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

 -

Nazomer



zondag 08 september 10:00 uur  Ds. Ellie Boot; HA
     Collecten: Eigen Diaconie en Pastoraat
 
zondag 15 september 10:00 uur  Drs. Roel van Riezen, De Glind
     Collecten: Stichting Hulpdienst Hoevelaken en Eredienst
 
zondag 22 september 10:00 uur  Ds. Ellie Boot; Vredeszondag en Startzondag;
     Oecum. Viering; Cantorij
     Collecten: Vredesweek PKN en Cantorij 

zondag 29 september 10:00 uur  Ds. Maas Beitler, Castricum
     Collecten: Nijkerks Diaconaal Beraad en Muziek en Liturgie 

zondag 06 oktober 10:00 uur  Ds. Rolinka Klein Kranenburg; Israelzondag
     Collecten: Kerk en Israel PKN en Vorming & Toerusting
 
zondag 13 oktober 10:00 uur  Ds. Ellie Boot
     Collecten: Eigen Diaconie en Onderhoud gebouw 

Agenda
donderdag 05 september 20:00 uur  Kerkenraad
vrijdag 06 september 10:00 uur  Julianalaan 53 Wijkteam 5

maandag 09 september 20:00 uur  Repetitie musical Jozef
   20:00 uur  Kinderdienst
woensdag 11 september 13:30 uur  Activiteitenmiddag
   20:00 uur  Repetitie Cantorij
   19:30 uur  Ibislaan 18 Wijkteam 4
donderdag 12 september 20.00 uur Diaconie

dinsdag 17 september 20:00 uur  de Heerd 19 Wijkteam 13
woensdag 18 september ? uur  ? Etentje leiding kinderdienst
donderdag 19 september 20:00 uur  Pauluscentrum Infoavond Oecumenische reis 
     naar Toscane april 2020

woensdag 25 september 13:30 uur  Activiteitenmiddag

maandag 30 september 09:30 uur  Ridderspoor 12 wijkteam 2
woensdag 02 oktober 20:00 uur  College van Kerkrentmeesters

woensdag 09 oktober 13:30 uur  Activiteitenmiddag
donderdag 10 oktober 20:00 uur  Moderamen

donderdag 17 oktober 20:00 uur  Weekend bij de Cistercienzer gemeenschap 
     Koningsoord in Arnhem
     Voorbereidingsavond 

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

Kerkdiensten 
van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken
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Afwezigheid
Van 27 september tot en met 7 oktober ben ik (Ellie) 
met een groep van totaal elf mensen naar de Queen of 
Peace Highschool in Oeganda. In deze dagen zullen 

Peter Breure (Voorthuizen) en Mieke Groen (De Glind) 
bereikbaar zijn als iemand een predikant nodig heeft. 
Nel Stoffelsen is bereid weer als tussenpersoon op te 
treden. Wil je contact opnemen met Peter of Mieke, doe 
dat dan via Nel. 

Ellie Boot/Nel Stoffelsen

Wat heet geloven?
Tussen alle bezigheden door kunnen zich soms vragen 
aan je voordoen waar je aandacht aan zou willen 
schenken. Vragen over geloof: wat geloof ik? Wat 
betekent de bijbel voor mij; wat betekenen de kerk-
dienst, de liederen, de maaltijd van de Heer voor mij? 
Vragen naar God: hoe is Hij in mijn leven aanwezig? 
Maar de dagen zijn vol en we hebben weinig tijd, en 
voor je het weet raken de vragen ondergesneeuwd 
onder onze drukte.

Misschien lijkt het je prettig om met enkele mensen 
van tijd tot tijd af te spreken, zodat je die vragen rond 
geloof en levenszin de aandacht kunt geven waar ze 
om vragen. Dit geldt voor Krista Kempers en mijzelf. 
We nodigen je van harte uit om met ons mee te doen. 
We zouden elkaar eens in de zes à acht weken op een 
avond kunnen spreken. Ons gesprek laten we sturen 
door wat op dit moment ons verlangen is. We denken 

aan een groepje van circa vijf of zes mensen die rond 
de tafel bij één van de groepsgenoten thuis elkaar tref-
fen. Vraag je je af of je het christelijk geloof wilt 
omarmen door belijdenis te doen? Doe ook dan vooral 
mee.

Geef je op bij Ellie Boot: e-mail ellie.boot@hccnet.nl, 
tel. nr. 033 2580631.

Alle zondagse vieringen vanuit de Eshof kunt u recht-
streeks of op een later  tijdstip via internet beluisteren 
en op verschillende manieren opzoeken: Ga naar de 
website van ‘De Eshof’:                 

www.pgdeeshof.nl  kijk bij “diensten en internet” (lin-
ker kolom) of het tabblad “liturgie”. U kunt ook naar: 
www.kerkdienstgemist.nl dan naar provincie 
Gelderland en vervolgens naar Hoevelaken.

We zijn oprecht verrast door de mooie bos bloemen voor ons 12,5 jarig huwelijk (of niet-huwelijk zoals wij 
altijd zeggen) en een dag later ook nog een prachtige kaart van Ellie. Bijzonder en mooi om te ervaren dat je 
niet actief kerkgaand bent maar er wel bijhoort. Heel erg bedankt!  

        Jan Venema en Willeke Oerlemans

Rondom 'de Eshof' is het kerkblad van de Protestantse 
Gemeente 'de Eshof' te Hoevelaken. 

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 infor-
matie over het gemeenteleven en is tevens een platform 
voor gemeenteleden om zaken betreffende kerk en geloof 
te delen. 

Redactie  
Jan van de Kuilen, Ad Ritmeester en Inge Pie
Distributie: 
Annie en Frans Hanse; 
               
Inleverdata 
Inleverdatum voor het septembernummer is
dinsdag  24 september 2019
Inleverdatum voor het  oktobernummer is
dinsdag 29 oktober 2019 
Kopij inleveren bij: rondomdeeshof@gmail.com 
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Kerkdienst en liturgie

STARTZONDAG EN VREDESWEEK – 
ZONDAG 22 SEPTEMBER

Op zondag 22 september maken we weer een oecume-
nisch feest van de vredesweek en de start van het nieu-
we seizoen.
Eerst zal er een gezamenlijke viering zijn in de Eshof. 
Het zal tegelijk de kerkdienst zijn waarin de groep men-
sen die naar Oeganda gaat, wordt uitgezonden; in het 
gebed zal een zegen voor de reis worden gevraagd. ‘Een 
goed verhaal’ is het thema dat de Protestantse Kerk in 
Nederland voor de startzondag aanreikt. De vredesweek 
heeft als thema ‘vrede verbindt over grenzen’. Het was 
niet moeilijk om die beide samen te voegen tot ‘een 
goed verhaal verbindt over grenzen’. Mogelijk zal daar 
in Oeganda ook letterlijk iets mee gedaan kunnen wor-
den via intercultureel Bijbellezen: we hopen dat we met 
een groep mensen in Mpigi in enkele Bijbelteksten kun-
nen duiken.

Na de viering en de koffie gaan we in verschillende 
groepen uiteen. Elke groep krijgt de gelegenheid om 
drie activiteiten bij te wonen: telkens wordt er na een 
kwartier gerouleerd. De activiteiten zullen dus kort en 
flitsend zijn. Zo is er een update van de situatie van de 
Queen of Peace Highschool. Er is een stellingenspel. En 
er is een gesprek rond de ‘kleur van de kerk’.
Hierna verzamelen we in de kerkzaal en zingen enkele 
liederen als overgang naar de lunch. De liederen maken 
deel uit van een klein repertoire dat meegaat naar de 
Queen of Peace Highschool.
Dan smeren en eten we samen boterhammen, die binnen 
of buiten genuttigd kunnen worden. Rond 13.15/13.30 
uur besluiten we de startzondag.
Iedereen is van harte welkom!

