaal klaar om op gehaald te worden.
Afval stond gescheiden in de gang. Maandagochtend
was er gelukkig nog een aardige groep mensen die
kwam helpen om op te ruimen en schoon te maken,
zodat de kerk weer kerk was.
Diana Kneppers
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Doornekamp
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Startzondag 2017: I have a dream …
I have a dream; deze magische woorden werden op 28
augustus 1963 uitgesproken door Martin Luther King
tijdens een toespraak bij het Lincoln Monument in
Washington waar hij de Amerikaanse overheid opriep
nu eens eindelijk werk te maken van de antidiscriminatiewetten die door het Amerikaanse parlement waren
aangenomen.
Dromen van een betere wereld, dromen van vrede tussen mensen en volkeren. We vonden dit een mooi en
verbindend thema voor de startzondag die ook dit jaar
samenvalt met de zondag in de vredesweek. Maar met
dromen alleen schiet het niet op. Martin Luther King
had dat goed begrepen en als kerkgemeenschappen hebben ook wij een taak.
Het is al jarenlang een goede gewoonte om startzondag
en de zondag in de vredesweek als
buren van Paulusgemeenschap en
Eshofgemeente samen te vieren en
het nieuwe seizoen te beginnen met
elkaar te ontmoeten en te informeren
over allerlei activiteiten die het
komende seizoen op stapel staan.
We beginnen zoals gebruikelijk met
een gezamenlijke viering in de Eshof
waarin Ellie Boot en Linda de Wals
voorgaan en waaraan de
Eshofcantorij en het Pauluskoor meewerken.
Na de dienst is er zoals gebruikelijk koffie met voor
deze gelegenheid iets lekkers erbij. Om 11.30 uur wordt
iedereen in de kerkzaal verwacht. We krijgen een presentatie te zien van het diaconale jongerenproject dat zal
plaatsvinden op de ‘Queen of Peace High School’ in
Oeganda. Jongeren dromen niet alleen over een betere
wereld, ze doen er ook wat aan zoals uit de presentatie
zal blijken. Het is mooi dat dit project een voortzetting
is van de diaconale projecten die ooit in 2004 zijn
gestart.
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Zingen is onlosmakelijk verbonden met de startzondag.
Een startzondag zonder zangprogramma is geen startzondag. Dit jaar is er een primeur. Na de presentatie van
het Oegandaproject zal een zangworkshop plaatsvinden
met het koor Free o.l.v. Lodewijk de Vries. Dat belooft
iets bijzonders te worden, dus zeg niet ‘dat is niets voor
mij’. Het is geen concert maar een workshop, dus we
kunnen volop meedoen.
We zijn niet alleen vierende maar ook lerende kerkgemeenschappen. De commissie Vorming en Toerusting
heeft weer gezorgd voor een aansprekend programma
voor het komend seizoen. Dat programma wordt op een
opvallende manier gepresenteerd in de ontmoetingsruimte. Niet alles in het programma hoeft je aan te spreken maar er is vast wel iets bij waarvan je zegt: ‘dat is
leuk, daar wil ik wel wat meer over weten’. Er ligt een
intekenlijst, dus aarzel niet om je op
te geven. Voor de commissieleden ook
wel zo prettig want dan weten ze of
een onderdeel definitief doorgaat of
dat nog aanvullende publiciteit nodig
is.
De inwendige mens zal niet worden
vergeten. Vanaf 12.45 uur staat een
lunch gereed die we, na het zingen
van een lied met Free, gezamenlijk
zullen beginnen. De diaconie en enkele leden van de Paulusgemeenschap verzorgen dit al
jaren, dus de kwaliteit is gegarandeerd.
Ook de kinderen die naar de kinderdienst gaan en leeftijdgenoten die bv. met opa en oma in de kerk zijn, worden niet vergeten. De leiding van de kinderdienst zorgt
voor een kinderprogramma.
We hopen natuurlijk op mooi weer, maar de activiteiten
zullen niet lijden onder iets minder mooi weer.
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Startzondag 2017: I have a dream …
Iedereen is van harte uitgenodigd
op zondag 17 september

								

