
Zondag 8 mei 10.00 uur ds E. Boot
collecten: 'vitale kerk' (PKN); onderhoud en exploitatie 
van het kerkgebouw

Zondag 15 mei 10.00 uur ds E. Boot; thema: Maria; viering van de maaltijd van de Heer
collecten: Stichting Hulpdienst Hoevelaken; kerkblad Rondom

Zondag 22 mei 10.00 uur drs E. Idema (Amersfoort)
collecten: eigen diaconie; landelijk en provinciaal werk van de PKN

Zondag 29 mei 10.00 uur ds M.C. van Giezen
(kerkdienst tussen de coulissen van de musical 'Maria')
collecten: Werelddiaconaat; ondersteuning van de Eshofgemeente

Donderdag 2 juni 10.00 uur Pauluscentrum: oecumenische viering van Hemelvaartsdag;           
ds E. Boot

Vrijdag 3 juni 14.00 uur Zegenviering van Myriam Zandberg en Edward Beitler; restaurant 
'tanteloes', Veerplein 1, Rhenen; ds E. Boot

Zondag 5 juni 10.00 uur ds E. Boot
tienerdienst in Blits
collecten: hospice Nijkerk; cantorij en muziekinstrumenten

Vrijdag 10 juni 18.30 uur Zegenviering van Bianca Willemsen en Remco van den Burg; 
Dorpskerk, Hoevelaken; ds E. Boot

Zondag 12 juni 10.00 uur Pinksteren; openbare belijdenis van het geloof; ds E. Boot
collecten: Kerk in Actie - zending; oecumenische coördinatiegroep

Zondag 19 juni 10.00 uur ds E. Boot  ca. 11.15 uur 'Nazit' met nieuwe informatie over 
Grace Home, India
collecten: eigen diaconie; jeugd- en jongerenwerk

Kerkdiensten 
van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken
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Van de redactie
Een nieuwe Rondom ligt weer voor u. Met liefde gemaakt door onze redactie.

Pasen voorbij, Pinksteren in aantocht. We zijn onderweg. Wanneer Pasen ons aanzet om op te staan tegen onrecht
en we door het Pinksterfeest nog eens bemoedigd en geënthousiasmeerd worden, denk ik toch weer aan de moei-
lijke weg die we in dat opzicht kiezen te gaan. 
We zijn selectief in onze verontwaardiging in wat we onrecht noemen en daarom lijkt het spreekwoord "geld dat
stom is maakt…. " altijd weer waar te worden.

Fokke Kooistra
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Agenda

WEEK 19
maandag 9 mei 19.30 uur Repetitie musical "Maria", de Eshof
dinsdag 10 mei 20.00 uur Evaluatie basiscatechese, Julianalaan 55
woensdag 11 mei 18.00 uur Leiding kinderdienst: afsluitende pannenkoek, De Gillende 

Keukenmeid
donderdag 12 mei1 9.00-20.00 uur Inruimen rommelmarkt, de Eshof

20.00 uur Pastorale Raad, de Eshof
vrijdag 13 mei 18.00-19.00 uur Inruimen rommelmarkt, de Eshof
zaterdag 14 mei 9.00-12.00 Rommelmarkt, de Eshof

WEEK 20
maandag 16 mei 19.30 uur Repetitie musical "Maria", de Eshof
dinsdag 17 mei 20.00 uur Gerard van Midden, "Op zoek naar Maria", de Eshof

20.00 uur Wijkteam 5, Lennard Dirckslaan 14
woensdag 18 mei 19.30 uur Classicale Vergadering, Nijkerk

20.00 uur Belijdenisgroep, De Wetering 8
donderdag 19 mei 20.00 uur Kerkenraad, de Eshof
zaterdag 21 mei v.a. 9.30 uur Oefenzaterdag musical "Maria", de Eshof

WEEK 21
zondag 22 mei 11.15-ca. 15.00 uurWijkmiddag wijk 1, Hiawatha Scouting, Veenwal 1B
maandag 23 mei 13.30 uur Wijkteam 4, Frisohof 20

19.30 uur Repetitie musical "Maria", de Eshof
20.00 uur Wijkteam 2, Akkermaalshout 11

dinsdag 24 mei 20.00 uur Wijkteam 8, Bijenvlucht 8
donderdag 26 mei 20.00 uur Diaconie, de Eshof
vrijdag 27 mei 9.30 uur Moderamen, de Eshof

20.00 uur Generale repetitie musical "Maria", de Eshof
zaterdag 28 mei 14.30 uur Musical "Maria", de Eshof

20.00 uur Musical "Maria", de Eshof
zondag 29 mei 14.30 uur Musical "Maria", de Eshof

WEEK 22
maandag 30 mei 20.00 uur "In de kring" (9), Frans Tromplaan 69
donderdag 2 juni v.a. 8.15 uur? Dauwtrappen op Hemelvaartsdag; start bij het Pauluscentrum

WEEK 23
dinsdag 7 juni 20.00 uur Wijkteam 7, Gravenhof 4
woensdag 8 juni 20.00 uur Belijdenisgroep, De Wetering 8
donderdag 9 juni 12.30 uur Sociaal Beraad, dokterspraktijk Parklaan 



Uit de gemeente

ZIEKEN
Henk Bousema (Pastoorakker 18) moet opnieuw een
aantal chemokuren ondergaan om de kanker, die nu in
de lever de kop op heeft gestoken, te bestrijden. Er is
geen genezing mogelijk, beseffen Anje en hij. Ze pro-
beren echter door te gaan met van het leven te genieten
waar en wanneer het maar kan.
Gert Timmerman (Van Aalstplein 5) ging enkele keren
het ziekenhuis in en weer uit in de afgelopen weken.
Het medicijn dat hij gebruikte veroorzaakte problemen
met zijn longen. Na dit medicijn is het zoeken haar een
volgende mogelijkheid om de kanker te onderdrukken.
Op het moment is Gert weer thuis en hij hoopt dat dat
voorlopig zo blijft.
Henk Bloklander (Lindenhof 20) maakt het zowel
fysiek als psychisch niet zo goed. Hij is op het
moment dat ik dit schrijf voor onderzoek opgenomen
in de Lichtenberg. Hopelijk zal worden ontdekt waar-
door zijn achteruitgang wordt veroorzaakt, en zal die
kunnen worden stopgezet - en hopelijk zal zijn condi-
tie kunnen verbeteren.
Met Wil van Reijendam (Ottoborrengoed 25) gaat het
langzaam wat minder goed. Ze merkt dat zelf vooral
door een tekort aan energie. Een nieuw medicijn zal
hopelijk de groei van de tumor weer gaan afremmen.
Rie de Langen-Philippo (Roerdomplaan 5) moet her-
stellen van een armbreuk en doet dat in huize St. Jozef
in Nijkerk. Roel heeft vanwege hoofdpijn- en andere
klachten onderzoeken ondergaan en krijgt binnenkort
hier de uitslag van.
Aan iedereen, hier genoemd en niet genoemd en aan
allen die naast hen staan, van harte sterkte toegewenst.