Ellie Boot

Vorming en Toerusting
Bij deze Rondom ontvangt u het nieuwe pro-
gramma van Vorming en Toerusting voor 
2019/2020.
De commissie Vorming en Toerusting denkt een grote 
variatie aan interessante onderwerpen aan te bieden en 
hoopt dat u zich enthousiast zult opgeven.
Ik maak u attent op de eerste activiteiten:

Oecumenische reis in 2020 naar Toscane; 
een reis met een gevarieerd programma naar Italië. 
Informatieavond donderdag 19 september in de Paulus.

De orthodoxe ketter – gesprekskring;  
drie bijeenkomsten onder leiding van Ellie Boot, om je 
te verdiepen in het boek De orthodoxe ketter en andere 
onmogelijke verhalen. 
De start is op 15 oktober voor de avondbijeenkomsten 
en op 22 oktober voor de middaggesprekken. 

Lezing Juke Hudig en expositie; 
Juke Hudig is kunstenares en richt in haar pasteltekenin-
gen de aandacht op de onzichtbare wereld achter de 
tastbare werkelijkheid. In de Eshof is van 24 oktober 
t/m 25 november een expositie waar ruim 25 pastels van 
haar te zien zijn.

Deze expositie wordt geopend op donderdag 24 oktober 
met een lezing van Juke Hudig De innerlijke reis van de 
profeet Jona, aan de hand van beelden van haar werk. 
Ze is een bijzondere kunstenares en het is zeker de 
moeite waard deze avond te bezoeken en haar expositie 
te bekijken.

Alle informatie over deze onderwerpen en nog veel 
meer, vindt u in bijgaand programma.  

Aanmelden kan met het aanmeldingsformulier en via 
het e-mailadres 
vormingentoerustinghoevelaken@gmail.com

De commissie Vorming en Toerusting is ook aanwezig 
tijdens de Startzondag op zondag 22 september. 

We hopen veel belangstellenden te mogen begroeten.

Ellie Boot
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Reeds verscheidene jaren bestaat er een 
nauwe oecumenische samenwerking tussen 
de gemeente van de Eshof en de Paulus 
gemeenschap. Dit uit zich onder andere in 
diverse gezamenlijke activiteiten en worden 
er tevens in beide kerken enkele open dien-
sten georganiseerd. 
En daarnaast is er de organisatie van een vijftal oecu-
menische diensten. Hiervoor is de Oecumenische 
Coördinatie Groep (O.C.G.)  Hoevelaken verantwoor-
delijk. 
Dit draagt zij door ruim voor de betreffende dienst 
deze te helpen voorbereiden tezamen met de beide 
voorgangers en de cantor van de kerk waar de 
dienst wordt gehouden. 

De O.C.G. bestaat normaliter uit twee mensen vanuit 
de Paulus gemeenschap en twee vanuit de Eshof 
gemeente die enkele keren per jaar voor overleg teza-
men komen.
Op dit moment is er vanuit de Eshof maar één per-
soon vertegenwoordigd en dat is er dus één te weinig.

Wie oh wie wil meehelpen om de oecumenische 
diensten voortgang te laten vinden?
Neem dan contact op met Jan Vogel

Draagt u de Oecumene een warm hart toe?

Over een kleine maand zijn wij in Oeganda op 
het prachtige project Queen of Peace 
Highschool. Ons geld hebben we bij elkaar 
gesponsord middels allerlei verschillende 
acties en ons streefbedrag is gehaald! Nu kun-
nen we ons voorbereiden op de reis die we met 
z’n allen gaan beleven. 

Afgelopen zomer hebben zij met een jongerenteam uit 
Nederland heel hard gewerkt aan het laboratorium en 
aan het jongens toiletten gebouw.

Op 27 september zullen wij vertrekken naar Oeganda. 
Zondag 22 september is onze uitzwaaidienst tegelij-
kertijd met de startzondag. Na deze dienst geven wij 
een presentatie over het drie jarig project Queen of 
Peace Highschool. Wij als groep zullen ons bezig hou-
den met de bouw van het laboratorium en het tailoi-
ring project. 

Wilt u graag een souvenir uit Oeganda hebben, spreek 
ons dan aan op startzondag of laat het ons via e-mail 
weten queenofpeace.deeshof@gmail.com

Celine.

All 4 Uganda reis 2019
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Ds. Ellie Boot
25 jaar hoeder en herder

Het komt niet vaak voor dat een predikant 25 
jaar in haar of zijn eerste gemeente ‘staat’. In 
dat opzicht is het een vrij unieke situatie, dat 
Ds. Ellie Boot en ‘de Eshof’ met elkaar al zolang 
verbonden zijn. Op 4 september 1994 werd 
Ellie, zoals ieder haar kent, bevestigd als predi-
kant van de Gereformeerde Kerk van 
Hoevelaken, onderdeel van de toenmalige 
Samen-Op-Weg Gemeente ‘de Eshof’. Die ging 
later op in de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’. 
Omdat Hoevelaken haar eerste gemeente was, 
is er op 1 september 2019 dus sprake van een 25 
jarig ambtsjubileum én is Ellie 25 jaar verbon-
den aan ‘De Eshof’. Aanleiding voor een mooi 
‘dubbelfeest’.

HOE HOU JE HET VOL?

Als opening van het programma opende voormalig 
voorzitter van de kerkenraad Frits Harmsen met het 
beantwoorden van de vraag hoe het komt dat zowel 
Ellie als de gemeente het al 25 jaar met elkaar uithou-
den. Frits vatte in zijn toespraak de afgelopen 25 jaar 
samen. Hij benoemde de kwaliteiten en persoonlijke 
betrokkenheid van Ellie. Daardoor komen kerkdiensten 
en pastoraat heel dicht bij elkaar: “Elke viering staat op 
zich. Over elke woord, elke zin, elke tekst en elk lied 
heb je nagedacht. Woorden en muziek moeten één 
geheel vormen. Het één kan niet zonder het ander. 
Daarbij blijf je altijd heel dicht bij jezelf en bij de tekst 
van de lezingen van de betreffende zondag. En dat ver-
taal je naar de situatie van mensen, vaak gemeenteleden. 
Dat doe je respectvol en integer, zonder oordeelsvor-
ming”, aldus Frits.

 ZONDER MUZIEK GEEN ESHOF

Dat muziek en liturgie met elkaar verbonden zijn in 
diensten van ‘de Eshof’, is te zien aan het grote aantal 
muziekstukken in het jubileumprogramma. De cantorij 
verzorgde twee zelfgemaakte muziekstukken. In één 
daarvan werd ‘de kracht van Ellie’ bezongen en 
benoemd. Vanuit de oecumenische samenwerking met 
de Paulusgeloofsgemeenschap toonde het Pauluskoor 
vervolgens hun betrokkenheid door het zingen van een 
‘Pauluslied’. Een ‘Romance’ van Grazyna Bacewicz 
werd gespeeld door Annahes Odink en Annemieke 
Huurdeman op respectievelijk piano en dwarsfluit. En 
als muzikaal intermezzo speelde Rudi Coppoolse, ook 
organist in de bevestigingsdienst in 1994, een transcrip-
tie van “ De Koekoek en de Nachtegaal” van Georg 
Friedrich Händel.

