
Zondag 6 maart 10.00 uur ds D. Soeteman
tienerdienst in Blits
collecten: zending/Kerk in Actie; instandhouding van de eredienst

Woensdag 9 maart 19.00 uur Aswoensdag; open dienst in het Pauluscentrum; pastor B. Piepers
collecten: behoud van het Pauluscentrum; pastorale activiteiten

Zondag 13 maart 10.00 uur Eerste van de Veertig Dagen; ds M.C. van Giezen
collecten: eigen diaconie;vorming & toerusting

18.30 uur Maaltijd met Passie
collecte: Kerk in Actie

Zondag 20 maart 10.00 uur Tweede van de Veertig Dagen; ds E. Boot
collecten: Kerk in Actie; onderhoud en 
exploitatie van het kerkgebouw

18.30 uur Maaltijd met Passie
collecte: Kerk in Actie

Zondag 27 maart 10.00 uur Derde in de Veertig Dagen; mw W. Heij
collecten: Kerk in Actie; kerkblad Rondom de Eshof

18.30 uur Maaltijd met Passie
collecte: Kerk in Actie

Zondag 3 april 10.00 uur Vierde in de Veertig Dagen; ds E. Boot; viering van de 
maaltijd van de Heer
Tienerdienst in Blits
collecten: Kerk in Actie; landelijk en provinciaal werk van de PKN

18.30 uur Maaltijd met Passie
collecte: Kerk in Actie

Zondag 10 april 10.00 uur Vijfde in de Veertig Dagen; ds E. Boot
collecten: Kerk in Actie; ondersteuning van de eigen gemeente

18.30 uur Maaltijd met Passie
collecte: Kerk in Actie

Zondag 17 april 10.00 uur Zesde in de Veertig Dagen; ds M. Schwarz (Voorthuizen)
collecten: Kerk in Actie; cantorij en muziekinstrumenten

18.30 uur Maaltijd met Passie
collecte: Kerk in Actie

Donderdag 21 april 19.00 uur Open viering van Schrift en Tafel in het Pauluscentrum; 
pastor B. Piepers en ds M.C. van Giezen

Vrijdag 22 april 19.00 uur Open viering in de Eshof; ds E. Boot, lector uit het Pauluscentrum
collecten: Stichting Hulpdienst Hoevelaken; 
oecumenische coördinatie groep

Zaterdag 23 april 22.00 uur Paasnacht; viering van de maaltijd van de Heer; ds E. Boot 
en ds M.C. van Giezen
collecten: eigen diaconie; vorming en toerusting

Kerkdiensten 
van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken
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Agenda

WEEK 10
maandag 7 maart 19.30 uur Musical Maria, de Eshof

20.00 uur Vergadering leiding kinderdienst, de Eshof
woensdag 9 maart 20.00 uur 'In de kring' 6, Vollenhovekade 52, Amersfoort
donderdag 10 maart 20.00 uur Kerkenraad, de Eshof
vrijdag 11 maart Symposium over de waarde van de ouderdom, Bergkerk, 

Amersfoort
19.30 uur Jeugdmusical "Het kind en de soldaat", de Eshof

WEEK 11
maandag 14 maart 19.30 uur Musical Maria, de Eshof
dinsdag 15 maart 20.00 uur Wijkavond wijk 2, de Eshof

20.00 uur Wijkteam 7, De Heerd 29
woensdag 16 maart 19.30 uur Extra Classicale Vergadering

20.00 uur College van kerkrentmeesters 
20.00 uur Marten Kamminga, 'Smartlappen in de lijdenstijd', de Eshof

donderdag 17 maart 20.00 uur Wijkavond wijk 8, Damstraat 2, Holkerveen
20.00 uur Diaconie, de Eshof

vrijdag 18 maart 19.30 uur Jeugdmusical "Het kind en de soldaat", de Eshof
zaterdag 19 maartvanaf 10.00 uur? Oefenzaterdag musical Maria, de Eshof

WEEK 12
maandag 21 maart 19.30 uur Musical Maria, de Eshof
dinsdag 22 maart 20.00 uur Wijkteam 6, Julianalaan 43
woensdag 23 maart 20.00 uur Commissie vorming & toerusting, Lindenhof 18
vrijdag 25 maart 19.30 uur Jeugdmusical "Het kind en de soldaat", de Eshof

WEEK 13
maandag 28 maart 19.30 uur Musical Maria, de Eshof
dinsdag 29 maart 20.00 uur Wijkteam 9, Elzenlaan 35
woensdag 30 maart 20.00 uur Welkomstavond nieuwe leden, de Eshof
donderdag 31 maart 20.00 uur Nico van Wageningen, "Vincent van Gogh: leven en werken"
vrijdag 1 april 19.30 uur Jeugdmusical "Het kind en de soldaat", de Eshof

WEEK 14
maandag 4 april 19.30 uur Musical Maria, de Eshof
woensdag 6 april 20.00 uur 'Studiekring' (7), De Wetering 8
donderdag 7 april 20.00 uur Marieke Idema, "Euthanasie, kan sterven beter?", Pauluscentrum
vrijdag 8 april 9.30 uur Moderamen, de Eshof

19.30 uur Jeugdmusical "Het kind en de soldaat", de Eshof
WEEK 15
maandag 11 april 19.30 uur Musical Maria, de Eshof

20.00 uur 'In de kring' (7), plaats nog onbekend
woensdag 13 april 20.00 uur Doopgesprek, Vollenhovekade 52, Amersfoort
donderdag 14 april 19.30 uur Kinderdienstleiding: voorbereiding Palmpasen

20.00 uur Pastorale Raad - breed, de Eshof
vrijdag 15 april vanaf 9.30 uur Ouderendag - vertrek vanaf de Eshof

19.30 uur Jeugdmusical "Het kind en de soldaat", de Eshof
zaterdag 16 aprilvanaf 10.00 uur? Oefenzaterdag musical Maria, de Eshof



Uit de gemeente
ZIEKEN
Op 12 januari heeft Judith van Hoeijen (Clauslaan 16)
een ongeluk gehad. Een automobilist die onwel werd
achter het stuur reed haar aan toen ze onderweg was
naar school. Judith heeft anderhalve week in het UMC
doorgebracht met onder meer een hersenkneuzing.
Daarna mocht ze thuis verder gaan herstellen. Het gaat
gelukkig langzamerhand met haar de goede kant op.
Ria van Uffelen (Stoutenburgerlaan 4) werd tussen
Kerst en oudjaar opgenomen in de Lichtenberg en
vanaf 10 januari opnieuw. Ook in februari volgde een
ziekenhuisopname als gevolg van longontsteking.
Door de longemfyseem heeft ze met benauwdheid en
slapeloosheid te kampen.
In januari kwam Kees Jansma (Arkemheen, Nijkerk) 's
nachts te vallen en brak daarbij een heup. Hij had net
een tijd van lichamelijk ongemak achter de rug als
gevolg van een wond aan zijn been. Na een opname in
de Lichtenberg werd hij naar Zorg- en Verpleeghuis
Zilverschoon in Nijkerk gebracht, om daar verder aan
te sterken.
Jos Smidt (Prinsenhof 3) heeft te horen gekregen dat er
kwaadaardige cellen in een van zijn longen zijn aange-
troffen. Het is een moeilijke tijd voor hem en Judy en
hun kinderen, want hoe leef je verder als je weet dat je
leven mogelijk binnen afzienbare tijd tot een einde
komt?
Sjoerd Peters (Knijpslaan 146, 9615 BJ Kolham) moet
een tijd doorbrengen in een revalidatiecentrum, waar
een wond aan zijn voet met rust moet genezen. Het
proces verloopt traag en vraagt een lange adem.
Regelmatig springen Nel en Kees van Rietschoten in
om de kinderen van Renate en Sjoerd op te vangen en
zo hopen ze het de komende tijd goed te kunnen rooi-
en.
Jan-Willem Fontein (Oosterinslag 5) heeft in januari
een hartoperatie ondergaan. De operatie is goed verlo-
pen en hopelijk betekent het voor Jan-Willem dat zijn
conditie er op den duur door verbetert.
Ook nu weer wil ik allen die met ziekte te maken heb-
ben van harte sterkte toewensen. De wens geldt ook
ieder die hier niet is genoemd en allen die om hen
heen staan.

IEMAND SCHREEF:

"Hoe gaat het?
Het wordt je zo vaak gevraagd.
Het hoort er zo bij.
Je zegt vaak:
'Wel goed.'

Soms denk ik:
'Begrijpt een ander het wel?
Begrijpt een ander wel wat het is?
Ze hoeven me niet te beklagen.
Ik ben ook niet zielig of zo,
maar…'

Een mens heeft dromen.
Je wilt iets betekenen.
Je wilt iets kunnen doen.
Je hecht aan je vrijheid.
Gezondheid is je hele leven.
En als je dan anders moet gaan leven.
Je moet steeds vragen.
Je bent afhankelijk.
Iedere keer weer.

Begrijpt een ander dat?
Begrijpt een ander wat dat is?
Nooit helemaal, waarschijnlijk.
Dat hoeft ook niet.

Maar wel dit:
iemand die de tijd voor je neemt
iemand die bij je blijft
- ook in donkere dagen -
iemand die met je meeleeft
aan wie je kunt vertellen.

Soms is het een kind
dat je aankijkt
Soms is het een bloem
die bloeit voor mij
Soms is het een gebaar
waaruit zoveel spreekt…

Soms is het niet meer dan
een enkel woord.

Of als ik soms om me heen kijk
de vriendschap die ik ontmoet
Daar kan ik mee verder
Daar kun je van léven.

Ik ben er soms stil van
en dankbaar
en ik dank God voor
zijn teken van liefde."

(Uit: Marinus van den Berg, 'Zieken aan het woord')

Ellie Boot
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Kerkdienst en liturgie
ETEN MET PASSIE: MAAL TIJDVIERINGEN
OP DE ZONDAGEN IN DE
VEERTIGDAGENTIJD
Vanaf de eerste zondag in de Veertigdagentijd bent u
van harte uitgenodigd iedere zondag deel te nemen aan
een liturgische maaltijd. We eten om 18.30 uur met
elkaar in de Eshof en zullen tijdens het eten de vesper-
liturgie vieren. Tussen de gangen door luisteren we
naar woorden uit de liturgie van de Veertigdagentijd en
zullen we zingen en bidden. We nuttigen een sobere
maaltijd. Iedereen die wil komen kan zich opgeven via
een intekenlijst in de Eshof of in het Pauluscentrum.
Ook wie zich niet opgeeft, is van harte welkom.
'Delen' is immers een kernbegrip in ons geloof; waar
mensen samen delen, wordt de inhoud niet minder,
maar juist meer.
Waarom deze combinatie: eten en bidden?
In de traditie van het christendom zijn er voor Pasen
veertig dagen om je te bezinnen en te vasten. Het is
een manier om jezelf ertoe te bewegen bij vanzelfspre-
kendheden vraagtekens te zetten. Om onze vaste
gewoonten eens kritisch onder de loep te nemen. Het
lijkt soms wel of wij leven onder het motto: "Ik consu-
meer, dus ik besta."
Samen eten en ons bezinnen, het is een manier om
bewust deze 40 dagen voor Pasen te beleven. Sober
eten dan wel: zonder vlees. Milieubewust eten: maal-
tijden met seizoen groenten en niet met ingrediënten
die de halve wereld over moeten steken om
voor ons in dit jaargetijde beschikbaar te
zijn. Bezonnen eten: niet dooreten tot je
geen pap meer kunt zeggen, hoe lekker het
ook is, maar stoppen als je een bescheiden
portie hebt gehad. Aandachtig eten: niet als
bijzaak tijdens een intensief gesprek, maar
met aandacht voor elke hap of slok.
Eten op deze wijze is bovendien een manier
om solidair te zijn met wie niet in overda-
dig gevulde supermarkten kan kopen wat
zij of hij maar wil. Per maaltijd zal er een
indicatie gegeven worden van de kosten.
Ieder betaalt naar draagkracht; wie meer

kan missen kan na afloop meer geld in de collectezak
doen. Het overschot komt ten goede aan projecten van
Kerk in Actie.