Namens de voorbereidingscommissie
Frits Harmsen

COLLECTE OVERZICHT MEI 2017
							
Datum
Diaconie
Bedrag Kerk
07-5-2017
Eigen diaconie
210,91 Muziek en liturgie
14-5-2017
Stichting Timon
137,09 Cantorij
21-5-2017
Eigen diaconie
124,35 Eredienst
28-5-2017
Hospice Nijkerk
115,00 Onderhoud gebouw
				
Totaal
587,35
Totaal

		

Bedrag
176,71
102,00
98,35
88,41
465,47

COLLECTE OVERZICHT JUNI 2017				
Datum
04-6-2017
11-6-2017
18-6-2017

Diaconie
Bedrag
Pinkster zendingsweek Kerk in Actie 239,54
Eigen diaconie
122,00
Stichting Hulpdienst Hoevelaken
125,36
Totaal

486,90

Kerk
Jeugd- en jongerenwerk
Eredienst
Vorming & Toerusting

Bedrag
208,45
84,35
90,14

Totaal

382,94

Collectebeheerder José van Dasselaar
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Spijt

Een weekend-lang ‘Eshof’ "vervolg......"
“Heb je spijt?” Een vraag die ik het weekend van Spijt dat ik niet meegedaan heb? De rebbe van Anatevka
9 t/m 11 juni misschien wel 50 keer heb gehoord. stelde me gerust.
Als enthousiast musicaldeelnemer bij Ester, Maria en
Ruth begon ik ook dit seizoen met frisse moed aan de
repetities van Anatevka. Prachtige liederen studeerden
we in. Het stuk zelf kende ik niet en zei me nog niet
zoveel. Maar wel gaaf om na de fijne “Gerard &
Gerard-musicals” ook eens een keer een échte
Broadway musical te spelen! Helaas lukte het halverwege het seizoen niet meer om het repeteren te combineren
met mijn andere drukke werkzaamheden.