IETS DAT BLIJVEND IS

De mensen van ‘de Eshof’ wilden graag een blijk van 
waardering geven aan Ellie. Zelf zou ze graag iets wil-
len, dat blijvend is, waar ieder van kan genieten en dus 
een mooi symbolisch cadeau. Wat zeker blijvend is, is 
het gedenkboek dat is samengesteld. Daar werkten 
diverse auteurs van binnen en van buiten ‘de Eshof’ aan 
mee. Ellie ontving ook een mooi symbolisch bedrag, 
waar zij zelf iets mee kan doen. En blijvend zal zeker de 
gekregen olijfboom zijn. Het bijzondere van dit soort 
mediterrane bomen is, dat zij geen blad verliezen en dus 
altijd groen blijven. Iedereen in Hoevelaken mag genie-
ten van de vruchten die de boom voortbrengt, zoals ‘de 
Eshof’ nog jaren hoopt te genieten en geïnspireerd mag 
worden door deze geliefde voorganger.

OVER DS. ELLIE BOOT

Gegevens: Ellie is geboren in Gapinge (op Walcheren) 
in 1963, waar haar vader predikant was. Vervolgens 
heeft zij gewoond in: Oudewater, Willemstad (Curaçao), 
Veenhuizen, Bovensmilde, Pennsylvania, Amsterdam, 
Vallecrosia en Hoevelaken. Vóór haar beroep naar 
Hoevelaken heeft Ellie in Italië gewerkt in de protestantse 
Waldenzen gemeente (1992-1994).

Uit interviews (met o.a. Ben de Graaf in 1994, 1999 en 
2007): Op een gemeenteavond in augustus 1994 werd 
unaniem gekozen voor een beroep op Ellie Boot. Ellie 
heeft er vertrouwen in dat het goed zal gaan: ‘Ik ga in 
ieder geval mijn best doen’. Over de samenwerking met 
Dirk Monshouwer: ‘Ik werk samen met een oudere col-
lega. We kunnen heel goed samenwerken. Hij is de den-
ker, de analyticus, de organisator. Mijn kracht ligt in de 
benaderbaarheid, het meeleven, de omgang met de men-
sen. De theoloog is van beroep een tekstuitlegger maar 
de bijbel komt steeds minder ter sprake. De geloofsvra-
gen zijn verdrongen door levensvragen’.

 UITSPRAKEN OVER GELOVEN: 

‘Wat moet ik eigenlijk met dat geloof? Dat is een vraag, 
die ik nog steeds heb. Wie is God en waar kun je hem 
tegenkomen? (10-7-’99). Geloven is niet zoiets als: God 
bestaat, punt uit. Geloven is voor mij: me bezinnen, God 
present stellen en hier en nu waarmaken. Geloof komt 
niet aanwaaien, daar moet je voor openstaan en daar 
moet je aan werken’.

Jan Hofman



           Een reisverslag
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Van 13 tot 15 juli 2019 zijn wij,  Gab en Nelly 
Clement, Riet en Max van Deuveren, een week-
end naar Londen geweest. Een heel bijzonder 
ervaring, want we gingen op bezoek bij de uit 
Afghanistan gevluchte familie Rashidi, die van 
1998 tot 2014 in Hoevelaken heeft gewoond. 

Als vrijwilligers bij Stichting Vluchtelingenwerk 
Hoevelaken hadden wij in die tijd veel contact met deze 
Afgaaanse familie. 

Gelukkig kregen de moeder en haar vier kinderen in 
2001 een Nederlands paspoort. Maar de vader kwam op 
grond van het internationale vluchtelingenverdrag niet in 
aanmerking voor een verblijfsvergunning, omdat hij  
enige tijd in het Afghaanse leger had gewerkt. Zonder 
paspoort zou hij voor de rest van zijn leven in Nederland 
stateloos blijven, zonder enig burgerrecht, zoals het 
recht op werk, een inkomen, medische zorg en andere 
rechten. Vooral voor hem, maar ook voor het hele gezin 
was dit een moeilijk te aanvaarden perspectief. 

Daarom verhuisde het gezin, vader, moeder en 4 kinde-
ren, op aanraden van hun advocaat, in 2014  naar 
Engeland. Daar konden zij met hun Nederlandse status 
gebruik maken van het EEG recht op vrij reizen, wonen 
en werken. Om de verhuizing naar Engeland te kunnen 
realiseren was natuurlijk geld nodig.

Vluchtelingenwerk Hoevelaken kon wel helpen, maar 
had te weinig financiële middelen.
Wij hebben toen een beroep gedaan op de drie kerken in 
Hoevelaken die zonder aarzeling bereid waren  een 
bedrag te schenken waardoor het plan kon worden uitge-
voerd.

Ruud Stitselaar bood aan het meest waardevolle deel 
van hun huisraad met zijn bestelwagen te vervoeren en 
zo hebben wij de gehele familie in december 2014 met 
de auto naar Londen gebracht.

Door hun in Engeland wonende landgenoten en familie 
was daar intussen gezorgd voor een huis en een baan 
voor mevrouw Rashidi. Dat waren de voorwaarden om 
voor vestiging in Engeland in aanmerking te komen.

In de jaren daarna was er regelmatig telefonisch contact 
tussen London en Hoevelaken. En altijd weer was hun 
vraag: “Wanneer komen jullie nu eens bij ons op 
bezoek?”
En ook wij wilden met eigen ogen wel zien hoe het met 
de familie is gegaan. 

Zo namen we in juli 2019  met z’n vieren de trein naar 
Londen. 

Het werd een rustige reis. En op het station in Londen 
werden we opgewacht door zoon Wahid. Leuke sponta-
ne jonge man en een hartelijke eerste ontmoeting.
Hij reed ons door het drukke verkeer in de stad en ver-
telde intussen over zijn werk als commercieel medewer-
ker van een bedrijf dat veel zaken doet met Nederlandse 
klanten. Zijn perfecte beheersing van de Nederlandse en 
Engelse taal maakte hem de geschikte medewerker voor 
deze baan. 

Na ruim een uur rijden arriveerden we bij hun huis in 
het Londense district Wembley.
Het werd die zaterdagavond een heel vrolijk en emotio-
neel weerzien. 

We kregen een uitgebreide en zeer gastvrije Afghaanse 
maaltijd voorgeschoteld en er werd heel wat bijgepraat.

’s Zondags werden wij ook hartelijk verwelkomd in het 
huis van de familie Arghandawi, die in dezelfde tijd uit 
Afghanistan vluchtte en in Hoevelaken kwam wonen. 

Mevrouw Rashidi en mevrouw Arghandawi zijn twee 
zusters die ook in Hoevelaken veel steun aan elkaar had-
den. Daarom verhuisde ook het gezin Arhandawi twee 
jaar geleden op eigen initiatief naar Londen, waar intus-
sen ook al twee van hun kinderen woonden. Ook nu 
wonen de twee gezinnen weer vlak bij elkaar.

Het gaat heel goed met beide families. Alle kinderen 
hebben in Engeland HBO- of universitaire studies 
gedaan in management, accountancy, economics of iets 
dergelijks.  En ze hebben allen een goede baan,
behalve de jongste, de kleine Hamid, die 11 jaar was 
toen ze in 2014 uit Hoevelaken vertrokken (en die ooit 
bijna al ter wereld kwam in Max z’n auto op weg naar 
de kraamafdeling van het Sint Jansdal). Nu is hij een 
vriendelijke, lange puber van 17 jaar.

Vader Rashid, waar de verhuizing naar Londen om 
begonnen was, heeft inmiddels een visum en hoopt in 
november een Engels paspoort te krijgen.

Frappant is dat de gezinsleden voornamelijk Nederlands 
met elkaar spreken, want de jongere generatie heeft 
merendeels de lagere en middelbare school in Nederland 
afgerond. Zij hebben minder ervaring met Afghaans, 
maar intussen beheersen ze de Engelse taal perfect.
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            Een reisverslag
Iedereen werkt en is gelukkig. Hoewel ze allemaal zeg-
gen dat Nederland hun thuisland is en ze soms nog erg 
naar het rustige Hoevelaken verlangen.