LITURGIE IN DE VEERTIGDAGENTIJD EN
IN DE PAASTIJD
Zoals de afgelopen jaren al vaker is gebeurd, zullen we
proberen ook dit jaar in de liturgie van een aaneenge-
sloten periode vaste elementen terug te laten komen.
Dat betekent bijvoorbeeld dat we alle vieringen in de
Veertigdagentijd op dezelfde manier zullen beginnen.
Een ander element zou kunnen zijn dat we op alle zon-
dagen eenzelfde gebedsacclamatie zingen. Ook stilte
zal in de kerkdiensten van deze bezinningstijd een plek
krijgen.
En in de liturgie van de vijftig dagen tussen Pasen en
Pinksteren, de Paastijd, zal dat opnieuw gebeuren. In
deze laatste periode speelt het licht een grote rol. In
veel Oudkatholieke kerken is deze tijd de enige tijd in
het jaar waarin de paaskaars brandt. In deze periode
zullen we bijvoorbeeld de kerkdienst beginnen met het
binnenbrengen van het licht en het aansteken van de
twee tafelkaarsen, ten teken dat de kerkdienst begint.
Graag horen we (als kerkenraad) uw reactie, zowel
inhoudelijk als op het feit dat een rode draad alle zon-
dagen die een bepaald karakter hebben met elkaar ver-
bindt. 

Ellie Boot

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

Van de redactie
De redactie heeft in haar laatste bijeenkomst nagedacht over de inhoud van ons kerkblad.
We hopen dit jaar met wat nieuwe onderwerpen te komen. Andere blijven bestaan.
Laat dit bericht vooral geen reden zijn om uw bijdragen aan ons op te sturen, immers ons blad is van ons voor
ons. Mag dat ook zichtbaar worden dit jaar?

Fokke Kooistra
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VESPERS IN DE VEERTIGDAGENTIJD:
MAAL TIJDEN MET PASSIE
'Koken met passie' heet het kookboek, dat
dominee/kok Han Wilmink vol schreef met sobere
recepten om te gebruiken in de veertigdagentijd. We
gaan er uit koken. Want de vespers in deze weken
zullen een bijzonder karakter krijgen. Het worden
vespers van (sober) eten en bidden. 
De religieuze maaltijd bestaat in de christelijke tradi-
tie bijna niet meer. Toch zijn er heel veel bijbelse
wortels voor te vinden. Kenmerk van een religieuze
maaltijd is dat ze verbindend werkt: ze verbindt God
en mensen, en mensen met elkaar. Maar ook vindt er
een verbinding plaats met alles wat groeit en bloeit:
de schepping. Ook in de tijd is er sprake van verbin-
ding: tussen verleden, heden en toekomst. Samen
eten heeft een ethische kant: je eet niet alles zelf op,
je deelt het goede dat jou gegeven is met de ander.
Dat geeft zin aan het bestaan. Tijdens het eten zullen
er momenten zijn van stilte; van gebed; van zang.
De maaltijdvespers zullen om 18.30 uur beginnen in
plaats van om 19.00 uur. Dat wil zeggen dat we om
18.30 uur aan tafel gaan. Om 19.30 uur of iets later
beëindigen we dit culinaire avondgebed. U kunt zich
nog opgeven tot de zondag die vooraf gaat aan de
vesper waaraan u deel wilt nemen: in beide kerkge-
bouwen zullen inschrijflijsten liggen.
Wat de kosten betreft zal per maaltijd een richtbedrag
worden genoemd. Ieder mag bijdragen naar draag-
kracht.
Data en tijd: Zondag 13, 20 en 27 maart en 
zondag 3, 10 en 17 april 2011; 18.30-19.30 uur
Plaats 'de Eshof'
Leiding Lieske Duim, Gosse van Dijk, 

Gert de Gans, Ellie Boot

SMARTLAPPEN IN DE LIJDENSTIJD
Het levenslied, het lied van de 'gewone man', werd in
vroegere tijden op de markt gezongen. De tekst daar-
van stond vermeld op een lap stof. 
Nog steeds worden levensliederen gezongen, waaron-
der liederen met een religieuze inhoud. Vooral in de
veertigdagentijd heeft bezinning een belangrijke
plaats en dit bepaalt de inhoud van de liederen. 
Al vele jaren wordt in het kader van Vorming &
Toerusting aandacht geschonken aan wat we zoal zin-
gen. Marten Kamminga helpt ons op weg op deze
avond. Omdat deze avond in de veertigdagentijd valt,

zullen liederen worden gezongen en toegelicht die bij
deze periode horen. Marten zal samen met de aanwe-
zigen de liederen zingen en instrumentaal begeleiden.
Van harte aanbevolen!
Datum en tijd: Woensdag 16 maart 2011; 20.00-

22.00 uur
Plaats: 'de Eshof' 
Inleider: Marten Kamminga

VINCENT VAN GOGH:
LEVEN EN WERKEN
Nico van Wageningen is al lange
tijd gefascineerd door de persoon
Vincent van Gogh. Hij schreef
daarover een boek: 'Het gezin
van Gogh. Een familiegeschiede-
nis in brieven'. Op deze avond

leidt Nico ons door het leven van Vincent en zijn
vader, moeder, zijn jongere broer Theo en vier andere
broers en zussen. 
Het is een levensgang die zeer problematisch verliep.
Na alle mislukkingen pakte Vincent van Gogh het
tekenen en schilderen op; een poging die inhoud
moest geven aan zijn rusteloze bestaan.
Van erkenning was er tijdens zijn leven nauwelijks
sprake, maar zonder steun heeft hij het nooit hoeven
stellen. Behalve zijn ouders, was het bovenal zijn
jongere broer Theo die bereid bleek hem tot aan zijn
dood te helpen. Aan hem stuurde Vincent zijn vele
brieven en tevens al zijn werk. Aan Theo's bewaarlust
is het te danken dat de ontwikkeling in het werk van
Vincent, in samenhang met zijn leven, deze avond
door Nico in beeld kan worden gebracht. 
Hoe de gezinsgeschiedenis samenhangt met het leven
van Vincent van Gogh komt deze avond uitgebreid
aan de orde. 
Het beklooft een buitengewoon boeiende avond te
worden!
Datum en tijd: Donderdag 31 maart 2011; 20.00-

22.00 uur
Plaats: 'de Eshof'
Inleider: Nico van Wageningen 

Vorming & Toerusting



WAT GAAN WE DE KOMENDE WEKEN
HOREN?

In de kinderdienst werken we meestal met dezelfde
Bijbelteksten als die waarover de predikant een uitleg
heeft gemaakt. We laten kinderen zelf aan het woord
waar het om het verstaan van de teksten gaat. 'Aan
het woord' kan ook betekenen, dat ze de verhalen op
een praktische wijze verwerken. En om hen de verha-
len te vertellen zoeken we naar manieren, die dicht
bij de bedoeling van de teksten liggen.
Net als in de vorige kerkbladen schrijf ik hier iets
over de lezingen op de komende zondagen.

6 maart - Matteüs 7,15-27:
Precies op de laatste zondag vóór de Veertigdagentijd
begint, lezen we het laatste stukje uit de Bergrede van
Matteüs. Net als Mozes ging Jezus er een berg voor
op. Mozes gaf de Torah, Jezus geeft de 'nieuwe'
Torah: hetzelfde in nieuwe woorden. Mozes zegt aan
het einde van zijn redevoering dat het aankomt op je
daden. En Jezus doet dat ook. Wanneer er mensen om
je heen zijn die je iets willen leren, kijk dan ook naar
hun daden. Aan wat ze doen kun je zien of ze een
'echte profeet' zijn.

13 maart - Matteüs 4,1-11:
Sinds Aswoensdag, 9 maart, is de Veertigdagentijd
begonnen. We lezen in deze weken verhalen over
Jezus. Ze werden al in de vroege kerk gelezen en
bestudeerd, samen met de catechumenen die zich
voorbereidden op hun belijdenis in de Paasnacht.
Naar aanleiding van die lezingen denken we met de
kinderen dit jaar na over het thema 'ontmoeting'.
Jezus ontmoette allerlei mensen op zijn weg - net
zoals wij iedere dag mensen ontmoeten. De ontmoe-
tingen laten zien wie hij was en hoe hij leefde.
Het begint op deze zondag heel bijzonder: we horen
van een ontmoeting met… leegte. Tijdens een lange
periode van eenzaamheid in de woestijn krijgt Jezus
te maken met allerlei aanvechtingen. Matteüs noemt
die aanvechtingen 'de duivel'. Jezus heeft in zijn ver-
telling een ontmoeting met 'de tegenstrever' (wat de
vertaling is van het Hebreeuwse woord 'satan').
Welk kind kan daar niet van meepraten: van dat
stemmetje in jezelf, dat probeert je te verleiden tot
het doen van domme dingen…

20 maart - Matteüs 17,1-9:
Een wel heel merkwaardige ontmoeting deze keer.
Jezus gaat met drie van zijn volgelingen een berg op

en ontmoet daar Mozes en Elia. Dat kan natuurlijk
niet, dat snapt ieder kind: Mozes en Elia zijn allang
dood! Toch vertelt Matteüs ons dit verhaal. Want hij
wil daarmee zeggen dat in de ogen van zijn volgelin-
gen Jezus nét is als Elia en Mozes. Mozes, die vol-
gens de traditie de schrijver was van de Torah. En
Elia, die symbool staat voor alle profeten. Met hen
spreekt Jezus, van hen leert hij, zegt Matteüs. Jezus
gaat in het spoor dat zij hem wijzen.
Wanneer je over jezelf zo'n verhaal zou vertellen -
over wie zou jij het dan hebben? Wie is voor jou een
voorbeeld in je leven? Van wie wil jij leren?

27 maart - Johannes 4,5-26:
Vandaag horen we opnieuw een bijzondere ontmoe-
ting. Op het eerste gezicht is die niet zo vreemd:
Jezus ontmoet een vrouw bij een bron. Het is heet,
Jezus is moe, hij zoekt rust en verkoeling bij het
water. Niets bijzonders. Er komt een vrouw aan die
hetzelfde lijkt te doen. Ook niets bijzonders. Of toch
wel?
Ze gaat water halen op het heetst van de dag. Dat
doet niemand. Ze haalt water als niemand haar ziet:
ze wil het liefst niet gezien worden. Ze heeft iets te
verbergen.
"Ik zie je!", zegt Jezus echter. Ik wil je zien. Zelfs al
ben je in de ogen van mensen niet veel soeps: zondig,
een vrouw bovendien… En zelfs al ben je in de ogen
van gelovige joden een onreine heiden. Voor mij tel
jij mee.

3 april - Johannes 9,1-13:
"Ik zie je!", is het thema dat Kerk in Actie heeft
gekozen voor deze Veertigdagentijd. Iedere zondag
wordt er aandacht besteed aan mensen die vaak niet
gezien zijn: ze zijn klein, onbetekenend, weinig belo-
vend. Ze hebben niets in te brengen.
Net als de blinde man die Jezus vandaag ontmoet. De
ontmoeting opent hem de ogen. Hij wordt er een
ander mens door, sommige buren herkennen hem niet
eens meer. "Ik ben het!", zegt de man. Zo maakte
God zich eens bekend aan Mozes, in de woestijn bij
een brandende doornstruik. In de man kunnen we

Kinderdienst
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Kinderdienst

Ze vallen niet zo op, de tassen van de kinder-
dienst. De leiding van de kinderdienst geeft
een tas doorwaarin de benodigdheden voor
de kinderdienst zitten. 