IN GEDACHTENIS: CORNELIS JANSMA
Op tweede Paasdag, 25 april, overleed Cornelis
Jansma. Hij heeft de hoge leeftijd van 96 jaar bereikt.
Hij werd geboren op 23 april 1915 in het buurtschap
Keimptille tussen Leeuwarden en Harlingen als jong-
ste zoon in een gezin van boerenarbeiders. Op 14
december 1939 trouwde hij met Dieuwke Hoogsteen.
Hij was een mens met gouden handen die bijzonder
geïnteresseerd was in techniek; in Sint Jacobiparochie
begon hij een garagebedrijf, dat tegelijk het plaatselij-
ke taxibedrijf was. Als enige met een (rijdende) auto
heeft hij in de Tweede Wereldoorlog verschillende
keren voor vervoer gezorgd - van etenswaren en ande-
re goederen, evacués en voortvluchtigen. Hij had moed
en ondernemingszin; samen met hun gezin wilden
Kees en Dieuwke in de vijftiger jaren naar Canada
emigreren. Toen dat niet lukte kozen ze voor een bin-
nenlandse emigratie naar Limburg, waar Kees in de

mijnen ging werken. Nog weer acht jaar later kwamen
ze naar Hoevelaken. Samen met hun oudste zoon Jan
begon Kees hier een fietsen- en bromfietsenbedrijf aan
de Oosterdorpsstraat.
Hij was een gevoelig mens, al sprak hij liever niet over
wat er in hem omging. Zijn genegenheid liet hij liever
zien door behulpzaamheid op allerlei terrein. Daarbij
was hij heel inventief, gereedschap dat niet bestond
ontwierp hij zelf. Hij stond voor iedereen klaar, zowel
met een stevig, eigenzinnig standpunt als met prakti-
sche hulp.
Kees en Dieuwke kregen vier zoons en een dochter.
Een appel valt niet ver van de boom: twee van hen zijn
geëmigreerd, één naar Canada en één naar Zuid-
Afrika. Kees en Dieuwke hebben nu kleinkinderen en
achterkleinkinderen verspreid over de hele wereld.
Op vrijdag 29 april namen we afscheid van Kees in
een dienst in de aula van de begraafplaats. Daarna heb-
ben we hem naar zijn graf begeleid.
Onze gedachten zijn nu bij Dieuwke, die alleen verder
moet. Sinds twee jaar woonde het echtpaar Jansma niet
meer in Hoevelaken, maar in Arkemheen in Nijkerk.
Dieuwke heeft daar inmiddels mensen om zich heen
met wie ze het goed kan vinden en de kinderen zijn
trouw. Toch moet het een hele eenzaamheid zijn, wan-
neer je meer dan zeventig jaar samen bent geweest en
zoveel met elkaar hebt meegemaakt. Van harte wensen
we jou, Dieuwke, en allen die Kees missen, sterkte en
Gods zegen toe.

TER HERINNERING AAN LENY DE RIDDER-
VAN MIDDELAAR
Op vrijdag 15 april is onverwacht Leny de Ridder, 68
jaar oud, overleden aan een hersenbloeding. Het was
een grote klap voor Wim en voor de kinderen en klein-
kinderen. Leny hoorde bij de St. Paulus geloofsge-
meenschap (die deel is van de Lucasparochie) en was
een grote voorvechtster van de oecumene. Als lid van
het Pauluskoor heeft ze heel veel oecumenische vierin-
gen mee helpen voorbereiden.
Leny was een vrouw met een krachtige wil. Kleine
kinderen en haar eigen kleinkinderen waren haar pas-
sie. Maar hoewel ze meestal als een sterke vrouw
overkwam, was ze lichamelijk niet zo sterk. Sinds de
geboorte van de jongste van hun kinderen leed ze vaak
aan hoofdpijn en ging haar lichaam een weg die ze niet
prettig vond en niet in de hand had. En in de laatste
jaren van haar leven had ze te maken met tia's, die
haar evenwicht beïnvloedden en haar minder mobiel
maakten.
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Wim en Leny kregen drie kinderen: Wilfred, Helga en
Lidewij. Met Wim, hun partners en hun negen kinde-
ren hebben we onder regie van Ben Piepers een
afscheidsdienst voor Leny in elkaar gezet, die plaats-
vond op woensdag 20 april in het Pauluscentrum.
Daarna is Leny naar crematorium Amersfoort
gebracht.
Aan Wim en aan de kinderen en kleinkinderen wensen
we van harte veel goede herinneringen aan Leny toe
en troostende warmte van mensen om hen heen.

FELICIT ATIES
Daniëlle en Richard Pluim-Capello (dr F.W.
Klaarenbeeksingel 7) kregen op 15 maart een zoon,
een broertje voor Lars: Stijn heet hij. Erwin en

Annalize Buurman-Rozeboom (De Deel 9) kregen op
8 april een dochter: Rosalie Christina Joanne. Ze heeft
al een grote broer, Luuk. En Pieter Honing en Romy
Beitler-Honing (Van Nijmegen Schonegevelstraat 27,
Wolvega) ontvingen op 17 april een dochter, Jocelynn
Laurena Rozelyne. Haar grote zus Kathelyne is nu
ruim een jaar oud.
De jongste van alle nieuw geboren kinderen is op het
moment Anne, dochter voor Richard en Judith van de
Kamp-van den Berg en zusje van Femke en Sjoerd
(Willem de Zwijgerlaan 3).
Ouders, van harte gefeliciteerd!