Na een gezellig en bewogen weekend zijn we maandag 
weer in de trein gestapt, uitgezwaaid door de oudste 
zoon, Jawid, die ons naar het station bracht.

Wij vinden het van belang om te laten weten, dat de gif-
ten van de kerken hebben bijgedragen 
aan de start van een nieuw en hoopvol bestaan van de 
familie Rashidi en indirect ook van de familie 
Arghandawi.

Nelly en Gab Clement
Riet en Max van Deuveren 

Zonnepanelen op het dak van de 
Eshof

Op vrijdag 19 juli 2019 was het dan eindelijk 
zover. Na een uitgebreide procedure zijn er 24 
zonnepanelen op het (hoge) dak van de Eshof 
geplaatst. Met een tweeledig doel, te weten nog 
meer een ‘Groene kerk’ zijn alsmede een jaar-
lijkse besparing op de energiekosten. 

Een jaar geleden is er op de buitenmuur bij de ingang 
van De Eshof een bordje ‘Groene Kerk’  geplaatst. 
Zoals de Werkgroep Duurzame Eshof in het vorige 
nummer van Rondom al heeft gemeld kreeg De Eshof 
dat predicaat vanwege diverse acties die al waren 
ondernomen. Om de duurzame Eshof verder te ontwik-
kelen zijn er nu zonnepanelen geplaatst die voldoende 
opbrengen om aan de jaarlijkse vraag naar elektriciteit 
te voldoen. Tevens is er nog ruimte over op het dak om 
in de toekomst extra panelen te plaatsten mocht de 
Eshof overgaan naar bijvoorbeeld een warmtepomp als 
alternatief voor gasverwarming.

Uit de begroting van 2019 komt naar voren dat het 
voor de Eshof steeds moeilijker wordt om jaarlijks een 
sluitende begroting te maken. Kostenbesparing is 
dan ook een belangrijke pijler voor de Eshof. Het 

plaatsen van zonnepanelen helpt hierbij. Echter is er 
door de kerk eerst geïnvesteerd in de aanschaf van 
deze zonnepanelen.  Een vrijwillige bijdrage voor deze 
investering zou zeer welkom zijn.

Mocht u, net zoals de gehele kerkenraad, ook enthou-
siast zijn over het plaatsen van zonnepanelen en bent u 
bereid om een (stukje) zonnepaneel te sponseren, dan 
zouden wij u daarvoor zeer erkentelijk zijn.

Wij verzoeken u dan uw bijdrage over te maken op 
rekeningnummer NL25RABO 0373735367 t.n.v 
Protestantse Gemeente De Eshof onder vermelding van 
‘Zonnepanelen’.

Uw bijdrage wordt fiscaal gezien als gift en is daar-
door aftrekbaar voor de belasting.

Met vriendelijke groeten,
College van kerkrentmeesters
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Schema activiteitengroep 
2019/ 2020.

Op woensdag 11 september gaat de activitei-
tengroep weer beginnen.
Iedereen is van harte welkom voor een kopje 
koffie of thee, een praatje, een spelletje of om 
te knutselen.
Kom gerust een kijkje nemen op deze gezellige 
middagen.

De middagen zijn van 13.30 tot 16.00 uur

WOENSDAG 11 SEPTEMBER 2019
WOENSDAG  25 SEPTEMBER 2019
WOENSDAG  9 OKTOBER 2019
WOENSDAG  23 OKTOBER 2019
WOENSDAG  6 NOVEMBER 2019
WOENSDAG  20 NOVEMBER 2019
WOENSDAG  4 DECEMBER  2019
WOENSDAG  18 DECEMBER  2019

WOENSDAG 1 JANUARI SLAAN WE EEN KEER 
OVER EN GAAN VERDER OP

WOENSDAG  8 JANUARI 2020
WOENSDAG  22 JANUARI 2020
WOENSDAG  5 FEBRUARI 2020
WOENSDAG  19 FEBRUARI 2020
WOENSDAG  4 MAART 2020
WOENSDAG 18 MAART 2020
WOENSDAG 1 APRIL 2020
WOENSDAG  15 APRIL 2020
WOENSDAG 29 APRIL 2020
WOENSDAG  13 MEI 2020
WOENSDAG  27 MEI 2020
WOENSDAG  10 JUNI 2020
WOENSDAG  24 JUNI 2020 LAATSTE KEER.

Heeft u nog vragen bel ons gerust.

Ellen van der Linden
             Lien Vogel  

Mpho Tutu van Furth spreekt over 
omgaan met polarisatie 

“KUNNEN WE EROVER PRATEN?”

Mpho Tutu van Furth is op zaterdag 5 oktober aan-
staande key note speaker in Amersfoort, op de lande-
lijke ontmoetingsdag van INLIA (de interkerkelijke 
vluchtelingenorganisatie, waarbij ook deze kerk 
betrokken is). De dominee, auteur en dochter van 
Desmond Tutu woont tegenwoordig in Nederland. 

Ze spreekt op de bijeenkomst over het omgaan met 
polarisatie. Hoe spreken we met elkaar over onder-
werpen als vluchtelingen of racisme? Of vermijden 
we deze discussies, uit angst voor conflict? Als we het 
gesprek wél voeren; hoe voorkomen we dat het fami-
lies, vriendenclubs of geloofsgemeenschappen splijt? 

INLIA koos Mpho als gastspreker naar aanleiding van 
het boek over vergeving dat zij samen met haar vader 
Desmond schreef. INLIA-directeur John van Tilborg 
werd erdoor geraakt: “Een heel krachtige, bemoedi-
gende boodschap.” INLIA kent de Zuid-Afrikaanse 
oud-aartsbisschop overigens al heel lang; Tutu was in 

1989 een van de eerste ondertekenaars van het Charter 
van Groningen. Met dit verbond kozen (inter-)natio-
nale kerkgemeenschappen destijds partij voor vluchte-
lingen en asielzoekers in nood. 

Na de speech zijn er dialoogtafels over hetzelfde 
thema, om ervaringen te delen en elkaar de hand te 
reiken. Na de lunch staan diverse workshops op het 
programma, zie https://www.inlia.nl. Hayarpi 
Tamrazyan, die bekend werd door het langdurige 
kerkasiel in de Bethelkapel in Den Haag, sluit de dag 
af.

De dag in de Emmaüskerk in Amersfoort is gratis toe-
gankelijk voor alle leden van betrokken geloofsge-
meenschappen, zoals de onze. Mensen moeten zich 
wel aanmelden, via krp@inlia.nl. Inloop vanaf 10 uur. 
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Van harte aanbevolen de collectes 
voor de komende weken

8 september
Eigen diaconie
Naast de vele diaconale organisa-
ties die wij steunen en waarvoor 
vaak een collecte bestemd is heeft 
de diaconie van de Eshof ook uw 
steun hard nodig. Met uw steun kunnen wij gezinnen 
in Hoevelaken, die in financiële nood verkeren, op 
weg helpen. Algemeen doel van deze hulpverlening is 
mensen de weg wijzen,  te begeleiden naar zo zelfstan-
dig mogelijk functioneren in de maatschappij en zo 
nodig financiële hulpverlening. In noodsituaties is het 
mogelijk eerst crisishulp te verlenen door geld of goe-
deren te geven. Helaas zijn er nog veel gezinnen in 
Hoevelaken die deze steun heel hard nodig hebben. 
Uw bijdrage aan dit doel wordt enorm gewaardeerd!