Voor de meeste gemeenteleden zijn de tassen mis-
schien onzichtbaar, maar sinds een aantal weken zijn
er nieuwe. Voorheen waren er drie tassen voor de kin-
derdienst in omloop. Een tas voor de jongste groep,
een tas voor de middengroep en een tas voor de oudste
groep. Een aantal jaren geleden is de kinderdienst
teruggebracht naar twee groepen. Een jongste groep,
voor kinderen uit groep 1 tot en met 4 van de basis-
school, en een oudste groep, voor kinderen uit groep 5
tot en met 8, waardoor een van de tassen ongebruikt
bleef. Nu zijn er drie nieuwe tassen. Een voor de jong-
ste groep, een voor de oudste groep en een voor de tie-
nerdienst.  Graag lichten we de symbolische prent op
de tas toe.
Op de tas voor de jongste groep staat een duif. De
jongste groep staat qua leeftijd nog het dichtst bij de
doop. De duif staat daar symbool voor. De tas van de
oudste groep van de kinderdienst is voorzien van een
geborduurde prent van een opengeslagen bijbel. Deze

groep slaat de bijbel voor het eerst bewust open en
leert zo de verhalen kennen. Nadat de kinderen van de
basisschool af zijn en naar de middelbare school gaan,
dan zijn ze van harte uitgenodigd om mee te doen in
de tienerdiensten. Daar leren ze invulling te geven aan
de verhalen uit de bijbel. De prent op de tas voor de
tienerdiensten zijn de symbolen voor geloof, hoop en
liefde. Dat is hetgeen waarmee ze de wereld inge-
stuurd gaan worden. De cirkel eindigt weer bij de duif.
De jongeren van de tienerdienst zijn de nieuwe groep
jongvolwassenen die ervoor kunnen kiezen om belijde-
nis te gaan doen en/of hun eigen kinderen in de toe-
komst laten dopen. Daar staat de duif op de tas van de
jongste groep opnieuw symbool voor. 
Op deze plaats willen we Beate Coppoolse heel harte-
lijk bedanken voor het maken en borduren van de
nieuwe tassen. 

De leiding van de
kinderdienst

Gods aanwezigheid zien. Waar mensen elkaar werke-
lijk zien en in de ogen kijken, waar ze naar elkaar
omzien, daar is God.

10 april - Matteüs 21,1-11:
Vandaag staat eigenlijk Johannes 11,1-44 op het roos-
ter. Een wel heel intrigerende ontmoeting: Jezus ont-
moet een man die hij opgewekt heeft uit de dood,
Lazarus. Over die ontmoeting zal het ongetwijfeld in
de kerkdienst gaan.
Maar de kinderen in de kinderdienst lopen vooruit op
de ambivalente ontmoeting van volgende week: de
ontmoeting van Jezus met de pelgrims die naar
Jeruzalem zijn gereisd om er het Pascha te vieren. Ze
halen Jezus met veel gejuich de stad binnen. En tege-

lijk beseft Jezus zelf dat dit niet goed voor hem zal
aflopen. "Heden hosanna, morgen kruisigt hem"
(gezang 173,5).
In de kinderdienst zullen de kinderen hiermee vast een
aanloop nemen op de palmpaasoptocht die ze volgende
week zullen houden. Ze horen wat de haantjes op de
stokken te betekenen hebben. En zo is er veel meer
nog te vertellen over de symboliek van de palmpaas-
stokken. Op 17 april mogen alle kinderen vóór de
kerkdienst begint al naar de kinderdienst: ze zullen de
hele viering gebruiken om hun palmpaasstokken te
maken. En aan het einde van de viering komen ze dan
in een lange optocht de kerkzaal binnen.

Ellie Boot

Nieuwe tassen kinderdienst

Ook de tienerdienst mocht een nieuwe tas ontvangen!
Waarvoor ook hartelijke dank aan Bea Coppoolse!
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BESTE OUDERS,
Het project voor de veertigdagentijd komt er weer aan! 
Met ingang van zondag 13 maart werken we met de kin-
deren de zondagen tot aan Pasen aan dit project. Dit jaar
is het thema: 'Ontmoeting'. In de verhalen van deze perio-
de ontdekken de kinderen dat Jezus veel mensen ontmoet-
te op zijn weg. Deze ontmoetingen laten iets zien van wie
Jezus is. 
Het project is ontwikkeld in samenwerking met Kerk in
Actie, dat in deze periode actie voert onder het motto: 'Ik
zie je '! Ook daarbij staan ontmoetingen centraal. Wij zou-
den het heel leuk vinden als de kinderen die naar de kin-
derdienst komen een afbeelding (foto, tekening) meene-
men van zichzelf én van een ontmoeting. Elke dag
opnieuw ontmoeten de kinderen heel veel mensen: thuis,
op school, buiten en op heel veel andere plekken. 
Wat voor ontmoeting is dit? Is het misschien een ontmoe-
ting waarbij je iemand helpt? Jezus heeft ook veel mensen
geholpen in zijn ontmoetingen. Zo kunnen wij in de kin-
derdienst een vertaalslag maken van de verhalen uit de
Bijbel naar nu, zo gaan de verhalen meer leven. In de 

kerk maken wij hiervan een verbeelding. De tijd van Nu
en de tijd van Jezus.
Jullie kunnen deze afbeeldingen 13, 20 en 27 maart en 3
april meenemen naar de kerk. Het is ook mogelijk om de
afbeeldingen vooraf in te leveren bij de leiding van de
kinderdienst. Zondag 10 april willen we met de kinderen
alvast aandacht besteden aan de intocht van Jezus in
Jeruzalem, met het oog op de viering van PalmPasen op
zondag 17 april.  
Zijn er vragen, neem dan gerust contact op met één van
ons. 
Wij hopen veel kinderen met afbeeldingen te ontmoeten
in de kinderdienst!

Namens de kinderdienst, 
Groeten van Jantine, Anneke en Bianca

jantineschuiteman@gmail.com, anneke@klankmail.com,
bianca_wilemsen@hotmail.com

Hoevelaken een heerlijk dorp om in te wonen.
Kom je soms  in geen dagen iemand tegen, op
een andere dag ontmoet je weerbekenden.
Even zomaareen gesprek o ver van alles en
nog wat. 
En soms gaat het ook overde Kerk.

Dat laatste overkwam mij onlangs. We kwamen  aan
de praat over de  komende musical:  " MARIA, of de
kracht van de Liefde " .
En onverwachts, ik voelde de bui al hangen want ook
dat gaat zo in ons goede dorp, kwam de vraag  om
hierover iets te schrijven voor beide kerkbladen.
Ik stemde er mee in en bezocht kort daarop een repeti-
tie.
Gezeten op het " achterbalkon ", volg ik  wat er gaan-
de is.  Ik stap in een totaal andere wereld, dan in een
vertrouwde zondagdienst. Natuurlijk ken ik niet ieder-
een. En zij mij ook niet.  Maar dat komt nog  wel,
immers het duurt nog even voordat we aan de uitvoe-
ring toe zijn.
Als een  groep zangers nagenoeg compleet is, start
dirigent  Sipko niet direct met zingen, maar doet eerst

wat ontspannings- en ademhalingsoefeningen met hen.
Ik vind het  boeiend dit zo te zien gebeuren.  Het
enthousiasme van de hele cast om hier straks samen
een schitterende uitvoering van de musical neer te zet-
ten werkt aanstekelijk.
Als toeschouwer ga ik op  in het geheel. Ik mag mij
dan, zo af en toe ,  de " Vierde Wand " voelen  - een
uitleg  van Paul van Vliet  hoe hij tegen het publiek
aankijkt. Ik geniet ik van alles wat hier gebeurt.
Tussendoor wordt er heerlijk gelachen, dan hoor ik
klanken in de " Eshof " , die ik  daar niet altijd  hoor.
Na de pauze neemt Brigit - de regisseur  -  het stokje
over.Ook zij  weet van wanten.
"Jongens en meiden, hoor eens, op deze manier wordt
het straks echt niets, denk erom " .  De hele cast,oud
en jong,  bij het koffie drinken nog een stelletje ondeu-
gende kinderen, gehoorzaamt.

En daar gaan zij weer.   Verder.  
Voor mij is de kop eraf.
Wordt vervolgd.

Fredo Lubbers.

Samen op weg naar Maria;

de musical
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Uit de kerkenraad
'DE ESHOF';  
VISIE OP VIEREN, LEREN EN DIENEN

Als Protestantse gemeente 'de Eshof' staan we voor
een ingrijpende verandering. Voor het eerst in de
geschiedenis zal met ingang van 2012 één predikant
op full time basis de gemeente dienen. Om de kwaliteit
van  onze gemeente in stand te houden en waar moge-
lijk te verbeteren en het voor Ellie Boot werkbaar te
houden zijn keuzes onvermijdelijk. Om dit proces op
een verantwoorde wijze te laten verlopen heeft de ker-
kenraad een commissie gevraagd hem hierin te advise-
ren. De commissie bestond uit Marian van Giezen,
Feije Duim, Evert Veldhuizen en Nico van Rootselaar.
De adviezen en de onderbouwing van de adviezen zijn
samengebracht in een rapport.  Aan de totstandkoming
van het rapport is meegewerkt door Kirstin Siteur,
Esther Duine. Janny Dammingh, Irene de Vries en
Hans Jonker. Als gemeente zijn we de commissie en
allen die een bijdrage hebben geleverd veel dank ver-
schuldigd.

De commissie is bij haar werkzaamheden niet over één
nacht ijs gegaan. Tientallen gemeenteleden zijn
gehoord, taakgroepen hebben hun mening gegeven en
ook de kerkenraad heeft een bezinningsdag besteed
aan de vragen die de commissie had opgeroepen. Ook
bestond de mogelijkheid om via de website te partici-
peren en de gemeente werd in de gelegenheid gesteld
om na de kerkdienst van 9 januari j.l. inbreng te leve-
ren na een aansprekende presentatie.

Alle activiteiten hebben geleid tot een rapport dat in de
vergadering van de kerkenraad van 27 januari is vast-
gesteld. Het rapport bevat een scala aan voorstellen en
suggesties waar we voorlopig mee vooruit kunnen.
Maar om al op korte termijn de vruchten te kunnen
plukken van de inspanningen van de commissie heeft
de kerkenraad 10 punten vastgesteld die aangepakt
zullen worden. Aan het eind van dit artikel zal weerge-
geven worden op welke punten de aandacht geconcen-
treerd zal worden.

Het rapport is te lijvig om integraal in Rondom af te
drukken. Vandaar dat in dit artikel volstaan zal worden
met een samenvatting. Het gehele rapport met de bijla-
gen staat op de website en ook op de leestafel liggen
nog enkele exemplaren ter meeneming.

Vieren
'de Eshof' wordt gezien als een warme gemeenschap
van mensen die op elkaar zijn gericht maar die elkaar

ook de ruimte geven om op eigen wijze invulling te
geven aan zijn of haar geloof. De zondagse eredienst
staat hierin centraal. Over vorm en variatie zijn talloze
opmerkingen gemaakt. Niet alle suggesties wijzen in
een zelfde richting zodat het moeilijk is een bepaalde
lijn te onderkennen. Gepleit wordt b.v. voor meer
variatie in diensten in termen van actieve participatie
en interactie, inhoud en thema's. Dit behoeft  niet spe-
cifiek de zondagmorgendienst te betreffen. 
Ook het meepraten over vormen van liturgie is één van
de voorstellen.
De kerkenraad is echter niet doof voor gemeenteleden
die juist een bijbelse woordverkondiging en een rusti-
ge liturgie op prijs stellen.

Een belangrijk aspect is het beschikbaar stellen van
diensten via internet al of niet met gebruikmaking van
een webcam. Ook de geluidskwaliteit blijkt nog steeds
een geliefd onderwerp te zijn. 

We zullen na dit jaar meer gebruik moeten maken van
gastpredikanten. Het is belangrijk dat gastpredikanten
zoveel mogelijk het oecumenisch leesrooster en onze
liturgische gewoonten volgen. Een vaste groep van
gastpredikanten, naast enkele nieuwe gezichten, wordt
van belang geacht.