“Voor alles is een zegen. Laaf de dorstigen. Amen.”
Kirstin Siteur-Reiling

Meehelpen met het uitgeven van de pauzedrankjes was
mijn ultieme excuus om toch betrokken te blijven en de
sfeer van het uitvoeringsweekend mee te pakken. Een
beetje zelfkwelling, dat wel, maar ooooh wow! Wat een
luxe om de voorstelling vanuit de zaal te mogen zien, en
een keertje niet vanaf het podium!
Waar het verhaal in december bij mij nog moest landen,
sloeg het op 9 juni tijdens de generale repetitie in als
een bom. In de intimiteit van een arm gezin, in een klein
dorpje dat vasthoudt aan tradities, dringen wereldse veranderingen binnen. Soms bruut, vaak ook liefdevol. Het
verhaal voert je mee langs een emotioneel spectrum van
hoop, geloof en liefde, van (on)vervulde verwachtingen
en afscheid. De prachtige -soms ietwat ongemakkelijkemuziek trekt je het verhaal in en laat je 2,5 uur lang niet
meer los. De violist op het dak verlaat Anatevka. Met
een brok in mijn keel daalt het laatste beeld in: een volk
op drift in deze tijd...
Vier keer heb ik het stuk mogen zien. Hoe duidelijker
het verhaal zich voor mij begint af te tekenen, des te
verwarder ik raak. Hoe kan het, dat een groep ‘amateurs’ het voor elkaar krijgt om zo’n ongelooflijke kwaliteit neer te zetten?! Een koor dat klinkt als een klok,
een combo dat letterlijk en figuurlijk de gevoelige snaar
weet te raken, solisten die spatzuiver en indringend een
lied brengen en een staaltje acteerwerk waar je u tegen
zegt. Dat alles binnen een sfeer van de juiste belichting
en subtiele projecties. Een waar spektakel, met als visueel hoogstandje “De droom” van Tevye. Dat ik niet de
enige ben die perplex is, blijkt als ik mensen uit het
publiek hoor zeggen: “Die acteur is vast ingehuurd. Dat
is een professional!”.
Ik ben overtuigd. Wonderen bestaan. Wat mij betreft
is er geen enkele twijfel of een kerk wel een plek is
waar een musical thuishoort. Besteed al de gaven die u
van uw Schepper ontving tot Zijn eer en tot zegen van
uw naaste.
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foto's
Steffen Kemme
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Rake bezinning
De zon straalt de laatste tijd in overvloed. De
zomer is begonnen, letterlijk en figuurlijk. Hoe
meer zonnestralen, hoe meer stralende mensen,
zou je kunnen zeggen. Iedereen met een open
blik, een lach op het gezicht en fijn gevoel – zo’n
zomer. Wat mij betreft begon die zomer een
maand geleden – op een mooie zaterdag in mei.
Ellie Boot opende de ochtend met de bezwerende woorden dat het vandaag niet zou gaan regenen. Tegen beter
weten in wellicht, als je de grijze wolken boven onze
hoofden eens goed bekeek. We begonnen aan wat
beloofde een mooie dag te worden. Een bezinningsdag
voor jongvolwassenen, georganiseerd door Liesbeth van
het Ende, Nadia Ochoa Saif, Romy Bayraktaryan en
Ellie Boot. We spraken af bij de Pluktuin in Stoutenburg
en namen elk iets lekkers mee – voor bij de koffie,
lunch of de borrel. En: ieder van ons nam iets mee wat
hem of haar raakt. Een schilderij, een beeldje, een ketting, een boek, een lied, een foto: dingen waar het ons
om gaat in ons leven. We deelden met elkaar, met veel
lach en af en toe een traan. Als dingen iemand raken,
komt dat dichtbij. Ondanks de leeftijdsverschillen en de
verschillende fases van onze levens sloten we goed op
elkaar aan en hebben we van elkaar geleerd.
Na een heerlijke lunch – ‘alles wat je deelt groeit’ blijkt
wederom te kloppen – zijn we op pad gegaan. In een
soort Emmaüsgang gingen we in tweetallen op weg
door het wandelbos rondom Kasteel Stoutenburg. Voor
stilte, verdieping en nog meer herkenning – soms zelfs
een wijze raad. Als voorbijganger moet het een bijzonder tafereel geweest zijn: overal tussen de bomen en het
hoge gras tweetallen die diep in gesprek verzeild waren
geraakt. Waardevol, om er maar een woord aan te geven.
Onder het genot van de meegebrachte ingrediënten voor
een gezellige borrel praatten we nog wat na. Een inspirerende dag voor iedereen – gelovig, ongelovig,
gemeentelid, betrokkene bij de Eshof en ieder ander –
die zeker naar meer smaakt. En die zon, die Ellie ons
beloofde? Die is er zeker gekomen – letterlijk en figuurlijk.
Lodewijk de Vries
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De eerste collectes van de komende weken zijn
bestemd voor de volgende doelen en zijn
aanbevolen door de Diaconie
2 juli Jongerenproject Oeganda
In Oeganda, in de buurt van Mpigi,
net onder de Evenaar, ligt de enige
middelbare school in de omgeving,
de Queen of Peace High School.
Onder de bezielende leiding van Philomena, haar man John
en een groep gepassioneerde leraren, krijgen zo’n 200 kinderen daar voorgezet onderwijs. Elke dag staat het team
voor verschillende uitdagingen om iedereen te voorzien
van goed onderwijs. Zo is er een tekort aan goede materialen, hebben ze een examenhal nodig om door de
Oegandese overheid erkend te worden en kunnen veel
ouders het schoolfeest niet betalen. De komende jaren zet
de Eshof zich in voor de Queen of Peace Highschool om
hun dromen waar te maken.

9 juli Eigen Diaconie
Een collecte voor mensen uit onze directe omgeving; voor mensen dichtbij, die
het financieel moeilijk hebben. Dit kan
komen doordat ze hun werk hebben verloren of onverwacht
voor (te grote) uitgaven staan waardoor mensen of gezinnen aan het einde van de maand hun vaste lasten niet meer
kunnen betalen. Voor deze mensen staat de Diaconie hen
bij en probeert ze verder te helpen. Niet alleen financieel
maar ook om ze wegwijs te maken in de mogelijkheden
van hulp die geboden kan worden door stichtingen en
instanties zoals schuldhulpmaatje . Uw bijdrage hiervoor is
zeer gewenst.