15 september
Stichting Hulpdienst Hoevelaken.
De Stichting Hulpdienst Hoevelaken 
is een vrijwilligersorganisatie die in 
1985 is ontstaan uit een initiatief van 
kerkelijke en maatschappelijke 
instanties. Zij biedt hulp en zorg aan 
de inwoners van Hoevelaken. Kunt u 
door ziekte, een handicap, leeftijd of andere omstan-
digheden geen beroep doen op bestaande hulpinstan-
ties, dan staan de vrijwilligers van de hulpdienst voor 
u klaar. 
De hulp is bedoeld voor iedereen, die om wat voor 
reden ook, een helpende hand of een steuntje in de rug 
nodig heeft. Deze fantastische vrijwilligers helpen 
vooral ook de mantelzorgers, die het vaak zwaar heb-
ben. Onze steun wordt enorm gewaardeerd.

22 september: Startzondag
Kerk in Actie: Vredesweek PKN
Het is Vredesweek. Helaas is vrede 
op veel plaatsen in de wereld ver te 
zoeken.
De Protestantse Kerk, Kerk in Actie 
en PAX ondersteunen initiatieven 
voor vrede over landsgrenzen heen, 
maar ook over grenzen van cultuur en religie heen. De 
opbrengst van de collecte is bestemd voor een aantal 
vredesinitiatieven.  Waaronder wordt stichting  
‘Geloven in Samenleven’ gesteund. De stichting werkt 
lokaal aan het verbinden van mensen van verschillende 
religies en het voorkomen van conflicten. In Kosovo 

ondersteunt PAX de 
lokale organisatie 
Gemeenschapsopbouw 
Mitrovica waarin Albanezen en Serviërs, die de ver-
deeldheid zelf pijnlijk hebben ervaren, elkaar de hand 
weer reiken in training, scholing en gezamenlijke 
bedrijfjes.  Steunt u deze vredesactiviteiten in binnen- 
en buitenland met uw gift? Hartelijk dank!

29 september
Nijkerks Diaconaal Beraad
Het Nijkerks Diaconaal Beraad 
(NDB) is een samenwerking 
tussen de verschillende diaco-
nieën van gemeente Nijkerk met 
als doel elkaar te versterken. 
Het NDB heeft bijvoorbeeld mensen opgeleid tot 
schuldhulpmaatje en die hebben wij al een aantal 
keren dankbaar in moeten zetten voor gezinnen in 
Hoevelaken. Ook organiseert het NDB jaarlijks het 
vakantieproject waarbij gezinnen, die om financiële 
redenen niet op vakantie kunnen, geheel verzorgd een 
week op vakantie mogen. Daarnaast deelt het NDB 
ieder jaar verrassingspakketten uit via de voedselbank 
en vluchtelingenwerk. Om deze samenwerking te hou-
den is uw bijdrage zeer welkom!

6 oktober
Kerk en Israël
In 2019 ondersteunt PKN het 
werk in Nes Ammim, een inter-
nationale christelijke gemeen-
schap in Israël gericht op ont-
moeting en dialoog. Ook is er nieuw gespreksmateri-
aal gemaakt voor gemeenten. In het internetproject 
‘De Uitdaging’ worden christenen uitgedaagd om les-
sen te leren uit de dialoog met joden. Wat hebben 
christenen geleerd over Jezus en Paulus en wat bete-
kent dat voor ons christelijk geloof? Aan de hand van 
stellingen met toelichting en video’s kunnen geloofs-
gesprekken worden gevoerd. Door de dialoog met 
joden worden christenen uitgedaagd de eigen traditie 
met nieuwe ogen te bekijken. Uw steun via de collecte 
maakt al deze activiteiten mogelijk.

William Bouw
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MIEKE VERTELT:
VERHALEN UIT UGANDA

Elke maand schrijft Mieke van Vliet een prach-
tig verhaal voor De Rondom over haar beleve-
nissen tijdens haar verblijf in Uganda. 
Deze maand helaas haar allerlaatste stuk in De 
Rondom. 

MUTAMBULE BULUNGI.

Vandaag voor u mijn allerlaatste stukje voor het Queen 
of Peace project van onze gemeenschap.
De tijd is omgevlogen. Ondanks herinnerden we met 
ons allen 17 juli 2018. De dag dat we met het jongeren-
team naar Mpigi vertrokken na een intensief jaar van 
fondsen werven.
Bijzonder hoe velen van het team hier bij stilstonden. 
Met een leuk bericht op Facebook of een privé berichtje 
in de groep. Bijzonder ook dat Philomena ons in deze 
periode bestookte met herinnerings-berichtjes. Ook zij 
stond stil bij onze eerste ontmoeting, een jaar geleden.  
De volgende berichtjes van haar kwamen via mijn 
Whatsapp binnen:

“Blessings to everyone. Great work keep it up always. 
God is the answer my dear. All to God we surrender. 
Have a blessed organization”.

“Always at heart. It’s now a year passed away from the 
time we met. Missing you all. God bless you always. 
Greetings to everyone at home”.

“Love you all mikwano”. Glory be to God always. Send 
my smile to everyone home”. 

In het begin wist ik me geen raad met deze berichten, 
maar niet antwoorden kon ik niet maken vond ik zelf. 
Nu neem ik altijd even bedenktijd na zulke berichten. 
Iemand die zo mee leeft en ons zulke lieve berichten 
stuurt, heeft op zijn minst recht op een passend ant-
woord. 
“Yes, thank you”, doet de lading van deze berichten 
geen recht. Maar, de “halve atheïst” die ik ben, krijgt 
een wederantwoord van dit goddelijke niveau niet uit 
mijn pen/toetsenbord.

“Thanks for keeping the spirit”, You all will always be 
in my heart. I am on duty. A long evening from one sick 
patient to another”. 
Ik vond het wel een zeer geslaagd antwoord. Laat weten 
waar je mee bezig bent. Doet zij in principe toch ook. 
Maar dan krijg je dit als antwoord terug:

“I will pray for you mukwano. May God help you all 
and energize you to manage all the problems. Quick 
recovery in Jesus’s name. Amen”.

Er kan geen pen op tegen haar goddelijke, voor ons cal-
vinisten misschien zelfs lichtelijk hoogdravende bood-
schappen. Toch ik heb het hele jaar contact met haar 
gehouden. Zij op haar manier en ik op de mijne. 
Dankzij onze ontmoetingen en haar lieve goddelijke 
berichtjes is er een band ontstaan. De berichtjes worden 
meer privé. We delen onze totaal verschillende levens. 
Zij haar Ugandese, ik mijn Nederlandse. Welgemeend, 
ieder op onze manier.
Wat frappant was, is dat mijn aanspreektitel in de tekst-
jes na verloop van tijd veranderde. Eerst werd ik conse-
quent “mukyala docter” (mevrouw dokter) genoemd, 
maar na verloop van tijd werd mijn aanspreek titel 
“mukwano”. Vriend. (er is geen vrouwelijk woord voor 
in Luganda).

Deze drie Eshof jaren Uganda hebben mij een nieuwe 
Ugandese vriendschap opgeleverd. 
Toen ik aan dit hele verhaal begon had ik als motivatie 
bedacht dat ik graag mijn liefde voor Uganda, dat kleine 
stukje Afrika, wilde doorgeven aan de inwoners van 
Hoevelaken. Een ander beeld geven aan de Hoevelakers 
dan de eenzijdig berichtgeving over Afrika op tv en in 
de kranten.
De geuren in dit land, de altijd opgewekte en gastvrije 
bewoners, de prachtige natuur en het doorzettingsver-
mogen om van niets iets te maken. 