Leren
Het aanbod van Vorming & Toerusting wordt over het
algemeen zeer gewaardeerd. 10% van de gemeentele-
den neemt regelmatig deel aan het programma. Daarin
zit nog voldoende ruimte voor groei. 
De voorstellen hebben betrekking op het aanbod voor
bepaalde doelgroepen zoals jonge ouders, jongeren dan
wel ouderen. Ook het verdiepend aanbod in de vorm
van leerhuizen zal op prijs worden gesteld.
Ook het zoeken naar samenwerking met organisaties
en kerken in de omgeving kunnen leiden tot een breder
en meer gevarieerd aanbod.

Toerusting heeft met name betrekking op de scholing
van vrijwilligers (zowel ambtsdragers als niet ambts-
dragers). De commissie is ervan overtuigd dat er in 'de
Eshof' nog heel veel talent ongebruikt blijft. Het is van
belang dat talenten opgespoord worden en de vraag
naar talent bekend is. Het gat tussen vraag en aanbod
zou door gerichte opleiding (gedeeltelijk) overbrugd
kunnen worden. Om talenten op te sporen, de vraag-
kant in beeld te brengen en de opleidingsbehoefte in te
vullen en te concretiseren wordt geadviseerd een vrij-
willigerscoördinator aan te stellen.
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Dienen
Onder het begrip 'dienen' valt heel veel. Alle pastorale
en diaconale werkzaamheden kunnen hieronder
geschaard worden. 
Pastoraat wordt gedefinieerd als 'omzien naar elkaar',
zodat iedereen het gevoel heeft 'gekend' te zijn.
Predikanten, ouderlingen en contactpersonen vervullen
een belangrijke rol maar pastoraat gaat de hele
gemeente aan. De realiteit gebiedt echter te zeggen dat
ondanks alle inspanningen en goede bedoelingen er
altijd mensen zullen zijn die zich niet gekend voelen.
Dienst aan mensen is ook dienst aan God. De diaconie
is ervoor om in en buiten de eigen gemeente en in de
wereld om ons heen gerechtigheid en barmhartigheid
te bewijzen.

Veel voorstellen zijn er op gericht om het pastoraal en
diaconaal nog beter te doen. Pastoraal betekent dit dat
naast het één op één pastoraat aandacht gevraagd
wordt voor pastoraat gericht op doelgroepen b.v. oude-
ren of jonge gezinnen. Maar ook wordt voorgesteld
meer ontmoetingsmogelijkheden te creëren binnen de
wijken en een pastoraal team samen te stellen voor
mensen die intensiever contact nodig hebben. Maar
ook het schenken van aandacht aan kerkgangers die
het koffiedrinken na de dienst mijden omdat ze zich
alleen voelen is één van de voorstellen die erop gericht
zijn dat niemand in 'de Eshof' tussen wal en schip valt
en dat de pastorale werklast voor Ellie beperkt wordt.
De pastorale raad heeft inmiddels uit een veelheid aan
voorstellen enkele kernzaken geselecteerd waar ze zich
met name op zal richten. 

We wonen in een welvarend dorp en er wordt wel eens
gezegd: 'hebben we wel een diaconie nodig?' Het ant-
woord is ja, we hebben een diaconie nodig. Sterker
nog, een kerk zonder diaconie is geen kerk. De diaco-
nie heeft zelf al plannen gemaakt om meer aan de weg
te timmeren en gemeenteleden en vooral jonge
gemeenteleden bij de diaconie proberen te betrekken.
Ook zal samenwerking worden gezocht met kerken in
de omgeving want samen ben je nu eenmaal tot meer
in staat dan alleen.

Organisatie & Communicatie
Kerkelijke activiteiten komen beter tot hun recht als ze
gebouwd zijn op een degelijk organisatorisch funda-
ment. Daar hoort uiteraard effectieve communicatie
bij.
In 'de Eshof' zijn ongeveer 200 vrijwilligers op vele
terreinen actief. De commissie stelt voor om tot meer

samenwerkingsverbanden te komen en de hier en daar
gesignaleerde 'eilandstructuur' te verlaten. De eerder
genoemde vrijwilligerscoördinator zou hierin een
belangrijke rol kunnen spelen.
Heel concreet is het voorstel om aan Ellie een 'opera-
tioneel ondersteuner' toe te voegen. Iemand die Ellie
veel werk uit handen kan nemen dat niet persé door
een predikant gedaan hoeft te worden, b.v. het maken
van liturgieën, het redigeren van standaardinformatie
voor Rondom, het uitvoerend werk t.b.v. de commissie
Vorming & Toerusting en zo meer. Op deze wijze kan
Ellie zich uitsluitend concentreren op haar kerntaken.
'De Eshof' kan meer naar buiten treden door gebruik te
maken van nieuwe media. Al genoemd is een interne-
taansluiting t.b.v. kerkdiensten, maar ook het uitbou-
wen van de website behoort tot de mogelijkheden. 

Speerpunten
Uit deze veelheid van voorstellen heeft de kerkenraad
10 speerpunten geformuleerd waar we mee aan de slag
gaan al zal het niet mogelijk zijn om alles tegelijk op
te pakken.

Deze speerpunten zijn:
-  Toerusting vrijwilligers/vrijwilligerscoördinator
-  Vorming & Toerusting
-  Eredienst
-  Pastoraat
-  Operationele ondersteuning t.b.v. predikant
-  Gastpredikanten
-  Communicatie
-  Diaconie
-  Naar 'buiten' gericht zijn.
-  Bouwen aan identiteit

Bouwen aan Identiteit is met opzet als laatste item
genoemd. Want hoe zit het met onze identiteit als de
voorstellen van de commissie gerealiseerd worden. Is
er dan nog sprake van een identiteit? Is de ruimte die
we als kerkelijke gemeente claimen begrensd of niet?
En welke richting gaan we uit? En hoe verhoudt dat
zich tot de beschreven identiteit in het beleidsplan?
Vragen waar we over gaan nadenken en waar we zeker
op terug zullen komen. Dat geldt uiteraard ook voor de
speerpunten. We zullen u regelmatig via Rondom en
de website op de hoogte houden. Maar ook uw mening
tijdens het uitvoeringstraject zal zeer op prijs gesteld
worden.

Namens de kerkenraad
Frits Harmsen

Uit de kerkenraad
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Begin februari vergaderde de Pastorale
Raad. In deze vergadering van wijkouderlin-
gen en predikanten kwamen ondermeer de
volgende onderwerpen aan de orde: 

- Evaluatie van de nieuwjaarsbijeenkomst. 
We constateerden dat er een goede opkomst was en
dat het gekozen tijdstip (start direct na de ochtend-
dienst, eindigen om 12.30 uur) positief is ervaren. De
stand van het India-project erbij was informatief. In
andere jaren hebben we de nieuwjaarsbijeenkomst
ook wel in de middag georganiseerd. In de Pastorale
Raad klonk het geluid dat de middag-editie met de
spelletjes en als afsluiting de vesper niet uit het oog
verloren mag worden. Ook daar was (en is) belang-
stelling voor.
Naar aanleiding van de goede ervaringen met de for-
mule van dit jaar werd het idee geopperd dat het wel-
licht mogelijk is vaker na een dienst een dergelijke
ontmoeting te organiseren. We zullen dit voorstellen
aan het moderamen. 

- Voorbereiding ouderendag.  
Deze is gepland op vrijdag 15 april. Het reisdoel is de
abdij van Egmond, met een bezoek aan de kapel, de
kaasmakerij, de pottenbakkerij en een lunch. In de
Eshof zal ter afsluiting een drankje worden geser-
veerd. We bespreken de organisatorische en financië-
le aspecten van deze happening.  

- Vervolg van 'Kijk op de Wijk'. 
Vorig jaar hebben alle wijkteams zich in de Rondom
gepresenteerd onder de kop: 'Kijk op de Wijk'. We
hebben het plan om daar een vervolg aan te geven, de
titel wordt wellicht: 'Kijk op de wijkbewoner'. In
onze vergadering hebben we gesproken over wie
daarbij kan worden ingezet als interviewer. 

- Speerpunten pastoraat n.a.v. het rapport
'Bouwen aan identiteit'. 
In dit rapport komt ook het pastoraat nadrukkelijk
aan de orde. Er worden veel suggesties aangereikt om
het pastoraat binnen de Eshof te versterken en / of
anders te organiseren. Het is onmogelijk om alle sug-
gesties tegelijk op te pakken, daarom hebben we met
elkaar onze prioriteiten bepaald. Deze zijn: 
1. het inrichten van een bezoekgroep voor
mensen die intensiever pastoraat nodig hebben, inclu-
sief de daarvoor benodigde toerusting,
2. het organiseren van (doel)groepspastoraat
gericht op persoonlijk gebied (leeftijd gericht, lotge-
noten, nieuwkomers), en 
3. het organiseren van wijkgerichte ontmoe-
tingsmomenten / groothuisbezoek. 
Natuurlijk vragen alle genoemde punten nog nadere
uitwerking. We geven onze prioriteiten door aan het
moderamen en de kerkenraad.

Namens de Pastorale Raad, Evert Veldhuizen.

Uit de Pastorale Raad

Lieve mensen,

Langs deze weg willen we iedereen bedanken voor alle belangstelling en steun die we mochten ontvangen na
het zware verkeersongeluk dat Judith op 12 januari op weg naar school is overkomen. De vele kaarten, telefoon-
tjes, bloemen, bezoekjes  en andere persoonlijke blijken van medeleven zijn ons de afgelopen periode tot grote
steun geweest en zullen ons verder helpen in de komende maanden van revalideren.
Judith is na een periode van 11 dagen in het ziekenhuis weer thuis gekomen om te revalideren. Gelukkig gaat
het stapje voor stapje  beter met haar. Het genezingsproces van het letsel aan haar enkel en voet voltrekt zich
gestaag, waardoor ze zich weer beter kan verplaatsen in en om huis en dat is voor haar en voor ons erg fijn. Het
zal nog wel een poosje duren voor het letsel in haar hoofd weer helemaal hersteld is. In de twee weken voor de
vakantie is Judith drie dagen per week, weer twee halve lesuren per dag naar school geweest. Concentratie en
het opnemen en structureren van informatie is nog een hele opgave voor haar, net als het verblijven in grotere
groepen. Maar ook hier komt langzaam verbetering in. De komende maanden hoopt Judith haar school weer
stukje bij beetje verder op te pakken en we hopen dat het voor haar opgezette revalidatieprogramma zijn vruch-
ten zal afwerpen en haar zal helpen weer volledig te herstellen.

Namens ons hele gezin een dankbare groet,
Ankie, Jac. en Judith van Hoeijen
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Van de kerkenraad ...
Impr essie kerkenraadsvergadering van 
27 januari 2011.
Soms verlopen vergaderingen routinematig
en staan erweinig spraakmakende zaken op
de agenda. Dit keerwas dat anders. Of, zoals
een collega kerkenraadslid opmerkte: 'het
ging vanavond wel ergens over.'
Waar ging het dan over? Er stonden twee belangrijke
zaken op de agenda:
1. Het ZWO project Grace Home in India en
2. De behandeling van het rapport van de com

missie 'Bouwen aan Identiteit'. 

De kerkenraad is ervoor om initiatieven van gemeente-
leden goed te beoordelen en positief kritisch te bezien,
zeker als het activiteiten betreft in het buitenland en als
de opzet een gemeentebreed karakter heeft. In deze
vergadering kwamen de vragen aan de orde die gesteld
zijn n.a.v. het projectplan Grace Home in India.
De vragen die gesteld werden hadden betrekking op de
continuïteit van het project binnen de looptijd van drie
jaar en na afloop van onze betrokkenheid. Ook werden
vragen gesteld of we dit project wel aankunnen als
relatief kleine gemeente. Tevens kwamen de financie-
ring en de begroting aan de orde. Het overgrote deel
van wat u jaarlijks toezegt aan de ZWO zal dit jaar en
de daaropvolgende twee jaren aan dit project worden
besteed en komt dus niet ten goede aan projecten van
Kerk in Actie zoals voorheen. Teveel vragen om in een
kerkenraad te behandelen. We hebben dan ook beslo-
ten om in kleiner verband alle vragen en zorgen de
revue te laten passeren en het resultaat van dat overleg

weer terug te koppelen naar de kerkenraad.