Ellie Boot
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Vorming & Toerusting Mei 2011
OP ZOEK NAAR MARIA

Het lijkt wel de titel van een nieuw tv-programma.
Wie is Maria? En wie kan zich het beste in haar inle-
ven? 
Gerard van Midden verdiepte zich - met als enige
bagage een stevige protestantse achtergrond - in de
verhalen over en rond Maria. Zijn spannende zoek-
tocht stond in het teken van een nieuwe musical over
Maria die in mei 2011 onder andere wordt uitgevoerd
in 'de Eshof' in Hoevelaken.
Tijdens deze avond neemt hij u mee op zijn zoektocht.
Wat kwam hij tegen? Hoe komt hij Maria tegen in de
Bijbel en in de traditie van de 20 eeuwen erna? Welke
nieuwe inzichten leverden hem dat op? En… wat kon
hij van al deze informatie gebruiken in de musical
Maria die hij samen met componist Gerard van Amstel
schreef? En misschien wel nog interessanter: welke
informatie is blijven liggen omdat Maria nu eenmaal
zo groot en veelkleurig is dat zij ook in twee uur musi-
cal niet volledig tot haar recht kan komen?
Natuurlijk laten we u tijdens de avond
ook een aantal songs uit de musical
horen. Tot nu toe gaven nog niet veel
mensen zich op. KOMTALLEN en
ga met Gerard van Midden op zoek
naar Maria. 
Datum en tijd: Dinsdag 17 mei
2010;

20.00-22.00 uur
Plaats:  'de Eshof'
Inleider: Gerard van Midden

SCHUITJE VAREN ....

Zoals eerder aangekondigd in het Vorming &
Toerustingprogramma: We gaan er op uit! 
Zaterdag 18 juni willen we gaan fietsen én varen
met gemeenteleden van De Eshof en het
Pauluscentrum. Het programma zal er als volgt uizien:

Om 9.30u willen we verzamelen voor de Eshof. We
vertrekken dan rond 10.00u richting Spakenburg, een
mooie fietstocht door de polder (ongeveer 16 km).
Vanuit de haven van Spakenburg varen we met zeilkot-
terjacht 'De Zuidwal' naar haven De Eemhof. Daar zul-
len we aan het water picknicken. Om 14.00u gaan we
met de boot weer terug naar Spakenburg om daarna
terug te fietsen naar Hoevelaken. W e verwachten rond
16.00u weer terug te zijn bij de Eshof.

De kosten van dit uitje zullen neerkomen op 12 euro
voor volwassenen en 8 euro voor kinderen. Ook vra-
gen we iedereen iets te eten mee te nemen voor de

picknick.

Heb je zin om mee te gaan, geef je dan op
bij Marieke Idema (email: mariekeide-
ma@live.nl) of één van de andere leden
van de commissie Vorming & Toerusting
(zie programmaboekje). 
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DOOP MET PASEN
In het vorige kerkblad konden we nog niets lezen
over Joanne en Henk Blankestijn (Bernhardlaan 13).
Voor deze Rondom heeft Joanne nu een stukje over
henzelf geschreven:

"Beste Eshof kerkleden, graag willen we ons voor-
stellen. Mijn naam is Joanne N. R. Blankestijn-
Levenstone. Ik ben geboren op Aruba en ik ben
getrouwd met Hendrik Blankestijn. Hij komt uit
Hoevelaken, hij is er geboren en getogen. We zijn
inmiddels 14 jaar getrouwd en samen hebben wij drie
schattige kinderen: onze dochter Hannah van 9 jaar,
onze zoon Max van 8 jaar en onze kleine dochter
Rosanna van 9 maanden - u heeft ze vast de afgelo-
pen zondagen gezien in de Eshof. Samen wonen we
al bijna anderhalf jaar in Hoevelaken. En we wilden
graag onze kleinste laten dopen in de Eshof.
Er werd mij gevraagd om te vertellen wat het dopen
voor ons betekent. Voor mij betekent dit meer dan
woorden kunnen beschrijven. Jarenlang droomde ik
over mijn dochter. In een droom zag ik een engel die
mij vertelde dat ik nog een kind zou krijgen: een
meisje. Ik zag haar in mijn dromen zo mooi, zo lief
en de liefde was zo intens groot. God heeft zijn belof-
te gehouden en ik geef haar ten doop om, net als
Hannah en Samuel uit de bijbel, God te dienen zoals
de God van Abraham, Izaäk en Jacob dat wil."

Viering rond Maria, de moeder van Jezus
Op zondag 15 mei zullen we afwijken van het vaste
leesrooster: in plaats van de doorgaande lijn uit
Genesis lezen we dan gedeelten uit de evangeliën,
waarin Maria voorkomt. Meestal horen we die alleen
rond Kerst. Dit jaar klinken ze ook in de
'Mariamaand'. De Mariamaand bestaat al heel lang.
Zoals veel christelijke gebruiken stamt ook dit
gebruik uit een niet-christelijke cultuur: de Romeinen
noemden de meimaand ('maius') naar de moedergod-
in Maia. Zij was volgens de mythologie de mooiste
van de Pleiaden, de zeven dochters van Atlas en
Pleione. In de Middeleeuwen ontstond in Italië het
gebruik om mei tot te wijden aan Maria, de moeder
Gods.
Ook de Kelten kenden een voorjaarscultus rond een
godin: Beltane. Haar feest (rond 1 mei) stond in het
teken van de vruchtbaarheid. En ook de Germanen en
de West-Slavische volken kenden een in mei gehou-
den vruchtbaarheidscultus. Op alle feesten viert men
dat de natuur opnieuw is uitgebot, dat de zomer de
winter heeft overwonnen en dat er weer groeikracht

is. Heeft dat alles iets met Maria te maken? Zij was
de moeder van Jezus. Symbool van vruchtbaarheid?
Of van kuisheid? Van kracht en opstand? Of juist van
gehoorzame volgzaamheid?
Op 28 en 29 mei wordt in de Eshof de musical
'Maria' opgevoerd. Het leek ons aardig om met het
oog op deze musical ook in een kerkdienst onze aan-
dacht op Maria te richten. De cantorij zingt en zal,
aangevuld met enkele zangers uit de musical, een
paar musicalliederen laten horen.