Een heel rijtje had ik in gedachte, maar vriendschap 
stond er niet bij. En dat had ik ook niet echt verwacht. 
In drie weken iemand zo goed leren kennen dat je de 
persoon een vriend noemt is mij nog nooit gelukt. Ik 
ben niet iemand die snel nieuwe vriendschappen sluit. 
Maar ik mag tot mijn verwondering bekennen dat ik er 
een vriendin bij heb. Ik mis haar en soms in een vlaag 

Verhalen uit Uganda
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Verhalen uit Uganda
van weemoed zou ik zo even terug willen. Weg van de 
ratrace van je werk, gezin, zieke ouders. Heerlijk een 
ochtendje matooke pellen onder een boom. Beetje keu-
velen en kletsen. Waarom kunnen zij dit wel en moet ik 
gruwelijk veel moeite doen om een ochtendje met een 
vriendin af te kunnen spreken om lekker te wandelen en 
bij te kletsen. Wanneer zijn wij dit kwijt geraakt. Terwijl 
die vrouwen daar misschien wel veel harder werken dan 
ik. Veel meer tijd kwijt zijn aan huishouden, eten koken 
en andere klussen. 
Waarom moeten wij naar een mindfullness training om 
dat Ugandese gevoel terug te vinden? 

Ik hoop dat deze Ugandese periode in de levens van de 
teamleden ook iets teweeg heeft gebracht. Het gevoel 
dat je iets betekend hebt voor iemand aan de andere 
kant van de wereld. Dat je hebt kunnen delen, maar ook 
hebt kunnen leren van elkaar. Ik hoop dat iedereen de 
rest van zijn leven af en toe een Uganda-momentje 
heeft. 

Onlangs stond het doen van vrijwilligerswerk in Uganda 
in de spotlights. Er was volgens het persbericht van alles 
mis. Organisaties creëerden speciaal hulpplekken (m.n. 
kindertehuizen) om vrijwilligers te kunnen laten wer-
ken. Ugandese counterparts trokken aan de bel dat er 
door ongekwalificeerde vrijwilligers banen werden inge-
pikt waardoor Ugandezen met de juiste opleiding niet 
aan de bak konden. 
Misstanden in ontwikkelingswerk zijn van alle tijden en 
zullen nooit verdwijnen. Maar de overheden van dit 
soort landen laten dit ook toe. Het maakt blijkbaar niet 
uit wat voor opleiding je hebt en op welke manier je een 
zak geld wil uitgeven. In Uganda kan alles. 
Het White-Saviour Syndrome wordt dit in vakjargon 
genoemd. En veel organisaties zijn hiermee besmet. 
Vooral vanuit de USA komen bootladingen van dit soort 
‘saviours’, vaak uit zeer orthodoxe geloofsgemeen-
schappen. ‘In Jesus’s name ´ mag en kan blijkbaar van 
alles.
Een goed boek hierover is door de Nederlandse Judith 
van de Kamp geschreven “De derde wereld op je cv”. 

Wat ben ik blij dat wij in Uganda een project hebben 
gevonden dat vanuit de lokale samenleving is opgezet. 
De bewoners van een stukje Uganda hebben in eerste 
instantie hun handen ineengeslagen omdat er voor hún 

kinderen behoefte was aan een middelbare school. Het 
zijn de mensen uit het gebied zelf die contact hebben 
gezocht met hulporganisaties. Dit is volgens mij een 
schoolvoorbeeld van hoe je anno nu ontwikkelingshulp 
verleent. Vanuit die gedachte, dat wij het zo goed heb-
ben en leven in overvloed, hebben we besloten deze 
mensen een stukje op weg te helpen. Respectvol naar 
hun ideeën, gewoontes en mogelijkheden. 

Van een aantal teamleden weet ik dat zij deze spirit 
opgepakt hebben.
Roy, nieuwsgierig naar alles wat over de grens van 
Nederland ligt, heeft er alweer een mooie vrijwilligers-
reis naar Thailand opzitten. Hierover heeft hij al wat 
geschreven in een vorige Rondom. Een vriendschap met 
een Russische leerlinge van een uitwisseling zorgt 
ervoor dat hij waarschijnlijk rond Kerst Rusland gaat 
verkennen. En de Indiase vriend die hij op een eerdere 
uitwisseling heeft leren kennen wordt ook zeker 
bezocht. Ondertussen maakt hij de HAVO af en weet al 
dat hij in Zwolle global project and change management 
wil gaan studeren.
Annika heeft haar VWO diploma gehaald en gaat in 
september naar de universiteit van Wageningen om 
internationale ontwikkelingsstudies te studeren.
Amarant, die geneeskunde studeert in Groningen, gaat 
komend jaar voor het afsluiten van haar bachelor een 
half jaar mee werken aan een project in Nepal. Dit pro-
ject gaat over tradities en het verbeteren van gebruiken 
rondom de menstruatie van meisjes en vrouwen daar. Er 
ligt een patronen set voor wasbare maandverbanden 
voor haar klaar! Als het kan ga ik vast en zeker dat pro-
ject in Nepal bezoeken!

Straks in september gaat er weer een groep uit 
Hoevelaken naar Mpigi in Uganda toe. Philomena en 
haar staff kijken uit om hen te ontmoeten. Ik kijk uit 
naar hun verhalen. En ik hoop dat zij de rest van hun 
leven ook een stukje Uganda in hun hart mee dragen.
Voor jullie allen: Mutambule bulungi. Goede reis. 
Kom terug vol ervaringen, verhalen en mooie herinne-
ringen. 

Kale, nawe. Webale nnyo.
Nou, dat was het, dank jullie wel.

Mieke
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De vakantietas
“Mijn kinderen zijn helemaal hyper” was één van de 
reacties nadat er in juli een vakantietas was gebracht. 
Veel blije gezichten hebben we gezien en veel leuke en 
fijne reacties gekregen. 

In totaal zijn er zo’n 20 kinderen in Hoevelaken blij 
gemaakt met een tas vol spelletjes, boekenbon, ijsjes-
strippenkaart enz. Dit konden wij als diaconie alleen 
maar doen door uw hulp als gemeente.

Dankzij spontane giften, volle collectezakken en een 
mooi bedrag van de rommelmarkt waren wij in staat om 
de tassen te vullen. Ook waren er mensen die ‘uitjes’ 
hadden gewonnen en deze aan ons beschikbaar stelden. 
Heel veel DANK hiervoor. 

Zo is de zomervakantie een beetje zonniger geworden. 
Wij hopen volgend jaar met deze actie te kunnen door-
gaan.

Namens de diaconie,
Wouda Bakker       

Zaterdag 12 oktober 2019 organiseert de classicale 
commissie Kerk&Israël Veluwe een ontmoetings- en 
toerustingsdag voor een ieder die meer wil weten wat 
de relatie is van de kerk met Israël, het jodendom en de 
christelijke gemeente.

Ds. B. Gijsbertsen uit Kampen, emeritus predikant 
PKN komt spreken over:

 “Geloven met een Hebreeuws ijkpunt”

Programma:
10.30 inloop en koffie/thee
11.00 welkom, uitleg K&I classis Veluwe 
 ds. B.L. Jongkind, voorzitter K&I Veluwe
11.15 ds. B. Gijsbertsen 
 “Geloven met een Hebreeuws ijkpunt”
11.45 gelegenheid voor vragen stellen, indienen 
 schriftelijke vragen

Collecte voor de bestrijding van de onkosten

12.00 lunch en ontmoeting (lunch zelf meenemen, 
 koffie, thee, soep gratis)

13.00 vervolg ochtendprogramma
14.00 korte viering voortlopend uit de lezing 
 (Jom Kippoer)

We ontmoeten elkaar in:’t Venster, Hervormde gem. 
Nieuwe Kerk Noord. Horsterweg 40, 3851 PJ te Ermelo, 
10 min. lopen van station Ermelo

Boekentafel aanwezig

Meer informatie:
Leny Zintel- van der Pot, 
 secretaris class. cie. K&I Veluwe
Tel: 0341750383 of 0636499599
Email: kerkenisraelveluwe@gmail.com
Website: https://www.kerkenisraelveluwe.nl

Uitnodiging Ontmoetings-en Toerustingsdag Kerk & Israël Veluwe te Ermelo 
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Kind en jongeren-
werk in de gemeente
In veel kerken wordt energie gestoken in het bereiken 
van jongeren. In de ene gemeente gaat dat heel erg goed 
en is er een bloeiend jongerenwerk, in de andere 
gemeente is het heel lastig om in contact te komen en te 
blijven met de jongeren.
Als Classicale Vergadering Veluwe willen we graag stil-
staan bij het jongerenwerk en vanuit de praktijk over en 
weer van elkaar leren. Wat kunt u verwachten?