Er lag een lijvig rapport van de commissie Bouwen
aan Identiteit. Het rapport en de bijlagen staan op de
website en liggen misschien nog op de leestafel ter
meeneming. Elders in deze Rondom kunt u een samen-
vatting lezen. Nadat wat onduidelijkheden waren opge-
helderd kon de kerkenraad zich goed vinden in het
rapport. Met het aanbieden van het rapport is de eerste
fase afgerond. Nu komt het aan op de uitvoering van
voorstellen die ons in staat stellen de kwaliteit van 'de
Eshof' in stand te houden en waar mogelijk te verbete-
ren met één full time predikantsplaats. Een ander zeer
belangrijk aspect daarbij is dat de werkdruk voor Ellie,
als enige fulltime professional, binnen de perken blijft.
De kerkenraad is verantwoordelijk dat de voorstellen
op een goede en verantwoorde wijze worden inge-
voerd. Het is niet raadzaam op alles tegelijk te doen,
dus heeft de kerkenraad speerpunten vastgesteld die in
plannen van aanpak vertaald zullen worden en die op
redelijk korte termijn aangepakt kunnen worden. Voor
de uitvoering van de plannen zullen we ongetwijfeld
weer de hulp inroepen van gemeenteleden. In de
samenvatting van het rapport kunt u lezen welke
speerpunten gekozen zijn.

Met de behandeling van deze twee punten werd het
formele gedeelte van de vergadering afgesloten maar
informeel ging het met een drankje aan de bar gewoon
door.

Frits Harmsen
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Het begon met water. Heel heel veel water. Toen we
vrijdagavond richting Duitsland vertrokken, regende
het namelijk enorm hard!!! Maar gelukkig konden we
snel de bus of de auto induiken. Wij zaten dus lekker
droog, terwijl onze ouders ons in de regen stonden uit
te zwaaien. Ach ja, je moet wat over hebben voor je
kind, toch…? De heenreis ging lekker,  we waren al
heel snel in Duitsland! Even de sleutel halen, en we
konden naar binnen. Vet groot, volgens mij had de hele
kerk wel mee gekund! Ideetje voor volgend jaar?
Enfin, die vrouw ging even wat vertellen in het Duits
waar ik dus de ballen van verstond. Het kwam er op
neer dat er geen sneeuw was(AAARRRGHH!!!)… S
avonds hebben we lekker wat rond gehangen, en daar-
na zijn we vroeg -kuch, kuch-  gaan slapen.
Zaterdagochtend. Eerst even een lekker ontbijtje doen.
Complimentjes voor de leiding: ze hadden zelfs aan
sinaasappelsap gedacht (:! Daarna: toch even een
poging doen om te skiën.. En ja hoor! Missie
geslaagd! ER WAS DUS TOCH SNEEUW! Dus daar
gingen we, op de ski's, of natuurlijk op een snowboard
voor de wat coolere mensen onder ons. Ondanks dat
een aantal mensen geen ervaring had met skiën, en dan
vooral niet met de skilift, ging het vrij snel heel goed!
Iedereen kon lekker van de berg af. Het remmen bleek
een groter probleem voor een aantal…(lees: voor mij-
zelf). Nouja, aan het eind van de dag iedereen kapot

,overal spierpijn en iedereen rook naar zweet(jum-
mie...). Maar omdat het huis vet groot was, waren er
ook veel douches/ baden. Dat probleem was dus ook
weer opgelost. Nadat iedereen weer lekker naar bloe-
metjes rook, gingen we eten. We aten een soort chili in
pannenkoekjes, was zeerrrrrrrrrrrr lekker. 'S Avonds
hebben we hints gedaan, dat was echt heel komisch.
De winnaar van de avond was toch wel Kirstin, met
haar geweldige tarzanimitatie(ja, daar zijn foto's van!)
Er waren zelfs mensen die nog huiswerk hebben
gedaan! Applaus, applaus.  Zaterdag weer heel vroeg
naar bed natuurlijk -kuch, kuch-. Zondag hebben we
nog een keer geskied! De sneeuw was meer een soort
ijs geworden, maar er was nog steeds op te skiën! Om
een uur alweer van de piste af, anders waren we zo
laat thuis. En iedereen rook wéér naar zweet, en aange-
zien we 4 uur met elkaar in een busje moesten zitten,
hadden we toch maar bedacht om nog even te gaan
douchen… De terugweg ging ook goed! Ondertussen
even een pitstop gemaakt bij de mcdonnalds, die nog
best wel moeilijk te vinden was… Toen doorgesjeesd
naar Hoevelaken, waar onze ouders, die EINDELIJK
ook eens een weekendje konden ontspannen, al weer
klaarstonden om ons in de armen te vliegen. Het was
een supergeslaagd weekendje, en ik zeg:
VOLGEND JAAR WEER? 

Het team van wijk 2 organiseert op dinsdag, 15 maart
2011 vanaf 20.00 uur in " De Eshof"een wijkavond.
Max de Vries zal deze avond aan de hand van veel
beeldmateriaal ons meenemen naar de vele bijzondere
plaatsen in de mooie stad Praag.
Het beeldmateriaal hangt samen met de geschiedenis
van Praag, waaronder de Praagse burcht, de
Karelsbrug, de joodse wijk en diens bijzondere
geschiedenis, een zeer bijzondere "klok" enz enz.
Teveel eigenlijk om op te noemen.

Ons wijkteam nodigt iedere belangstellende, of die nu
wel of niet in onze wijk woont, van harte uit deze
avond bij te wonen.Ook zij die van plan zijn (via
Vorming en toerusting) een geplande reis naar Praag te
ondernemen, zijn van harte welkom. Het is een leuk
voorschot op uw reisplannen.

Wilt u uw deelname voor deze avond even telefonisch
(258 23 15) of per email jh.keur@kpnmail.nl doorge-
ven? Dan weten wij hoeveel mensen wij kunnen ver-
wachten.

Namens het team wijk 2;
Petra van Bloemendaal, Herma Hulsebos, Mariska du
Crocq, Wilma van de Kuilen, Willemien van Putten en

Joop Keur.

WIJKAVOND PRAAG 



De Eshof diaconie - deel 1
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De Eshof diaconie wil zich in de 
komende Rondoms in gedeelten
presenteren aan onze gemeente.

Eeuwenlang wordt al verteld,
Dus zijn  we dat gewend,
Diaconie is kerkengeld.
Maar het reilen en zeilen,
Wat en hoe we werken,
En we met al onze inzet,
Ons kerkbestuur versterken,
Proberen we u uit te leggen.
En is het straks gedaan,
Misschien dat u zult zeggen,
Dat heb ik nooit geweten,
Wat kunnen die veel aan !!!

Het verzamelde collecte geld,
Wordt elektronisch geteld.
De opbrengst opgeschreven,
Het doel per rooster bepaald,
Is van de zondags brief gehaald.
En op het formulier vermeld.
Daarvan wordt ooit afgeweken,
Wanneer een ramp gebeurd.
Als steun in acute nood.
Dat wordt eerst bekeken,
Gewikt, gewogen, overlegd.
We gaan pas met die boot,
Als iedereen er achter staat,
En volledig goedgekeurd.

Willemien van Putten

Administratie
Ingekomen:
Fam. Verburg Wallerstraat 82 Nijlkerk wijk 7
Mendi Stitselaar Hugenholtzstraat 3 Nijkerkerveen wijk 7

Verhuisd:
Mevr. Janssen van de Water Westerdorpsstraat 61 naar A. v Leeuwenlaan 3 wijk 1/5
Dhr. Timmerman Koninginneweg 4 naar P. v/d Kieftlaan 12 wijk 4/5
Gertjan de Gans Boekweitveld 60 naar Constantijngaarde 6 wijk 2/5

Vertr okken en overgeschreven:
Mark Spaan Klaarenbeeksingel 71 naar Amersfoort wijk 5
Marc M. van Tol Nassaulaan 42 naar den Haag wijk 6
Mevr. E.J. Plugge-Verdam Sportweg 41 naar Amersfoort wijk 4
Niels Roos W. de Zwijgerlaan 7 naar Zwolle wijk 5
Dewy van Soeren Julianalaan 23 naar Amersfoort wijk 6

Overgeschreven:
Mevr. H.A. van Maanen Klaarenbeeksingel 126 naar Zwartebroek wijk 5
Dhr. W. Borren Klaarenbeeksingel 102 naar Zwartebroek wijk 5

Uitgeschreven:
Judith M. van Zadelhoff Boekweitvled 19 wijk 2

Overleden:
Dhr. Mesland Veenlanden 197 wijk 7
Mevr. H.A. Labots-Bokkers Dillenburg 1 wijk 6
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Beste Mensen,

Met groot succes geprolongeerd!

In navolging van de afgelopen 2 jaren wil-
len wij als pastorale raad weer een dag
organiseren voor de ouderen in onze
gemeente.

Het is de bedoeling dat we vrijdag 15 april een bezoek
gaan brengen aan de Abdij van Egmond.

Programma:

o We gaan met de bus en vragen degene die
meegaan om 0915 uur aanwezig te zijn bij de Eshof,
zodat we om 09.30 uur kunnen vertrekken.

o Na ontvangst met koffie en koek brengen we
een bezoek aan de kapel van de abdij. Hier horen wij
over het ontstaan van de abdij en de rol die deze door
de jaren heen heeft gespeeld in het ontstaan van
Holland. Vervolgens gaan we de aparte expositie en
het museum te bezoeken. Ook gaan we bij de abdij
lunchen.

0 Bij terugkomst in de Eshof zo rond 16.30 zul-
len we de dag afsluiten met een borrel. 

Om de kosten hoeft u het niet te laten: € 20,-- voor
vervoer, bezoek abdij en lunch.
Zou u dit bedrag passend mee willen nemen op de
ochtend van vertrek?

Om deze dag goed te kunnen organiseren, is het van
belang dat we ongeveer weten op hoeveel mensen we
kunnen rekenen. Daarom vragen we u vriendelijk om
u voor 15 maart bij ons op te geven. 
Het is goed te weten dat er maximaal 50 mensen met
de bus meekunnen. Dus….. vol is vol!

Bij vragen kunt u natuurlijk altijd bij ons terecht.

Met vriendelijke groeten,
Namens de Pastoraleraad,

Trix Kalksma
tel:2534145  mail: johnkalksma@zonnet.nl

Trudy Julsing
tel:2537820 mail: trudy_julsing@hotmail.com

Uitnodiging voor ouderendag

D.V. Dinsdagavond 15 maart 2011 hoopt de
Nederlandse Patiënten Vereniging (afdeling
Hoevelaken) haar jaarvergadering te houden.
Na het huishoudelijke gedeelte hoopt ds. P.C. Hoek
over het thema "Ernstig ziek, en dan? Hoe ga je er mee
om" te spreken. Ds. Hoek schreef over dit thema een
studieboek met de titel "Leven in de schaduw van de
dood".

Ernstige ziekte: iedereen krijgt ermee te maken. Het
kan onszelf treffen, het kan ook een geliefde of een
vriend betreffen. We komen terecht in de schaduw van
de dood. Daarmee dringen allerlei vragen zich aan ons
op. Vragen van geestelijke aard, maar ook van heel
praktische aard.

De lezing zal ingaan op de antwoorden die de Bijbel
ons op die vragen aanreikt.
Heeft u interesse, dan heet de NPV-Hoevelaken u van
harte welkom.

De avond begint om 20.00 uur (inloop en koffie vanaf
19.45 uur).
Locatie: gebouw Rehoboth, Westerdorpstraat 67 (ach-
ter de Dorpskerk) Hoevelaken.