KERKDIENST OP 29 MEI
Een kerkdienst tussen de coulissen van een musical:
we hebben het in 2009 al een keer eerder meege-
maakt. Het heeft een heel speciale sfeer. Enerzijds
vreemd, want de kerkdienst lijkt daardoor een beetje
op een voorstelling en dat is ze niet. Anderzijds ver-
kwikkend, want alles ziet er ineens heel anders uit.
Oorspronkelijk was het de bedoeling dat dit een vie-
ring 'voor jong en oud' zou worden, maar dat kan
helaas niet doorgaan. Hoe Marian het wel gaat doen?
Dat is een verrassing!

Huwelijksviering van Myriam Zandberg en Edward
Beitler
Na een jaar van intensieve voorbereidingen zullen
Myriam Zandberg en Edward Beitler in het huwelijk
treden. Over hun belofte van trouw aan elkaar vragen
we daarna Gods
zegen. Als introduc-
tie van henzelf
schrijven ze:
"Wij, Edward
Beitler en Myriam
Zandberg, zullen
vrijdag 3 juni trou-
wen. We zullen die
dag met familie en
vrienden onze lief-
de vieren en verder
gaan als de Familie
Beitler. Inmiddels
kennen we elkaar ruim acht jaar. In die jaren zijn
onze geweldige dochters Robin (5 jaar) en Benthe (3
jaar) geboren. We zijn op onze trouwdag te gast bij
Restaurant 'tanteloes' in Rhenen, waar Myriam door-
deweeks als styliste werkt. Edward fietst dagelijks
naar Amersfoort om in het speciaal onderwijs lessen
bewegingsonderwijs te verzorgen."

Ellie Boot

Kerkdienst en liturgie



Hierbij hebben wij het genoegen u aan te bieden
de jaarrekening over het jaar 2010, bestaande
uit de balans per 31 december 2010 en de exploita-
tierekening over het jaar 2010.

De exploitatierekning geeft een overschot aan van
EURO 5.498, begroot was een tekort van EURO
85.
Het exploitatieoverschot is toegevoegd aan het
eigen vermogen.

De voornoemde stukken zijn goegekeurd door het
College van Kerkrentmeesters en de leden van de
kerkenraad.

De onderstaande Balans en Exploitatierekening
zijn in verkorte vorm weergegeven, de uitgebreide
versie liggen ter inzage bij de penningmeester, de
heer H.L.Nobels, Penningweg 4a en bij de 
administrateur, de heer F.Schimmel,
Westerdorpsstraat 58a. Namens het college van kerkrentmeesters.

H.L.Nobels, penningmeester
F.Schimmel, administrateur

Eshof jaarrekening 2010 
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Geachte gemeenteleden van de Protestantse Gemeente "De Eshof" te Hoevelaken.



D E  E S H O F 7

Kinderdienst

In de vorige Rondom schreef ik over het 40dagenpro-
ject en palmpasen.
Wat hebben we met de kinderen genoten bij het maken
van de Palmpaasstok! Vanaf het begin van de kerk-
dienst werd er druk gewerkt aan de stokken zodat we
aan het eind van de dienst onze ronde door de kerk
konden maken.
Maar wat is nu de betekenis van al deze dagen rond
Pasen, en natuurlijk van de palmpaasstok?
Hierover hebben we met de kinderen over gepraat en
de leiding heeft er over verteld.

DE PALMP AASSTOK:

De stok, het kruis waaraan Jezus werd gehangen om te
sterven…
Het broodhaantje, hier zijn 2 verwijzingen: de eerste
symboliseert het laatste avondmaal van Jezus samen
met zijn dicipelen. De tweede uitleg hierbij is dat de
haan 3 x kraait en daardoor Petrus laat voelen dat hij
zijn vriend en Heer 3 x verloochent als hij zegt dat hij
Hem niet kent…
Het takje buxus verwijst naar de intocht van Jezus in
Jerusalem 6 dagen voor zijn dood. Hier werd Hij met
gejuich binnengehaald in de stad en de mensen zwaai-
en met palmtakken…
Het koordje met snoep (en dit zoude  30 snoepjes
moeten zijn) staat voor 30 zilverlingen. Die 30 zilve-
ren munten kreeg Judas als beloning voor het verraden
van Jezus…

De afgelopen weken voor Pasen vullen de kinderdien-
sten zich met de verhalen van Jezus. En deze verhalen

leven erg bij de kinderen. Ze zijn lekker spannend met
soldaten en een woedende menigte die roept kruisigt
hem. 

Maar het is ook verdrietig, Jezus die moet sterven aan
dat kruis. 
En toch is het ook een blij feest: Jezus stierf voor ons
en onze zonden. 

En dan de vertelling van de opstanding. De vrouwen
zo verdrietig op weg naar het graf. De zware steen die
weggerold is en een engel die zij daar zien. Het is een
wonderlijk verhaal en het was verbazend om te zien
wat de kinderen allemaal wisten te vertellen, en hoe zij
hierover dachten.

Het waren fijne kinderdiensten, dank aan iedereen die
meehielp hier een succes van te maken!

Jolanda van den Berg,
namens de leiding van de kinderdienst.



Afscheid
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Dat Zijn liefde voor jullie mag zijn als de schoot van een moeder.
Dat Zijn zegen voor jullie zal zijn als regen, zodat je zult bloesemen als de lente zelf.

Gezondheid, nee, twee maal gezondheid.

Dat schreef ik in mijn afscheidspeech. Ik sprak het in het Arabisch uit. Een leuke maaltijd. Met de paar
Hollanders, een Finse collega en de twee Orthodoxe Bisschoppen hebben we ons ontdaan van het formele jasje.
Geen protocol. Dik plezier. Koks glommen. Iedereen genoot. Ik kreeg het certificaat van mijn koks examen.