JOP (jongerenorganisatie van de Protestantse Kerk) 
heeft onderzoek gedaan naar het jeugdwerk binnen de 
kerk. In een korte presentatie worden uitkomsten van dit 
onderzoek gepresenteerd. Een tipje van de sluier: het 
onderzoek laat zien dat er sprake is van ‘ontgroening’, 
maar dat er onder jongeren(werkers) ook sprake is van 
veel creativiteit en enthousiasme.

Tijdens deze avond gaan we ook in gesprek met de 
jongeren(werkers) zelf. Er zijn drie korte pitches (2 a 3 
minuten) door een direct betrokkene uit een van de 
gemeenten uit Classis Veluwe. 
Deze drie personen zijn:
•	 Ds. Gertrudeke van de Maas, predikant van de 

Protestantse wijkgemeente De Drie Ranken in 
Apeldoorn

•	 Jan Vos, jeugdcoördinator Hervormde gemeente 
Barneveld

•	 Freddy Broekema, coördinator Helping Hands 
Protestantse gemeente Barneveld

De drie workshops zijn:
1) Pionieren door ds. Gertrudeke van der Maas
Alles begint met luisteren. Ook de pioniersplek in 
Apeldoorn, gericht op jongere generaties, tot 45 jaar. 
Aanleiding tot de pioniersplek was dat het aanbod van 
de kerk niet meer voldoende aansluit bij jongere genera-
ties, terwijl zij wel bezig willen zijn met geloof en zin-
geving. Doel van de pioniersplek is het met deze men-
sen zoeken naar nieuwe vormen van ontmoeting en ver-
dieping rondom geloof en zingeving.
Ds. Gertrudeke van der Maas neemt u in de workshop 
mee in de manier waarop zij met haar pioniersteam in 
Apeldoorn luistert naar wat jonge mensen beweegt en 
vertelt over de uitkomsten van de luisterfase, die inmid-
dels is afgerond.

2) Basiscatechese 10-12 jarigen door Jan Vos
Er is kerkbreed veel belangstelling voor basiscatechese 
oftewel kindercatechese. Het is ontstaan vanuit de 
behoefte aan een methode die specifiek aansluit bij de 
ontwikkelingsfase van 10- tot 12-jarigen. Deze jonge 
tieners zijn heel leergierig, ook als het gaat om geloven 
en de kerk. In de workshop staan we stil bij het waarom, 
de inhoud en vorm van basiscatechese. Ook is er aan-
dacht voor praktijkervaringen.

3) Helping Hands door Freddy Broekma
Helping hands is een groep jongeren van ong. 15 tot 24 
jaar. De groep valt onder de Pastoraatsgroep Jeugd van 
de Protestantse gemeente te Barneveld. De jongeren wil-
len mensen  helpen die het minder hebben dan zij. Om 
voor deze mensen concreet de handen uit de mouwen te 
steken, organiseren ze acties in Barneveld. De projecten, 
zoals een jaarlijkse werkweek, zijn verspreid over heel 
Nederland. 

Deze bijeenkomst is voor voorgangers, jeugd- en jonge-
renwerkers, (jeugd)ambtsdragers, leden jeugdraad, 
gemeenteleden en ieder die het jeugdwerk een warm 
hart toedraagt.

Het betreft het tweede deel van de classicale vergade-
ring Veluwe.

Voor wie gemeenteleden, jeugdraden, ambts-
  dragers jeugd, jeugd- en jongerenwer 
  kers, voorgangers
Wanneer  8 oktober
Welkom  20.30 uur inloop met koffie
Start  20.45 uur gevolgd door korte intro,  
  drie pitches, twee rondes workshops
Waar  Kerkheem, Kerkstraat 35, 3781 GA   
  Voorthuizen
Aanmelden voor 1 oktober
Aanmelden bij Gerrit Bok: cvVeluwe@kpnmail.nl

Namens de classicale vergadering Veluwe,
Gerrit Bok, scriba.

06 5397 0649
cvVeluwe@kpnmail.nl

www.pknclassisveluwe.nl

Uitnodiging voor het deelnemen aan het 
tweede deel van de Classicale vergadering 
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Rondom digitaal of op papier?

Bij deze rondom ontvangt u een brief waarin u 
bovenstaande vraag wordt gesteld.

Waarom deze vraag?
Om de almaar stijgende kosten voor het maken van de 
Rondom in de hand te houden, moeten we stappen 
ondernemen. Wij willen u niet steeds vragen of u uw 
bijdrage zou willen verhogen. Daarom willen wij graag 
van u weten hoe u de Rondom zou willen ontvangen: 
•	 Op papier
•	 Digitaal (per email in PDF formaat)
•	 Digitaal en op papier 
•	 Ik heb geen behoefte aan een Rondom

De stijgende kosten zijn o.a.:
•	 de BTW voor het drukken van de Rondom is geste-

gen van 6% naar 9%
•	 jaarlijkse inflatie 
•	 portokosten voor de Rondom die naar mensen bui-

ten de regio gestuurd worden. Het ziet er naar uit 
dat ook de portokosten fors gaan stijgen, mogelijk 
met 16% volgens de krantenberichten.

Geen acceptgirokaarten meer
De eerste stap om de kosten te drukken is het niet meer 
sturen van de acceptgirokaart voor de vrijwillige bijdra-
ge van 2019. Het kost ons ca. € 100 per jaar, terwijl de 
meeste mensen het bedrag elektronisch overmaken. 

Rondom digitaal
Vanaf volgend jaar kunt u er voor kiezen de Rondom 
digitaal, via de email in pdf-vorm, te ontvangen en niet 
meer op papier. Voor 2020 willen we hiervoor dan een 
kleinere bijdrage aan u vragen in plaats van de €22,50.

Deze optie past helemaal binnen het “groen” beleid van 
onze kerk (minder papier) en het bespaart kosten van 
drukken en postzegels. 

Rondom op papier
Wilt u liever een papieren Rondom blijven ontvangen, 
dat is geen probleem. De bijdrage blijft dan €22,50, 
maar elke bijdrage is welkom.

Geen Rondom meer
We zouden het jammer vinden als u de Rondom niet 
meer wilt ontvangen. Mocht u de Rondom later toch 
weer willen ontvangen, laat het ons dan even weten.

Wij zouden graag antwoord willen hebben op 
de onderstaande vragen:

Hoe wilt u de Rondom ontvangen?
□  Op papier
□  Digitaal (per email in PDF formaat)
□  Digitaal en op papier 
□  Ik heb geen behoefte aan een Rondom

Uw gegevens:
Naam:
Adres:
Emailadres*:

*Wij zouden uw emailadres ook graag voor 
 Eshofberichten willen gebruiken.
  Vindt u dat goed?   Ja / Nee
 Uiteraard zullen we uw gegevens zorgvuldig behandelen en niet 

 doorgeven aan derden.