Indien u vervoer nodig heeft kunt u contact opnemen
met dhr. G. van den Berg (033-2536942).
Allen hartelijk welkom, zowel jong als oud.

NPV-afdeling Hoevelaken

Jaarvergadering NPV-Hoevelaken
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Een spiritualiteit van gastvrijheid

Deze keer wil ik niet een liedtekst bespreken, maar u
deelgenoot maken van een ervaring. Onlangs was ik
een weekend in Engeland, te gast in de kleine commu-
niteit Minsteracres (vlakbij Newcastle, in Noord-West
Engeland), die gebaseerd is op de spiritualiteit van de
Passionisten. Dit is een congregatie die zich, vanuit
een verbondenheid met het lijden van Christus, vooral
richt op mensen die te lijden hebben; in dit geval
(familie van) drugsverslaafden, vluchtelingen, mantel-
zorgers. 
De communiteit bestaat uit enkele Passionisten (man-
nen en vrouwen) en enkele leken die zich bij hen aan-
gesloten hebben. Ze proberen met elkaar eenvoudig en
zo duurzaam mogelijk te leven. 
De communiteit runt ook een retraitecentrum, waar
zowel (groeps)activiteiten worden aangeboden als ook
de mogelijkheid is om zelf met een groep een eigen
programma te verzorgen of individueel te verblijven
voor rust en bezinning. Gasten kunnen, als ze dat wil-
len, meedoen met de gebedstijden van de communiteit.
Men is gastvrij voor mensen met elke religieuze ach-
tergrond. 
De communiteit en het retraitecentrum zijn gehuisvest
in een oud landhuis met daaromheen  een flinke lap
grond, waarop o.a. bos staat met bijzondere boomsoor-
ten (o.a. ruim 100 sequoia's). Sinds kort wordt er ook
gewerkt aan een zgn. 'Peace Garden' waar wordt
geprobeerd spiritualiteit en het duurzaam verbouwen
van groenten en fruit met elkaar te combineren. 
De reden dat ik dit graag met u wil delen, is dat deze
plek prachtig geschikt is om alleen, met gezin/familie,
of met een groep (gemeenteleden) heen te gaan. Er kan

in overleg een programma op maat gemaakt worden
(bv. over leven in contact met de natuur; gericht op
gezinnen met kinderen), desgewenst gecombineerd
met uitstapjes naar nabijgelegen plaatsen als
Newcastle (stadion Newcastle United!) of Durham
(kathedraal, waarin regelmatig prachtige evensongs
worden gehouden). Zo is er voor elk wat wils te bele-
ven. 
Ik heb warme herinneringen aan deze gastvrije groep
mensen, die op bescheiden wijze laten zien wat het is
om te leven voor elkaar. Tot besluit het gebed dat ik
vond op hun website www.minsteracres.org.

Marian van Giezen

Dear Lord
We thank you for the beauty

and peace of Minsteracres.  By your grace,
enable us to be a community of welcome and love,
compassion and healing, hope and reconciliation.

unite us in friendship, that we may follow
the path of your cross and resurrection

and serve you and one another
with joy.
Fill us

with your
Holy Spirit

to live and work
for your praise and glory.

Through Jesus Christ Our Lord. Amen
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College van Kerkrentmeesters

KERKBALANS 2010.

Aan vrijwillige bijdragen voor het jaar 2010 werd toe-
gezegd een bedrag van Euro 122.365 hiervan is bin-
nengekomen een bedrag van Euro 120.577, dit is 98,5
% van het toegezegde bedrag. Mede door dit resultaat
kunnen we exploitatierekening over het jaar 2010
afsluiten met een positief resultaat.

KERKBALANS 2011.

U als gemeentelid heeft goed gevolg gegeven aan het
thema "Kerkbalans daar geef je voor".

Aan toezeggingen hebben wij een bedrag ontvangen
van Euro 124.620, dit is                    
1,8% meer dan vorig jaar. Het college had in de
begroting voor dit jaar rekening gehouden aan toezeg-
gingen een bedrag van Euro 117.500.

Met de toezegging is dus een geweldig resultaat bereikt. Wij danken u voor de toegezegde bijdrage.

Namens het college van kerkrentmeesters,
Hans Nobels, penningmeester

Frans Schimmel, administrateur

365  Dagen liggen achter mij.  Nog eenzelfde aantal
dagen staat mij naar ik hoop te wachten.
Moest ik als kind met mijn ouders mee naar de Kerk,
waar de pastoor eigenlijk niks te zeggen had. Ja, één
opsomming van feiten en aantallen.  Zoveel huwelij-
ken; geboorten  ( toen nog heel belangrijk);  het aantal
dopelingen.   En nog wat van die cijfers.   Vreselijk
saai vond ik het allemaal.

Maar nu -  op de laatste avond van  het  jaar -  ga ik,
uit vrije wil.  Nu moet ik niet, maar ik ga!
Vanuit de donkerte   zie ik het prachtig verlichte kerk-
raam.   Glibberend door nog deels bevroren sneeuw
schuifel ik  richting Eshof.  Tot op het  "  Kerkplein  "
.Binnen klinken opgewekte stemmen.   Heerlijk, ik zie
Rudi al achter het orgel.  Van zijn spel geniet ik elke
keer weer met  volle teugen.
Stilletjes hoop ik  maar, dat het buiten met al dat harde
geknal even rustig mag zijn.  En zo geschiedde.

Ellie gaat ons voor. Wanneer wij  Psalm 90 zingen,
deels voorgedragen door Ellie,  voel ik mij klein in de
ogen van God.  Allerlei emoties  gaan door mij heen.
Ik weet het allemaal niet zo zeker meer, als deze woor-
den van de Psalm  " bezit  "  van mij nemen.

Tijdens de overweging van Ellie, bekruipt mij eenzelf-
de gevoel van vertwijfeling.  Zal de Levende God,

Hier in ons midden, ons werkelijk dragen?  De woor-
den van de overweging raken mij enorm.    
Voor mij betekenen ze een duiding van de eindigheid
van ons bestaan.
De gesproken voorbeden,  bevestigd met ons  gezon-
gen antwoord, dan in stilte onze eigen intenties. 
Lichtjes in deze nacht, zijn symbool van onze vertwij-
feling, sieren de liturgietafel  in aantal toenemend
Voor mij zijn de flakkerende vlammetjes als een offer
voor Gods Aangezicht.

Het is stil om mij heen. Geen enge knallen die deze
rust verstoren.  Wij zingen het Orthodoxe 
Onze Vader.  Zo mooi, zo oprecht en vervuld van een
intens geloof.
Voor mij is dit zingen van het Onze Vader een bron
van troost. Ja, Hij zal er zijn. Voor mij; voor ons
Allen.  Hier, in de laatste nacht van het Oude Jaar, op
de drempel van een - naar wij hopen - een 
Zegenrijk Nieuwjaar 2011.

Buiten in de koude van de nacht, herhaal ik de woor-
den van Maarten Luther:  " Heer blijf bij ons
Want het is avond en de nacht zal komen  " .

Fredo Lubbers.

Mijmeringen rond de Jaarwisseling  

2010 /  2011



In de Rondom van januari kon u het verslag
lezen van Gerwin en Esther Duine over hun
reis naar India. Zij hebben in december
samen met pastorJohn gekeken of ermoge-
lijkheden zijn voor een partnerschap tussen
'de Eshof' en 'Grace Care' (de organisatie
achter het weeshuis in India). Die gesprekken
waren veelbelovend. Met de presentatie tij-
dens de nieuwjaarsbijeenkomst en het achter-
grondverhaal in de Rondom heeft het project-
team veel positieve reacties geoogst. Ook de
briefwisseling tussen kinderen en tieners van
'de Eshof' en kinderen van het weeshuis is aan
beide kanten enthousiast ontvangen. 

Inmiddels zijn de glo-
bale plannen met de
ZWO en de kerken-
raad besproken. En
denkt ook Impulsis,
het loket voor particu-
liere initiatieven van
Edukans, ICCO en
Kerk in Actie met
ons mee. Ook in

India wordt hard nagedacht over op welke wijze we
de samenwerking het beste kunnen vormgeven. In
maart reist het kersverse projectteam naar India af
om de plannen definitief richting te geven. Na de
presentatie in januari hebben Arjan en Sierou de
Vries en Nico de Gier zich spontaan aangemeld als
projectlid. Daarmee heeft het team een hoop exper-
tise in huis om van het project een succes te maken.
Overigens participeert ook Wim van Vliet als lid
van de ZWO actief in de overleggen van het pro-
jectteam. Met de reis naar India heeft het hele pro-
jectteam straks een gelijk beeld van de organisatie
in India. In deze Rondom zal het projectteam zich
aan u voorstellen. In de eerstvolgende Rondom kunt
u het verslag lezen van de reis van het projectteam.

ESTHER
In 2000 zijn Gerwin en ik neergestreken in
Hoevelaken, vanwege Gerwin zijn werk voor DHVin
Amersfoort. Thuis gaan voelen in Hoevelaken zijn we
ons vooral door lid te worden van 'de Eshof'. De harte-
lijkheid van de gemeenschap en de mogelijkheden
voor eigen inbreng spreken ons erg aan. Van huis uit
ben ik communicatie adviseur, maar met ingang van
2011 heb ik besloten een poos fulltime voor het moe-
derschap te gaan. In juni hopen we dat Zeger er een
broertje of een zusje bij krijgt.

Twee jaar India bleken bij thuiskomst gauw vergeten.
Maar de contacten die we met 'Grace Care' hebben
opgedaan, lieten mij niet los. Sommige mensen hebben
meer dan anderen de helpende hand van een ander
nodig om mee te kunnen doen. Ik hoop dan altijd maar
dat als ik in zo'n situatie zou zitten, een ander ook zijn
hand naar mij zou willen uitsteken. Het partnerschap
tussen 'de Eshof' en 'Grace Care' biedt kans om echt
iets toe te voegen.

Ik ben de enige thuisblijver tijdens deze projectreis.
Op het moment van vertrek ben ik zeven maanden
zwanger. Dat vind ik voor mijzelf geen goed moment
voor zo'n intensieve onderneming. Gelukkig komen er
nog kansen genoeg. Hoogtepunt van deze reis wordt
voor mij de Skype-sessie die we op zondag 20 maart
willen organiseren tussen de penvrienden en -vriendin-
nen van 'de Eshof' en 'Grace Care' in 'Blits'. Met zo'n
live-gesprek op afstand krijgen de kinderen en tieners
in eens een gezicht voor elkaar.

GERWIN
Ik woon op 't Viertel 1 samen met Esther en mijn zoon
Zeger. Ik ben teammanager Infrastructuur bij DHV. In
de afgelopen jaren ben ik drie keer mee geweest op
een diaconaal project naar Roemenië, Oekraïne en
Moldavië. Elke reis was weer een belevenis op zich.
Wat mij aanspreekt in deze projecten is om in een
andere cultuur samen iets op te bouwen met ons eigen
team en de mensen daar. Deze projecten hebben per-
soonlijke ervaringen opgeleverd, die vormend zijn
geweest voor de rest van mijn leven.
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Voorbereiding ZWO-project in India

Grace Care Movement
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Voorbereiding ZWO-project in India

Grace Care Movement

Het project in India trekt mij aan, omdat ik twee jaar
in India heb gewoond en heb gezien dat een beetje
hulp, kinderen die nu geen plek in de maatschappij
hebben, een kans op een toekomst kan geven. Aan die
hulp, waarbij het belang van de kinderen voorop staat,
wil ik graag een bijdrage leveren. Dat is ook het ver-
trekpunt voor de samenwerking van 'de Eshof' en
'Grace Care'. 