Ze waren er niet allemaal. Een paar waren ziek. De broer van mijn Arabische lerares kreeg een auto ongeluk,
waardoor ze niet kon komen. Sommigen, zoals Ahmed, mijn benedenbuurman, kwamen wat laat. Arabisch drup-
pelen. De Finse collega en de bisschoppen kwamen als eersten. Toen de ambassadeur met zijn vrouw er waren,
gingen we aan tafel. Het was een gezellig geheel. Je moest uitkijken dat de bediening je niet te snel af was met
bedienen, maar verder was het heerlijk.

We spraken ook over de toespraak van de president voor het parlement. Hij was in een directe uitzending te vol-
gen. We waren ontevreden. Geen duidelijkheid. Oude koek. Net als de geprefabriceerde miljoenendemonstratie
van afgelopen dinsdag. We zijn bang voor wat komen gaat. We spreken zacht. "Veel mensen opgepakt. Lattakia.
Levensgevaarlijk. Bekende progressieve mensen - allemaal doodsbang. Zoveel mensen opgepakt, weet je.
Demonstraties van vrijdag en zaterdag waren toch spontaan? Ja, het leek wel een feest. Een feest met 60 doden,
bedoel je. Samenzwering tegen Syrië! Mensen van buiten! Satelliet zenders willen bloed zien, weet je. Zo niet,
laten ze wel beelden zien van vroeger of van ergens anders." 

Sommigen maken hier een full stop. Zij buigen mee in de retoriek van het regime. Ze loven de president om zijn
wijsheid. Anderen worden voorzichtig. Bedachtzaam. Een enkeling is boos. Boos, dat de president de steun die
hij kreeg niet heeft verzilverd. Terug in de oude sovjet sleuf van verplichte demonstraties, verplicht applaus en
nietszeggende beloften. Zien ze niet dat deze strategieën niet meer werken? Zijn ze blind voor de verandering die
plaats vindt onder de mensen? Die oude KGB aanpak doet het niet meer. De mensen willen vrijheid. Ze willen af
van de angst. En ze gaan over de grenzen van hun angst heen. Maar veel zijn er ook beducht voor chaos als het
regiem valt en een machtsvacuüm ontstaat.

Het was niet erg handig dat Al Arabia en Al Jazeera oude beelden en beelden van elders toonden, terwijl ze over
demonstraties in Syrië spraken. Alsof ze er op zitten te wachten dat het hier net zo moet gaan als in Egypte of
Libië. Ook westerse berichtgeving was gekleurd, ook in Nederland. Beelden van betogingen voor de overheid
werden getoond alsof het betogingen tegen de overheid waren en in commentaren - Pow-news maar ook NOS-
werden alle betogingen op een hoop gegooid en de president zat al bijna in het vliegtuig naar London. Rare
"wishful thinking". Lekker zwart-wit, dat natuurlijk wel. Een inkopper voor het regiem, waar de president gretig
gebruik van maakte. Maurits Berger houdt gelukkig betere verhalen.

Ik vertel niet dat ik dinsdag, terwijl vlaggen en foto's van de president nog overal rond slingerden, voor het eerst
iemand tegen kwam die me ronduit zei dat hij de president haat.

"Bidt voor ons in Nederland. Voor Syrië, voor de christenen hier". Ik beloof het. Zondag in de kerk in
Hoevelaken. De weken daarop in de rest van de kerk. Kerk in Actie gaat ook nog meer doen dan bidden.
Daarover later. Maar bidden, dat is wel het minste wat we kunnen doen.

Feije Duim, in de lucht, 31 maart 2011
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Van de kerkenraad ...

EVALUA TIE VAN LITURGISCHE GEBRUI -
KEN IN DE 40 DAGEN PERIODE EN TIJ -
DENS DE PAASWAKE.

In Rondom van april heeft Marian van Giezen
geschreven over 'Rituelen in de Paaswake'. Rituelen en
symbolen mogen protestanten misschien wat vreemd
voorkomen, we passen ze niet voor niets toe, zo kon-
den we in het artikel lezen. 
Tijdens de paaswake hebben de kerkgangers opnieuw
kennis kunnen maken met de rituelen die vorig jaar al
zijn geïntroduceerd.

Op de zondagen in de 40 dagen tijd hebben we bij het
begin van kerkdiensten een iets andere en meer sobere
vorm van 'welkom' toegepast. De gemeente welkom
heten door de ouderling van dienst bleef achterwege
en in plaats daarvan werden door het zondagskind de
tafelkaarsen aangestoken.

Op de zondagen in de 40 dagentijd worden 's avonds
vespers gehouden. Dit keer stonden de vespers in het
teken van 'een maaltijd met passie'. Tijdens de maaltijd
werd de liturgie gevierd.

Over deze drie onderwerpen wil de kerkenraad graag
uw mening weten. Nu wordt de kerkenraad geacht te
weten wat er in de gemeente leeft maar om een nog
meer gefundeerde evaluatie in de kerkenraad mogelijk
te maken is uw mening belangrijk.
Graag nodigen wij u uit onderstaande vragen te beant-
woorden, ook als u niet in de kerkdiensten of vespers
aanwezig bent geweest. Ook een nadere toelichting op
uw antwoorden en suggesties hoe het anders en beter
zou kunnen, stellen we zeer op prijs. In een doos op de
orgelkist kunt u het blad met uw reacties deponeren.
Ook kunt u het formulier via de website downloaden
en invullen.

PAASWAKE
Nieuwe rituelen zoals tijdens de paaswake vorig jaar
en dit jaar zijn toegepast.

0 ja, ze hebben voor mij toegevoegde waarde
0 nee, ze voegen voor mij niets toe maar ik heb

er geen bezwaar tegen
0 nee, ik vind dat er teveel katholieke elemen

ten een plaats krijgen in de paaswake

Toelichting/suggesties:

Begin van de kerkdiensten in de 40 dagentijd
Een meer sobere en ingetogen 'welkom' als begin van
kerkdiensten in de 40 dagentijd. 

0 ja, ik vond het een mooie en passende vorm 
van welkom

0 nee, ik hecht zeer aan een gesproken welkom 
door de ouderling van dienst.

0 de vorm waarin wij als kerkgangers welkom 
worden geheten, maakt mij niet veel uit.

Toelichting/suggesties:

MAAL TIJD MET PASSIE
In de afgelopen 40 dagentijd zijn vespers gehouden in
de vorm van een sobere maaltijd.