U kunt uw reactie: 
•	 inleveren in de doos in de ontvangstruimte van de 

kerk
•	 per mail sturen aan digitale.rondom@gmail.com
•	 of afgeven bij/aan een contactpersoon, ouderling of 
      diaken

Werkgroep Digitale Rondom,
Henry Westein

Harmen Lanser
Inge Pie

Vrijwillige bijdrage 2019
Wij willen u dan ook vragen uw vrijwillige bijdra-
ge van €22,50 over te maken op: 

Rekening nr: NL03 RABO 0373 7353 75
Naam:  CvKProt. Gem. de Eshof te  
  Hoevelaken inz. Rondom
Omschrijving:  vrijwillige bijdrage kerkblad 2019
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Wijk     Straatnaam 

1  Amersfoortsestraat 
5  Adrianus Vossiuspad 
2  Akkermaalshout 
3  Andreaslaan 
8  Anjerlaan 
5  Anthonie van Leeuwenlaan 
5  Antonie Voskuilenlaan 
4  Asterlaan 
  
8  Beatrixlaan 
5  Beekhof 
3  Beekmaten 
8  Bernhardlaan 
  
5  Bessel van Butselerlaan 
1  Beukenlaan 
5  Beverdam 
5  Bijenvlucht 
2  Boekweitveld 
7  Boersenserf 
  
6  Christinapad 
6  Clauslaan 
5  Constantijngaarde 
5  Cornelis Martelinglaan 
4  Crocuslaan 
  
5  Dassenburcht 
5  De Beek 
9  De Brink 
7  De Deel 
7  De Heerd 
7  De Hilt 
9  De Veenslag 
7  De Wees 
7  De Wetering 
1  De Wiekslag  1  t/m nr. 20 

Wijkindeling 'de Eshof' juni 2019

Wijk     Straatnaam 

9  De Wiekslag  2  t/m nr. 25 
6  Dillenburg 
5  Dirk Huurdemanlaan 
7  Doorniksland 
5  Dr F W Klaarenbeeksingel 
7  Drs. W. van Royenstraat 
  
4  Eiberlaan 
3  Elzenlaan 
8  Emmalaan 
5  Engelberta Claassenpad 
5  Evert van der Veerlaan 

8  Frans Tromplaan  t/m nr.  31 
8  Frans Tromplaan  t/m nr.  36 
8  Frans Tromplaan  45 t/m 47 
4  Frans Tromplaan  v/a nr.  33 
4  Frans Tromplaan  v/a nr.  38 
 
9  Gerstkamp 
2  Grasmaat 
6  Gravenhof 
9  Groot Middendorp 
 
2  Haverhoek 
5  Havikshorst 
5  Hazeleger 
3  Hemelricplaats 
3  Heribertlaan 
5  Hertenwissel 
1  Hoevelakense Boslaan 
7  Hoevelakerveenweg 
7  Hofweg 

7  Hogebrinkerweg 
5  Hollick van Hollickpad 
5  Horstpad 
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Wijk     Straatnaam 

5  Horstweg  t/m nr.  22 
6  Horstweg  t/m nr.  19 
2  Huijgenserf 
7  Huisstede 
 
4  Ibislaan 
5  Irenepad 
 
8  J J A Goeverneurlaan 
5  Jan Aertshof 
5  Jan Lubbertsenlaan 
5  Johan Fonteinpad 
  Johan Roemerhof 
5  Johan Frisohof 
6  Julianalaan   1  t/m nr.  77 
6  Julianalaan   2  t/m nr.  72 
5  Julianalaan  v/a nr.  74 
5  Julianalaan  v/a nr.  79 

9  Kantemarsweg 
1  Kastanjelaan 
2  Kerkepad 
1  Kievitlaan 
1  Kyftenbeltlaan  1  t/m nr.  27 
1  Kyftenbeltlaan  2  t/m nr.  30 
3  Kyftenbeltlaan  v/a nr.  32  
3  Kyftenbeltlaan  v/a nr.  29 
5  Klaarwater 
8  Klaprooslaan 
9  Klaverweide 
4  Koninginneweg 
6  Koningshof 
1  Koolmeeslaan 
2  Koppertjesland 
8  Korenbloemlaan 

5  L.Ph. Michonlaan 
7  Laakweg 
3  Laantje van Hilhorst 
7  Lagebrinkerweg 
8  Leeuwenbeklaan 
1  Leeuweriklaan 
5  Lenard Dirckslaan 
1  Lindenhof 
5  Ludenhof 

5  Maes Willemslaan 
8  Margrietlaan 
5  Mauritslaan 
9  Meervelderf 
8  Meerveldlaan  1  t/m nr.  33 
8  Meerveldlaan  2  t/m nr.  30 
4  Meerveldlaan  v/a nr.  35 
1  Meidoornlaan 
5  Middelaarseweg 
4  Monshouwerlaan 
1  Mulderslaantje 
 
1  Nachtegaallaan 
4  Narcislaan 
6  Nassaulaan 
1  Nijkerkerstraat 
7  Nijkerkerveenweg 

7  Ons Belang 
8  Oranjelaan 
9  Oosterdorpsstraat   1 t/m  nr.   9 
8  Oosterdorpsstraat   2 t/m  nr.  88 

Wijk     Straatnaam 

8  Oosterdorpsstraat  11 t/m  nr. 69 
7  Oosterdorpsstraat  v/a  nr. 71 
7  Oosterdorpsstraat  v/a  nr. 90 
7  Oosterinslag 
5  Ottersgat 
3  Ottoborrengoed 
3  Otwardplaats 

1  Park Weldam 
8  Parklaan 
3  Pastoorakker 
7  Penningweg 
5  Peter van der Kieftlaan 
4  Pluviersingel 
8  Prikkebeenhof 
6  Prinsenhof 

7  Rasterweg 
5  Reeenspoor 
5  Regentessepad 
4  Reigerlaan 
3  Remvardplaats 
4  Resedalaan 
4  Ridderspoor 
4  Roerdomplaan 
9  Roggeakker 
8  Rozenlaan 

5  Seringenlaan 
5  Schalenhoek 
1  Scheidingsweg 
1  Smalle Streek 
1  Spechtlaan 
1  Sportweg   2  t/m nr.   24 
4  Sportweg   1  t/m nr.  101 
6  Stadhouderserf 
8  Stoutenburgerlaan  1 t/m nr. 31 
8  Stoutenburgerlaan  2 t/m nr. 48 
4  Stoutenburgerlaan  v/a nr.  50 

7  't Viertel 
2  Tabaksland 
3  Twaalfmorgenland 
 
9  van Aalstplein 
3  van Dedemlaan  niet  nr.  3 
4  van Dedemlaan  nr.  3 
1  van Lyndenlaan 
1  van Zuylenlaan 
7  Veenlanden 
2  Veenslagenpad 
2  Veenslagenweg 
7  Veenwal 
4  Vijverpad 
 
8  Walter Stranglaan 
9  Weidelaan 
1  Weldammerlaan 
1  Westerdorpsstraat  1 t/m nr. 107 
9  Westerdorpsstraat  2 t/m  nr.  22 
1  Westerdorpsstraat  v/a nr.  24 
8  Wilhelminalaan 
5  Willem de Zwijgerlaan 
6  Willem-Alexanderdreef 
5  Wouter van de Glindlaan 

6  Zonnebloemlaan 
3  Zuiderinslag 

Hiernaast vindt u een kaartje met de wijkindeling van 'de Eshof', met daaronder de lijst met 
straatnamen en de bijbehorende wijken.
Zo kunt u makkelijk opzoeken in welke wijk u woont. Op de wie-is-wie pagina achterin de Rondom kunt u dan 
opzoeken wie uw contactpersonen, diaken en ouderling zijn.
De lijst en het plaaatje zijn ook te vinden op de website van 'de Eshof': pgdeeshof.nl; kies Dit zijn wij en vervolgens 
Organisatie.