Het komende bezoek in India zal ons helpen om het
project verder vorm te geven. We hebben veel ideeën
voor de samenwerking en gaan die in de komende reis
verder uitwerken. Het is erg verrijkend om meegeno-
men te worden in het werk dat pastor John doet en de
manier waarop hij zijn roeping voorop zet om zijn
doelen te bereiken. In die zin wordt het weer een inspi-
ratiereis waarvan ik hoop dat meer mensen in onze
gemeente de kans krijgen dit in de
komende drie jaar ook een keer mee
te maken.

ARJAN
Ik ben Arjan de Vries en woon
samen met mijn vrouw Sierou aan
de Meerveldlaan 4, tegenover de
bibliotheek. Ik ben werkzaam bij
Buhrs als technical manager. Buhrs
ontwikkelt en verkoopt systemen
voor het in folie of papier verpakken
van grafische producten, zoals bij-
voorbeeld de tijdschriften die men
thuis ontvangt via de post. Daarbij
ben ik verantwoordelijk voor de ont-
wikkeling van nieuwe machines.
Voor mijn werk ben ik regelmatig in
het buitenland om klanten of leve-

ranciers te bezoeken wat ik erg leuk vind.
Binnen de Eshof gemeente ben ik actief als
jeugdouderling. Tevens heb ik vorig jaar deel
genomen aan de organisatie van het diaconaal
project: Maatje voor Moldavie. 

Als vervolg van het diaconaal project Maatje
voor Moldavie heb ik mogen ervaren wat voor
een verschil je kunt maken door met een groep
jongeren zo'n project te mogen doen. Door deze
ervaring wilde ik ook graag deelnemen aan dit
project Hope in India. Ook hier hoop ik toch
weer een klein verschil te kunnen maken voor
de kinderen daar. Daarnaast vind ik het leuk om

andere delen van de wereld te ontdekken en andere
culturen te verkennen.

Ik verwacht dat we een goed beeld zullen krijgen van
het project, ondanks dat we al veel informatie van
Gerwin en Esther hebben ontvangen. Ik wil graag ken-
nis maken met pastor John, zijn team en de kinderen
en bewonderen wat er al bereikt is. Ik hoop daarbij iets
te mogen ervaren van het dagelijkse leven in India.
Tevens denk ik dat we een aantal praktische zaken
kunnen afstemmen zodat we concreet met het project
van start kunnen als we weer terug zijn in Nederland.
Ik erg veel zin om dit allemaal te gaan ontdekken in
India.

SIEROU
Arjan en ik wonen alweer 10 jaar in Hoevelaken.

Inmiddels is ons 'gezin' uit-
gebreid met twee katten;
Baya en Bogey en wonen
we met heel veel plezier
aan de Meerveldlaan. Ik
werk nu een jaar bij intr-
primus en mag daar de
marketing & communicatie
doen. Wij helpen verande-
ringen door te voeren bin-
nen organisaties, dat kan
van reorganisatie uitvoeren
zijn, tot het invoeren van
een nieuw computersys-
teem. Daarnaast geven we
lezingen, trainingen en
workshops over verande-
ringen. Daarvoor mag ik
de voorbereidingen doen,
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Voorbereiding ZWO-project in India

Grace Care Movement

de flyers maken en tijdens de lezingen ben ik altijd
aanwezig om de sales daar op te pakken. Verder mag
ik me verdiepen in Social Media (Twitter, Facebook,
LinkedIn), om daar alle nieuwe publicaties die we
schrijven aan te kondigen of neer te zetten. 

In mijn vrije tijd maak ik samen met een leuk redactie-
team maandelijks de Rondom en probeer ik de website
van de Eshof bij te houden en zo nu en dan weer een
flinke opfrisbeurt te geven (het technische gedeelte laat
ik graag over aan Arjan)

Ik heb 'ja' gezegd tegen India, omdat ik heb gezien bij
Arjan wat een project met je doet. Vorig jaar was Arjan
actief als Maatje van Moldavie.  De indrukken, de bij-
drage daar ter plekke, er wordt nog met grote regel-
maat thuis over gepraat. Daarnaast vind ik het ook
belangrijk dat wij weer 'even' met beide benen op de
grond komen te staan. Ons realiseren dat wat wij heb-
ben bijzonder is. Als dankbaarheid mogen (moeten?)
wij wat terugdoen in een omgeving waar dat niet zo is.
Hoe klein ook; ik ben al gelukkig met een glimlach en
ik wens dat de mensen daar hoop putten uit ons
enthousiasme en onze inzet.

En dan gaat binnenkort ons vliegtuig naar India.
Gerwin en Esther hebben ons al razend enthousiast
gemaakt over de mogelijkheden in India. Maar graag
zou ik willen zien, proeven en voelen wat dat nu echt
betekent; een project doen in India. Ook zou ik eens
een dagje mee willen lopen met (een medewerker van)
Pastor John, om te kijken wat ze precies doen. Ik wil
het ervaren en begrijpen. En leren van de cultuur in
India. Als we in Hoevelaken terugkomen, vind ik het
belangrijk dat we ook als team zijn gegroeid en zo
gezamenlijk een heel mooi project voor 'de
Eshof' kunnen neerzetten.

NICO
Ik ben Nico de Gier, Yvonne en ik zijn in
1983 vanuit Amersfoort in Hoevelaken
komen wonen en bezoeken regelmatig de
Eshof. Ik heb enige tijd in de ZWO geze-
ten, basiscatechese gegeven en ben pen-
ningmeester en koorlid van Gospelkoor
Free. Yvonne is holistisch massage thera-
peut en heeft een eigen praktijk bij ons aan
huis. We hebben 2 kinderen, Peter (16) en
Aart (13). Mijn beroep is 'Business analist'
wat betekent dat ik de administratieve

werkzaamheden en de ondersteunende automatisering
in organisaties onderzoek en analyseer voor verbeterin-
gen. Ik heb een HEAO-informatica achtergrond, vorig
jaar ben ik afgestudeerd als bedrijfseconoom. Na mijn
burnout in 2003 wil ik ook zelf veranderen. Door het
doen van trainingen voor mannen en deelname aan een
broederschap krijg ik feedback op mijn 'zijn' en 'doen'
en ondersteuning in aanpassing daarvan.

Vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen
Yvonne en ik financieel bij aan initiatieven voor een
betere wereld. Vooral kinderen zijn kwetsbaar en heb-
ben minder te kiezen. Door in het projectteam "Hope"
te stappen vervul ik een lang gekoesterde wens om
zelf de handen uit te mouwen te kunnen steken om
minder bedeelde kinderen een betere toekomst te
geven.

De reis naar India is voor mij belangrijk omdat ik ter
plaatse wilervaren hoe het dagelijkse leven van de
mensen er uit ziet, om mijn betrokkenheid te vergroten
en mee te kunnen denken in hoe wij als Eshof
gemeente de leefsituatie en kansen voor de kinderen
kunnen verbeteren.
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Musical = plezier voor vier

Bij de musical Ester maakten we al kennis
met Myriam en Hans Zandberg. Enthousiast
geworden doorde verhalen en de voorstelling
meldden ook hun ouders, Nel en Gosse, zich in
septemberjl. aan voor Maria. 
Ze vinden het erg leuk en bijzonderom met
het hele gezin mee te werken aan dezelfde
productie! Reden genoeg om deze muzikale
familie eens wat beterte leren kennen...

Nel (67) woont met Gosse in Voorthuizen, is al 44 jaar
met hem getrouwd en ze hebben samen twee kinderen
(Hans en Myriam dus) en twee kleindochters.
Vroeger werkte Nel als verkoopster in een modezaak,
was een tijdje gastvrouw bij een cateringbedrijf en had
22 jaar lang, samen met Gosse, een pluimveebedrijf. 
Wat zijn je hobby's?
Tuinieren en bloemschikken. Ik heb een klein winkel-
tje, maak zelf jams, advocaat etc.
Wat zou je graag nog eens in je leven willen doen?
Een reisje maken naar Curaçao.
Heb je goede voornemens voor dit jaar?
Iets voor een ander kunnen betekenen.
Wie is heel belangrijk voor je en waarom?
Mijn moeder van 88 jaar. Ze is haar hele leven een
sterke, lieve vrouw geweest die altijd klaarstond voor
haar gezin.

Gosse werd 72 jaar geleden in Bakkeveen geboren.
Zijn beroep is pluimveevermeerderaar en hij is graag
met zijn pony's bezig en vindt het fijn om met mooi
weer een eindje te rijden in het bos met paard en
wagen.
Wat zijn je talenten?
Ik ben vindingrijk.
Waar heb je een hekel aan?
Aan autoritaire mensen.
Wat is je favoriete eten?
Kip à la Nel...
Met wie zou je wel eens een
weekendje op een onbewoond
eiland door willen brengen?
Met m'n schoonmoeder.
All-inclusive of vakantie?
Ik houd eigenlijk niet van
vakantie!
Uit eten of zelf koken?
Ik eet nergens lekkerder dan
thuis.

Myriam (37) woont sinds 2004 in Hoevelaken, ze
woont samen met Edward en samen hebben ze twee
dochters, Robin van 5 en Benthe van bijna 3. En ze
heeft groot nieuws: in juni gaat ze trouwen!
Wat is je beroep?
Ik ben interieurstyliste, nu werkzaam bij een grote
horecaondernemer, restaurant Tanteloes in Rhenen. Erg
mooi ingericht, moeten jullie allemaal eens gaan eten! 
Wat zijn je ambities of toekomstdromen?
Klinkt cliché, maar net zo gelukkig te blijven als nu. Ik
geniet nu enorm van het leven!
Wat was voor jou de aanleiding om mee te doen aan
een musical?
De aanhoudende e-mails van Ellie Boot en het plan
om met mijn goede vriendin Simone iets samen te
gaan doen waren de redenen om met Ester mee te
doen. En dit was zo overweldigend en leuk en versla-
vend, dat we natuurlijk ook weer meedoen met Maria!
Boek of TV?
TV
Toneel of musical?
Oh, die is gemeen! Allebei.

Hans is een 40-jarige inkoop-, verkoop- en marketing-
manager. Hij woont in Voorthuizen en heeft een lieve
vriendin, zoals hij zelf zegt. Ook aan hem stelde ik
enkele vragen:
Waarom ben je aan Maria mee gaan doen?
Twee jaar geleden ben ik overgehaald om mee te doen
met de musical Ester; dat is zo goed bevallen dat ik nu
zeker ook weer mee wilde doen. 
Wat zou je graag nog eens in je leven willen doen?
De Mile Miglia rijden (red.: een rally van 1000 mijl,
dwars door Italië, voor oldtimers uit de periode van



Bericht uit Damascus
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1927 t/m 1957).
Met wie zou je wel eens een dagje willen ruilen en
waarom?
Met Jolanda, mijn vriendin. Ik ben sowieso wel
benieuwd hoe een vrouw in elkaar zit plus dan weet ik
nog beter hoe haar te behagen.
Wat zijn jouw talenten?
Wat de musical betreft ben ik gedreven, enthousiast, ik
kan redelijk zingen en met name de vorige musical
heb ik veel mensen verbaasd. Tot die tijd kende nie-
mand deze musicaltalenten.

Enthousiast geworden en benieuwd naarde musical
Maria? Reserveer alvast kaarten! (te bestellen via
nel.stoffelsen@versatel.nl )

De uitvoeringen zijn op 28 en 29 mei 2011.
Voor meer informatie kijk op 
www.musical-hoevelaken.nl 

Musical = plezier voor vier

Damascus, zondag 6 februari 2011

Vanmorgen was ik op bezoek in het kantoortje van de
Directeur van het taalinstituut Berlitz in zuid
Damascus. Fouad is een moslim. Hij had de televisie
aan. Zoals bijna overal in Syrië staat ook bij hem op
kantoor de televisie voortdurend afgestemd op het
nieuws over het Plein van de Vrijheid in Cairo. Samen
keken we geroerd naar het moment van het gebed voor
de martelaren op het plein. Zoveel moslims en christe-
nen die samen baden voor de slachtoffers, de martela-
ren van de vreedzame opstand tegen Mubarak. Ze
baden na en naast elkaar, maar ineens klonk het "onze
vader", ook uit veel moslim monden (zie het verslag
van Josph Fahim in thedaylynewsegypt.com). Egypte
is één vinden ze. Faoud en ik vonden het hartverwar-
mend. We deelden dat met elkaar.