0 ja, ik vond de Maaltijden met Passie een ver
rijking en hoop dat ze volgend jaar weer een 
plek krijgen in de vespers.

0 nee, ik heb er niets mee en hoop dat het expe
riment éénmalig is.

0 ja, ik vind het wel mooi, maar het ontwricht 
teveel het gezinsleven.

0 nee, ik heb de vespers gemeden vanwege de 
Maaltijd met Passie.

Toelichting/suggesties:

Naam:
(de evaluatie mag ook anoniem ingevuld worden)

Hartelijk dank voor het invullen!

Namens de kerkenraad
Frits Harmsen.
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Is de openbare geloofsbelijdenis achterhaald?
In Woord & Dienst van februari dit jaar gaat
Leo Koffeman op deze vraag in. Hij pleit voor
een herbezinning. Leo Koffeman is hoogle-
raar kerkr echt en oecumene aan de
Protestantse Theologische Universiteit.

In de kerk kennen we een onderscheid tussen belijden-
de leden en doopleden. Het onderscheid is tot dusver
door de kerk van zo groot belang beschouwd dat het in
'de grondwet' van de kerk is opgenomen. De inschrij-
ving als dooplid of als belijdend lid is trouwens geen
zaak van de gemeente alleen. Het betreft niet alleen de
ledenregistratie van de gemeente maar van de kerk. Bij
verhuizing van de ene gemeente naar de andere
gemeente kunnen doop en belijdenis niet teniet worden
gedaan.

Het afleggen van geloofsbelijdenis heeft dus een kerk-
rechterlijke betekenis, maar dat is niet het belangrijkste
aspect. Allereerst gaat het om een persoonlijke getui-
genis, een 'ja' zeggen tegen de eigen doop. Die doop is
uiteindelijk de basis voor het lidmaatschap. Er is geen
belijdend lidmaatschap zonder doop. 
Maar is het niet vreemd, zo vraagt Leo Koffeman zich
af, vast te houden aan de kerkrechterlijke betekenis als
het belijdend lidmaatschap alleen nog maar een rol
speelt rond de bevestiging als ambtsdrager. Alle andere
'rechten' die vroeger in de kerk samenhingen met het
afleggen van openbare geloofsbelijdenis zijn immers
in de kerkorde gerelativeerd. De kerkorde staat toe dat
gemeenten eigen keuzes maken.  

Het zou mooi zijn als we konden constateren dat met
het reduceren van de kerkrechterlijke implicaties de
waarde van de openbare geloofsbelijdenis herontdekt
is als een op zichzelf belangrijke liturgische handeling
en een persoonlijke getuigenis. Maar zo mooi is het
volgens Koffeman niet. Zijn indruk is dat de openbare
geloofsbelijdenis sterk aan betekenis heeft ingeboet.
En daarbij kunnen vragen gesteld worden als: waarom
zou je belijdenis doen en wat voegt het toe? Het gaat
er toch om dat je je een christen betoont in overtuiging
en leven? Dat is toch belangrijker dan het voor in de

kerk je 'jawoord' uitspreken? Het geïsoleerde karakter
daarvan, dat één keer en dan voor je hele leven, voelt
voor sommigen niet goed. Is de openbare geloofsbelij-
denis niet achterhaald? Waarom nemen we die laatste
stap niet en schaffen daarmee ook het onderscheid in
twee soorten leden af?

Koffeman pleit ervoor om opnieuw na te denken over
de betekenis van de openbare geloofsbelijdenis.
Terwijl in veel gemeenten steeds minder sprake is van
belijdeniscatechisatie en belijdenis doen, wordt in die
gemeenten wel nagedacht over b.v. de doopgedachte-
nis. Daaraan is zeker behoefte, veronderstelt
Koffeman.  En dan niet als iets wat je éénmaal in je
leven doet, maar als een terugkerend ritueel, b.v. in de
paasnacht of op een kruispunt in je leven, tijdens een
huwelijksviering of op een ander moment b.v. als je
(opnieuw) ambtsdrager wordt. Het zou te overwegen
zijn te zoeken naar mogelijkheden om de openbare
geloofsbelijdenis in dat kader een wellicht meer
natuurlijke plaats te geven. Een groep gemeenteleden
geeft voor het eerst of opnieuw, een jawoord. En wie
dat voor het eerst doet, betekent dat: opnemen in het
register van belijdende leden.

Maar gaat het bij registratie dan toch niet alleen om
een kerkrechterlijke bepaling, zal menigeen zich afvra-
gen. Als dat zo zou zijn, is het per definitie arbitrair en
triviaal. Maar er spelen ook belijdende en theologische
motieven een rol. Het gaat volgens Koffeman niet
zozeer om de betekenis van de openbare geloofsbelij-
denis alswel om de betekenis van 'het ambt'. Het ambt,
'van Christuswege gegeven om de gemeente bij het
heil en bij haar roeping in de wereld te bepalen', dat is
net even iets anders dan bestuurder zijn of 'vrijwilli-
ger'. Van ambtsdragers mag heel de kerk verwachten
dat zij daarop aanspreekbaar zijn. De registratie als
belijdend lid onderstreept dat.

Samenvatting
Frits Harmsen.

UIT DE KERKELIJKE PERS …
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In de tijd tussen Pasen en Pinksteren vind ik
het volgende lied (Gez. 225 LvdK) van
Willem Barnard altijd mooi en toepasselijk:

Zingt voor de Heer een nieuw gezang!
Hij laaft u heel uw leven lang
met water uit de harde steen.
Het is vol wondren om u heen.

Hij gaat u voor in wolk en vuur,
gunt aan uw leven rust en duur
en geeft het zin en samenhang.
Zingt dan de Heer een nieuw gezang!

Een lied van uw verwondering
dat nòg uw naam niet onderging,
maar weer opnieuw geboren is
uit water en uit duisternis.

De hand van God doet in de tijd
tekenen van gerechtigheid.
De Geest des Heren vuurt ons aan
de heilge tekens te verstaan.

Wij zullen naar zijn land geleid
doorleven tot in eeuwigheid
en zingen bij zijn wederkeer
een nieuw gezang voor God de Heer.