16 juli JOP Jeugdwerk;
Geen afscheidsfeestjes meer
Vandaag is de collecte voor JOP,
Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk.
Herkent u de volgende situatie? Enigszins verlegen staan
ze vooraan in de kerk. De leiding van de kinder(neven)
dienst spreekt hen vriendelijk toe. Dat ze altijd zo leuk
meededen. Dat ze nu een belangrijke stap nemen, naar de
middelbare school gaan. Dat ze … afscheid nemen. JOP,
Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, gaat ervoor om
100% van de kinderen betrokken te houden! Ook tieners en
jongeren. Want elk kind en elke jongere mag zich geliefd
weten door God. Ook in deze kerk hebben wij dat verlangen. JOP helpt plaatselĳke kerken om geen afscheidsfeestjes meer te organiseren, hoogstens feestjes die een nieuw
begin markeren. Help dit werk mogelĳk maken door te
geven aan de collecte.

23 juli passantenverblijf in Amersfoort
Iedereen van 16 jaar of ouder die(langdurig) dak- of
thuisloos is, kan ‘s nachts terecht in het
Passantenverblijf aan de Arnhemseweg in Amerfoort.
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Daar krijgt hij/zij een bed, een douche, een warme
maaltijd en ontbijt. We kunnen door onze bijdrage aan
de vespers-collectes ervoor zorgen dat deze mensen in
een feestelijke decembermaand, zowel letterlijk als
figuurlijk, niet in de kou hoeven te staan.

30 juli, 6 augustus, 27 augustus en
3 september Eigen Diaconie
Een collecte voor mensen uit onze
directe omgeving; voor mensen dichtbij, die het financieel moeilijk hebben.
Dit kan komen doordat ze hun werk
hebben verloren of onverwacht voor (te
grote) uitgaven staan waardoor mensen of gezinnen aan
het einde van de maand hun vaste lasten niet kunnen
betalen. Voor deze mensen staat de Diaconie hen bij en
probeert ze verder te helpen. Niet alleen financieel maar
ook om ze wegwijs te maken in de mogelijkheden van
hulp die geboden kan worden door stichtingen en
instanties zoals schuldhulpmaatje . Uw bijdrage hiervoor is zeer gewenst en soms zelfs hard nodig!

13 augustus Kerk in Actie.
Zomerzending: Versterk geloven in Egypte
Kinderen uit christelijke gezinnen in
Egypte vinden het lastig om zich staande te houden in de islamitische omgeving waarin ze opgroeien. Daarom willen ze graag meer weten over de Bijbel en het geloof.
De jaarlijkse bijbelquiz van het Egyptisch
Bijbelgenootschap, partner van Kerk in Actie, is een
groot succes. Afgelopen jaar deden meer dan honderdduizend kinderen en jonge tieners van 9 tot 12 jaar mee.
Achtduizend kinderen wonnen een Nieuw Testament.
Dit jaar mikt het Bijbelgenootschap op honderdvijftigduizend kinderen en twaalfduizend prijswinnaars. Geeft
u ook?

20 augustus Hospice Nijkerk
Het hospice Nijkerk heeft een regionale
functie maar ook mensen van “buiten”
zijn welkom. Hospice Nijkerk e.o. biedt
palliatieve terminale zorg aan ongeneeslijk zieke mensen vanaf 18 jaar, met een levensverwachting van korter dan drie maanden. In die laatste levensfase biedt het hospice een rustige, respectvolle zorgomgeving in een huiselijke sfeer. Alles is gericht op comfort en aandacht; zowel voor de gasten als voor hun
naasten. Hun wensen en behoeften staan centraal. Er
wordt 24 uur per dag professionele zorg geboden.
Een diaconaal doel in onze directe omgeving. Onze bijdrage is zeer welkom.
P R O T E S T A N T S E
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Kinderdienst

Zomerpuzzel
Streep de woorden door in de puzzel.
De overgebleven letters vormen samen een woord!

K
K
A
N
O
R
T
E
N
T

Z
A
N
D
N
E
L
E
P
S

W
S
I
E
B
A
L
S
A
C

zwemmen
strand
hut
zee
reis
schepjes
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E
T
U
W
A
R
M
H
R
H

M
E
D
A
D
D
U
U
A
E

M
E
I
T
P
T
E
I
S
P

E
L
N
E
A
Z
N
S
O
J

N
O
Z
R
K
I
E
T
L
E

tent
kasteel
zon
badpak
bal
warm
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Update ZWO Queenof Peace
High School, Oeganda
Via deze weg willen wij als ZWO jullie graag
op de hoogte brengen over de vorderingen
met betrekking tot de jongerenreis 2018 naar
de Queen of Peace Highschool in Oeganda.