Faoud werkt al jaren samen met het Grieks Orthodoxe
Patriarchaat van Damascus aan cursussen voor jonge
vrouwen uit de armere lagen van de bevolking -mos-
lims en christenen- en vindt dat vanzelfsprekend. Met
steun van Kerk in Actie krijgen zij een opleiding waar-
mee ze uit de voeten kunnen in de snel moderniseren-
de Syrische economie. Zo'n programma is er ook met
Irakese vluchtelingen, alweer met steun van de
Protestantse Kerk in Nederland. Fouad is reuze trots
op dat werk. Vorig jaar heeft zijn instituut speciaal
lagere tarieven gebruikt om deze groep ter wille te
zijn. Met het geld dat daardoor overbleef, worden 

een aantal van hen dit jaar geholpen bij het opzetten
van een eigen bedrijfje. 

Samen bidden op het Plein van de Vrijheid in Egypte
kan dus, en samen werken aan toekomst voor kansar-
me groepen in Syrië, dat kan ook. Misschien moeten
we in Nederland toch eens wat meer deze kant op kij-
ken, in plaats van ons blind te staren op de "War on
Terror" en op het gekleurde nieuws op de haatzaai
sites aan beide kanten. Hier laten ze zich gelukkig niet
zo gauw gek maken.

In Syrië zijn weinig spanningen tussen moslims en
christenen, zegt Fouad We zijn een tolerante bevolking
en we werken er aan dat dit ook zo blijft. Hij vertelt
hoe hij zelf opgroeide in een gemengde wijk in het
oude Damascus, waar het vanzelfsprekend was dat
buren goed met elkaar samenleefden, ongeacht hun
godsdienst. Van het één komt het ander. Fouad vertelt
veel en graag, en, hij is ver in de zestig, hij heeft ook
heel wat zien komen en gaan in deze samenleving. De
verhalen buitelen over elkaar heen. Ondanks de ernst
van Cairo wordt het een lichte en vrolijke ochtend.

Volgende week beginnen mijn lessen Arabisch.

Feije Duim



D E  E S H O F 23

0ppasdienst

De bloemen van december, januari en februari gingen naar:

BRUIDSPAAR:
Dhr en Mw Braam Kastanjelaan 7 vijfenveertig jaar getrouwd.

GEBOORTEN:
Fam. Kempers Nijkerk geboorte zoon
Fam. van Rootselaar Nassaulaan 46 geboorte dochter     

Fam. Labots Dillenburg 1 attentie
Mw v Veldhuizen Klaprooslaan 30 ziekte
Esther en Gerwin Duine 't Viertel 1 attentie
Judith van Hoeijen Clauslaan 16 ziekte
Mw Brons Wilhelminalaan 45 ziekte
Wil van Reijendam Ottoborrengoed 25 attentie
Gert Timmerman v Aalstplein 5 ziekte
Dhr Beeres Patoorakker 10 ziekte
Alice Bernhard Huijgenserf 52 ziekte
Fam Jansma Nijkerk attentie

JARIGEN VAN JANUARI EN FEBRUARI:
Mw van Dusschoten, Dhr Schipper, Mw Polhuis, Dhr en Mw Barreveld, Mw Reitsema, Dhr vd Veen, Dhr
Tadema, Dhr Kleber, Dhr Dijkstra, Dhr Broekhuis, Dhr en Mw v Dam, Mw Oerlemans, Dhr Merrick, Mw v
Delden, Mw Willemsen, Mw Meijer, Mw v Leeuwen, Mw Kous, Mw Hendriks, Mw vd Zwaag, Mw Geelhoed
en Mw Bernhard,

De bloemen gingen naar...

6-3-2011 Esther van Wieren Nadia Ochoa Saif
13-3-2011 Petra Floor Ina van Os
20-3-2011 Esther Schroevers Aart de Gier
27-3-2011 Anne-Marie van Veldhuizen Femke van de Poll

3-4-2011 Mariska du Crocq Nienke Meijer
10-4-2011 Ina Beitler Demi Beitler
17-4-2011 Myriam Zandberg Laurie Verkerk
24-4-2011 Doop Hester Beukers

De redactie van de rondom stelt het op prijs wanneer de aangegeven
inleverdatum niet wordt overschreden. Uw artikel kan dan helaas niet meer worden geplaatst.

Christendom in Europa.
Al 17 keer heeft u een aflevering over dit onderwerp in de Rondom kunnen lezen.
Het is goed te horen dat dit thema bij veel mensen in de smaak valt. We gaan er dan ook mee door en er zijn
zelfs plannen om daarna over te gaan op de Nederlandse kerkgeschiedenis. 
Helaas moeten we deze keer wat woekeren met de ruimte zodat aflevering 18 nog even op de plank blijft liggen.

Fokke Kooistra



Wie is wie
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KERKENRAAD
o Voorzitter F. Harmsen (ouderling) Haverhoek 13 253 5532 fritsharmsen@kpnmail.nl 
o Scriba J. Baas (ouderling) Havikshorst 20 253 4123 j.baas8@upcmail.nl
o Notulist mw J. Berends Boekweitveld 50 298 7586 j.berends@kpnplanet.nl

Predikanten mw ds E. Boot Julianalaan 55 258 0631 ellie.boot@hccnet.nl
mw. ds. M. van Giezen Brugakker 56-43, 3704 MR Zeist 06-49633289 marianvangiezen@orange.nl

OUDERLINGEN 
o Wijk 1 dhr en mw Veldhuizen Stoutenburgerlaan 14 253 6403 hettydendaas@chello.nl
o Wijk 2 dhr J.Keur Haverhoek 3 258 2315 jh.keur@kpnmail.nl
o Wijk 3 mw. E. Th. Duim-Koolstra Irenepad 6 2538340 lieskeduim@kpnmail.nl.
o Wijk 4 dhr. C.J. van Rietschoten Ridderspoor 12 2536389             keesvanrietschoten@upcmail.nl
o Wijk 5 mw A. Brasser Boersenserf 12 253 4243 an.brasser@kpnmail.nl 
o Wijk 6 dhr H. van Blijderveen Mauritslaan 10 253 5847 blijderveen@kpnmail.nl
o Wijk 7 mw. T. Kalksma- Solinger Gravenhof 4 253 4145 johnkalksma@zonnet.nl
o Wijk 8 dhr en mw Julsing - Uiterwijk Winkel Bijenvlucht 8 253 7820 trudy_julsing@hotmail.com

herman.julsing@live.nl
o Wijk 9 Mw. J. van der Klok-Oerlemans Hemelrickplaats 8 2536277 joclock@hetnet.nl
o Oecumene dhr J. Vogel Tabaksland 12 258 0779 j.vogelfonken@chello.nl

JEUGDOUDERLINGEN
Arjan de Vries Meerveldlaan 4 253 4669 gjtdevries@chello.nl
Annemieke Huurdeman - van Rietschoten   De Veenslag 5 253 4154 miep58@hotmail.com
Kirstin Siteur - Reiling Uilenhoeve 31 Leusden 0633059238 kirstinsiteur@gmail.com

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
o Voorzitter dhr R.Burema (ouderling) Veenlanden 133 480 5229 roel.burema@gmail.com
o Secretaris dhr W.A.Floor (ouderling) Reigerlaan 44 253 4545 a_floor@zonnet.nl

mw M. v.Wageningen-v.Geer (ouderling) Oosterdorpsstraat 9 253 7049 n.wageningen2@kpnplanet.nl
dhr. M. van Deuveren (ouderling) Lindenhof 34 2534703
dhr C.J. Soetens Johan Frisohof 11 253 4543 c.soetens1@kpnmail.nl

o penningmeester dhr H.L. Nobels Penningweg 4A 253 4775 hansnobels@hetnet.nl
o administrateur dhr F. Schimmel Westerdorpsstraat 58A 253 5711 f.schimmel@hetnet.nl
o ledenadministratiedhr A. Zijlstra Van Dedemlaan 9 253 4988 adri.zijlstra@upcmail.nl

COLLEGE VAN DIAKENEN
o Wijk  1 vacant
o Wijk 2 mw W. van Putten Elzenlaan 40 258 0950 willemien@vputten.com
o Wijk 3 vacant
o Wijk 4 dhr en mw K v.Dasselaar Tabaksschuur 7 470 0634 kvandasselaar@hetnet.nl
o Wijk 5 vacant
o Wijk 6 dhr G. van Dijk Damweg 9 Zwartebroek 0342461270 gosse-pieter@planet.nl
o Wijk 7 vacant
o Wijk 8 mw A. Hanse -den Hollander Koninginneweg 2 253 5288 anniehanse@hotmail.com 
o Wijk 9 mw. Q. Schipper-van Dieren Lindenhof 36 2585619 quirina.schipper@kpnmail.nl

o Penningmeester mw v. Dasselaar Tabaksschuur 7 470 0634 kvandasselaar@hetnet.nl

CONTACTPERSONEN
o Wijk 1 mw T. Braam Kastanjelaan 7 2534555 pb.braam@hetnet.nl

mw R. van Ravenhorst Kastanjelaan 3 254 0042 rvanravenhorst@live.nl
mw. E. Scholing-Harmsen           Mr. Smeetslaan 15, Hooglanderveen301 1100 ellenscholing@hotmail.com
mw H. van Doorn- van Gelder Mauritslaan 16 258 1918 ron.van.doorn@hetnet.nl

o Wijk2 mw P. van Bloemendaal-van de Pol Akkermaalshout 11 253 6421 opgezondevoet@chello.nl
mw W.M van de Kuilen-Menger Grasmaat 4 253 6077 j.kuilen@upcmail.nl 
mw H.J.M. Hulsebos-Korpel Eiberlaan 39 844 3318 ewhulsebos@upcmail.nl
mw M. du Crocq Grasmaat 33 254 0046 lucienenmariska@kpnmail.nl

o Wijk 3 mw E.I. Geelhoed-Meihuizen Heribertlaan 4 253 5287 liesbeth.geelhoed@xs4all.nl 
mw W.A. Vink Van Dedemlaan 41 253 5480 annavink1@hetnet.nl
dhrJ.W. van de Rovaart Kyftenbeltlaan 30 2537335 jwvdrovaart@wxs.nl

o Wijk 4 mw. G. Oerlemans-de Gooijer Stoutenburgerlaan 4C 4946173 oerlemansjes@hetnet.nl
mw E. Hofman-de Waard Ibislaan 18 2572459 ellenhofman@kpnplanet.nl
mw A.M. Pie-de Jong Johan Frisohof 20 2535092 jongdeam@gmail.com

o Wijk 5 mw J. van de Pol-Kroon Lenard Dirkslaan 14 253 4263 aaltjoke@kpnmail.nl
mw R. Reiling-Luchies Oosterdorpsstraat 85a 253 8528 ria.reiling@planet.nl
mw P. Floor-Gijsbertsen Reigerlaan 44 2534545 a_floor@zonnet.nl
mw. B. Coppoolse-IJtsma Dr.F.W.Klaarenbeeksingel 99 253 4213

o Wijk 6 mw V.Lubbers- Thomas Nassaulaan 20 253 5503 lubbersthomas@planet.nl
mw C. Toom Julianalaan 43 253 7723 t.toom@chello.nl
mw. A.A. van Hoeijen-Sikkema Clauslaan 16 2537182

o Wijk 7 mw Rakhorst-vanTiel De Heerd 5 432 0624 gea.rakhorst@gmail.com
mw I. Beitler-Boshuizen De Heerd 19 253 5965 ernstinabeitler@versatel.nl
dhr W. Schuijt Smalle Streek 12 253 5380 w.schuijt@chello.nl