Het gaat erover hoe je juist in deze tijd God kunt
beleven in wat er om je heen is en gebeurt. Het is
vaak een kwestie van het willen zien. Het is vol won-
deren om je heen: bijvoorbeeld dat er uit iets dat hard
en dood lijkt, toch ineens leven, water kan voortko-
men. Dit beeld verwijst naar het verhaal waarin
Mozes water uit de rots slaat met zijn stok (Ex. 17).
In een situatie waarin het volk onderweg in de woe-
stijn de moed wil opgeven, zorgt God via Mozes tóch
weer voor nieuwe toekomst. 
In de woestijn liet God zich 'zien' in een wolkkolom
en in een vuur. Ook Pinksteren gaat gepaard met
vuur. Zo gaat Hij met ons mee, voor ons uit op ons
pad. In dat spoor krijgt ons leven een vaste basis (in

tegenstelling tot 'rust nóch duur') en kunnen wij zin
en samenhang ontdekken in wat ons overkomt. Dat
kunnen we doorgaans pas achteraf zien: op het
moment dat dingen gebeuren lijken ze soms zinloos. 

Je kunt je dan verwonderen over het loutere feit dat
je er nog bent; sterker nog: dat je uit een moeilijke
situatie zelfs krachtiger, als nieuw geboren, tevoor-
schijn komt. Het water en de duisternis spelen een
belangrijke rol in de Paasnacht: komend uit het don-
ker naar het licht van de opstanding; trekkend door
het water (dat tegelijk water van dood én doop is)
vieren wij dat we opnieuw geboren zijn in Christus. 

God doet tekenen van gerechtigheid, die wij kunnen
leren verstaan wanneer we ons geholpen, aangevuurd
weten door de Geest. Het is de Heilige Geest die ons
helpt om alles te begrijpen wat Jezus heeft gedaan en
verteld. Soms hebben we daarvoor wel enige aanspo-
ring nodig, en dat is precies de rol van de Geest: ons
dat duwtje in de rug geven om Gods hand in gebeur-
tenissen te zien en er ook zelf aan mee te werken dat
dingen ten goede gekeerd worden. 

Dan zullen we uiteindelijk allemaal leven in het
koninkrijk van God dat geen einde kent. Pasen is
daarvan het levende teken; Pinksteren helpt ons
steeds beter te verstaan wat Pasen in ons eigen leven
kan betekenen. En dat is wel een 'nieuw gezang'
waard!

Marian van Giezen

Zingen tussen Pasen en Pinksteren
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Vincent van Gogh.      

Een terugblik.

Het is donderdagavond. De maand maart
2011 loopt ten einde. De lucht is zwangervan
regenwolken.
Vincent van Gogh, leven en werken!  Zó staat
de uitnodiging voor een voordracht in de
Eshof  doorNico van Wageningen.  Nico. Een
groot kennervan de werken en het leven van
Van Gogh.

Ik mijmer. Van Gogh?  Wie weet van hem nu eigenlijk
niets?  In ons land hebben we al een museum naar
hem vernoemd.  Eindeloze reproducties hangen op de
vreemdste plaatsen.  Tot op omslagen van chocolaad-
jes.       Nou  ja.

Ik sta op het " Kerkplein  "  voor de Eshof. Binnen is
het stil. Wat zal deze avond ons brengen?
Dan, wanneer  alle belangstellenden -  en het zijn er
nog al wat  -  een plaatsje hebben gevonden, heet Hans
Nobels ons welkom.  Kort, duidelijk.  
Nico krijgt de microfoon.  " Vrienden " , zo herken-
baar voor Nico,  "  fijn dat jullie er zijn. Een avond
over Vincent van Gogh.  Maar, vrienden, wees gerust ,
"  gaat Nico verder,  " ik zal vanavond niet al te veel
praten.  De werken van Vincent, de muziek, zij spre-
ken voor zich " .
Dan, als ik dit zo hoor, kan ik een spontane gedachte
niet onderdrukken:  Nico niet zo veel praten? 
Dat is toch niets voor hem?  Evenwel , juist dát, maakt
hem zo uniek, waar je hem ook mag ontmoeten.  En
daar houd ik zo van.

In alle rust worden de beelden geprojecteerd. Vincent

van Gogh.  Een religieus mens. Onrustig  
van binnen. Zo vaak van woonplek veranderd.  Als een
prachtig beeld van een fruitboom in Frankrijk in volle
bloei staat , komt als verrassing het door een goede
vriend van Nico, organist Gijs van Schoonhoven, het
preluderen met de klanken gespeeld op het orgel. Dit
spel van beeld en orgel is wonderlijk mooi.  Al is het  -
soms  -  een proeve van geduld.  In onze jachtige
wereld.

Na de pauze gaan wij verder. Als Nico zijn presentatie
wilt vervolgen, knalt  krijsend schel het geluid van de
microfoon weg.  Ineens is alle rust die ik hier ervaar,
compleet weg.  Gelukkig is het euvel snel verholpen.
Nico gaat dan onverstoorbaar verder, daar waar hij
gebleven was.  Bekende beelden verschijnen op de
witte muur.  De zaaier. Het leven als zaad in de hand
van de schilder. Vechtend met het leven.  Vechtend
tegen de dood. Ook al loopt de zaaier, de maaier, in de
stralende zon, Vincent blijft maar vechten tegen de
dood.
Bewonderend luister ik naar het samengaan van de
bijna meditatieve stem van Nico, sprankelend onder-
steund door de klanken van het orgel.

Na een korte toegift van de organist, besluiten wij deze
fijne avond met het zingen uit het " Liedboek voor de
Kerken ", gezang 184, zoals wij ook de avond zingend
begonnen zijn, met het zingen van gezang 223.
Ik sta na afloop buiten.  De frisheid van de avond tin-
telt mijn gezicht.  Ja, het was een geweldige avond.