Bij een jongerenreis hoort natuurlijk een mooi logo.
We zijn als ZWO dan ook heel blij dat Jimmy (de
zoon van Wim en Mieke) en geboren in Oeganda
onderstaand logo voor ons heeft willen ontwerpen.

Als eerste kunnen we melden dat we de groep begeleiders rond hebben. We zijn erg blij te melden dat
naast ZWO-leden Jessica Hofman en Celine vd
Heuvel, Mieke Hoogervorst en Arjan de Vries mee
gaan naar Oeganda. Met Mieke en Arjan hebben we
twee ervaren begeleiders die allebei op hun eigen
gebied een mooie toevoeging zijn op de groep. Ook
hebben we ook een datum kunnen vaststellen wanneer
de groep in 2018 afreist richting Midden-Afrika,
namelijk van 17 juli t/m 3 aug 2018.

Jimmy heeft tevens een korte uitleg over de betekenis
van het logo meegestuurd. Zie hieronder.

Op 7 augustus zullen alle jongeren uit de gemeente
via de ZWO een uitnodiging ontvangen om deel te
nemen aan de jongerenreis naar Queen of Peace.
Daarnaast is er op donderdag 24 augustus een informatiebijeenkomst in De Eshof waar de groep met
begeleiders alles gaat vertellen over deze bijzondere
reis en waar je uiteraard alle vragen kan stellen.
Mocht je nu al weten dat je graag deelneemt aan de
reis of als je alvast wat extra informatie wil ontvangen. Stuur dan een mail naar: queenofpeace.deeshof@
gmail.com
Op de startzondag zal, de groep jongeren die naar
Oeganda gaat afreizen, een presentatie geven over wat
de acties gaan zijn tot en met de reis en wat de werkzaamheden ter plekke zullen gaan inhouden. Leuk als
u dus na de dienst naar de presentatie komt.
Laatste punt vanuit de ZWO, voordat de zomervakantie van start gaat, is dat we u graag het nieuwe logo
presenteren.

Bij het logo zijn de kleuren van Oeganda gebruikt.
• De bekende kraanvogel in het midden.
• Bovenaan in het logo de 2 toekans die zowel in
Zuid-Amerika als in Afrika en in Oeganda voorkomen.
• De bladeren die ook in het logo verwerkt zijn,
zijn de bananenbladeren die je veel langs de weg
ziet en ze worden ook gebruikt om mee te koken
zoals het bereiden van de kip.
• De stippen dienen als decoratie maar kunnen ook
beschreven worden als stappen in het groene hart
van Afrika
Vanuit de ZWO wensen we iedereen een hele fijne
zomer.
Annemarie van der Meulen
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Administratie
INGEKOMEN:
Fam. van Veelen-van Arnhem

							wijk 8

VERHUISD:
Mevr. L. Schep			
Dhr. R.M. Bos			
Dhr. D.M. de Vries		
Dhr. B.R.S. Obbes		
Fam. van Dunschoten		

		
		
		
		
		

OVERLEDEN:
Dhr. J. Kalksma			

							wijk 6

naar
naar
naar
naar
naar

		wijk 7/6
		wijk 7/7
		wijk 2/9
		
wijk 8/5
			wijk 7/7

Gemiste kerkdienst beluisteren?
Ga naar de nieuwe website van ‘de Eshof’: www.pgdeeshof.nl
Kijk bij "Diensten en Internet" (linkerkolom) of het tabblad "Liturgie".
U kunt ook kijken bij www.kerkdienstgemist.nl of
http://kerkdienstgemist.nl/assest/632832-Prot-Gem-de-Eshof-te-Hoevelaken.

Colofon

‘Rondom de Eshof’ is het kerkblad van de Protestantse
Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken.
‘De Rondom’ verschijnt 10 keer per jaar.
De digitale versie van ‘De Rondom’ vindt u op:
www.pgdeeshof.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.
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Redactie

Jan van de Kuilen, Ad Ritmeester en Inge Pie
Distributie:
Annie en Frans Hanse tel 253 5288
email: anniehanse@hotmail.com

Inleverdata

Inleverdatum voor het septembernummer is

dinsdag 29 augustus 2017

Inleverdatum voor het oktobernummer is
dinsdag 26 september 2017
Kopij inleveren bij: rondomdeeshof@gmail.com
Foto’s en plaatjes apart aanleveren bij de kopij		
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