Fredo Lubbers

Collecte overzicht Februari 2011

H.L. Nobels
Collectebeheerder
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Voor de diaconie,
Begint het avondmaal,
Met twee casino wit,
Zaterdag al helemaal.
Thuis snijdt je het in repen,
Niet te groot of te klein,
Je probeert zo goed je kan,
Ze gelijk te laten zijn.
Deze drukke zondagmorgen,
Gaan we netjes en zorgvuldig,
Met elkaar verzorgen.
Brood moet mooi op schaal.
Ook reserve moet er zijn.
Net als het glutenvrije bakje.
Het moet kloppen allemaal..
De kannen vol met sap en wijn.
Schoon linnen wordt genomen,
Want we willen allen wel,
Dat het mooie zilver stel,
Tot zijn recht zal komen.
En ,,we zijn de rechterhand,

In en om de viering,
Van de predikant.
We nodigen de mensen uit,
En moeten eraan denken,
Dat wordt gecollecteerd.
En dat we wijn bijschenken..
Want iedereen verwacht,
Bij hen gaat niks verkeerd.
Daarna moet alles schoon,
En ook het geld geteld..
Aan alles moet gedacht.
Het mooie stel moet glimmen,
Dat willen we gewoon.
De kaars moet weggebracht.
Maar we helpen altijd elkaar,
En dat is plezierig, nietwaar!1

namens de diaconie
Willemien van Putten

Al langere tijd viel de kwaliteit van de geluidsinstalla-
tie in de kerkzaal nog weleens tegen.
Dit varieerde van "rondzingen" tot slechte verstaan-
baarheid.
Naast veroudering van de installatie, heeft dit oo te
maken met een wisselend gebruik en moeilijke instel-
baarheid van de installatie. In ieder geval de hoogste
tijd om  te zoeken naar verbetering. 

Na inventarisatie van de problemen menen wij samen
met de firma Schaapsound een oplossing gevonden te
hebben. Begin mei zal deze firma onze geluidsinstalla-
tie grotendeels vervangen of aan passen. Wat gaat u
hiervan merken.

Nou allereerst natuurlijk een beter verstaanbaar geluid,
want daar gaat het tenslotte om.
We krijgen een nieuwe versterker met de laatste tech-
nische mogelijkheden, waardoor onder andere variaties
in stemgeluid automatisch wordt geoptimaliseerd.

Een zichtbare verandering zijn nieuwe luidspreker
boxen.  De huidige boxen zijn, qua type en door plaat-

sing, matig geschikt voor spraakweergave. De nieuwe
boxen zijn dat wel en zullen allemaal voor in de kerk
geplaatst worden. Vanzelfsprekend wordt door ver-
schillend richten van de boxen ook de verhoging in de
kerkzaal goed van geluid voorzien.
Aan de luidsprekers vinden alleen maar kleine aanpas-
singen plaats om de kwetsbaarheid van m.n. de draag-
bare microfoons te verminderen.

Blijft over de muziekweergave, want uit  het boven-
staande kunt u al opmaken dat de basisinstallatie geop-
timaliseerd is voor spraakweergave. Om die reden
wordt er een aparte (eenvoudige) muziekversterker
geplaatst met aparte boxen. Daarmee kan in voorko-
mende gevallen ook op goede wijze muziek worden
weergegeven.

Met deze aanpassingen gaan wij er vanuit dat we in de
Eshof weer vele jaren kunnen genieten van een goede
geluidsweergave.

Roel Burema 

Een nieuw geluid 
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DE NAZIT VAN ZONDAG 3 APRIL:
EEN SUCCES!

Aansluitend aan de ochtenddienst van zondag 3 april
werd de eerste 'nazit' georganiseerd. Dat wil zeggen:
onder deze naam. Want op zondag 2 januari werd ook
al een dergelijke bijeenkomst georganiseerd, met het-
zelfde karakter, maar toen onder de vlag van 'nieuw-
jaarsbegroeting'.  Zoals u kon lezen in de Rondom van
april: we willen dit jaar een paar keer  een dergelijke
bijeenkomst organiseren. Op voorstel  van de Pastorale
Raad heeft het Moderamen ingestemd met dat idee. 

Wat is de bedoeling? In grote woorden uitgedrukt: het
invulling geven aan één van onze intenties als gemeen-
te: een levende gemeente willen zijn, die oog en zorg
heeft voor de wereld en de mensen  om ons heen.
Daarnaast een gemeente die bestaat uit leden die elkaar
opzoeken, elkaar ontmoeten, zorg hebben voor elkaar,

die samen taken oppakken, etc.  En hoe zag dat er op 3
april dan concreet uit? Onder het genot van een hapje
en een drankje waren er zo'n 50 gemeenteleden die
praatten met elkaar, luisterden naar elkaar, luisterden
en keken naar de presentatie van de Projectgroep
Grace Home. 
(Heel) kort voor deze zondag kwamen de leden van de
Projectgroep terug van een 'werkbezoek' uit India. Dus
zaten ze vol nieuws, verse indrukken, en (het vrouwe-
lijk deel van de projectgroep) gestoken in fraaie net
aangeschafte Indiase gewaden. Steeds meer vragen
worden beantwoord, steeds duidelijker wordt wat we
vanuit de Eshof wel  en wat we niet kunnen doen voor
en met de partners in India. De bijeenkomst was een
prima gelegenheid om die indrukken en het nieuws te
delen, en de gemeente verder mee te nemen in het pro-
ject en het proces.
Degenen die er waren, maakten een goede keuze! En
wanneer kunt u (weer) meedoen? Zondag 19 juni is er
weer een nazit gepland. Aansluitend aan de ochtend-
dienst, met koffie, een hapje en een drankje, met de
leden van de Projectgroep Grace Home en met elkaar.
Dat staat al vast. U kunt het tijdstip al reserveren!

Namens de Pastorale Raad,
Evert Veldhuizen

VERSLAG BREDE PASTORALE RAAD OP
14 APRIL 2011

Regelmatig vergadert de Pastorale Raad (alle ouderlin-
gen + voorganger(s) van de Eshof.  In het voor- en
najaar vindt er een vergadering van de Brede Pastorale
Raad plaats en daar zijn dan ook de contactpersonen,
diakenen en andere geïnteresseerden bij aanwezig,
zoals deze avond.
Marian van Giezen heette iedereen welkom en opende
met het lezen van 1 Kor.12 vers 20-27   Ze vertelde in

het kort hoe de avond er uit zou komen te zien.    We
begonnen met het kaartspel "Ontmoeten" waarbij je
elkaar ontmoet rond bepaalde vragen die iets dieper
dan de oppervlakte kunnen gaan. Er werden vier
groepjes gevormd en aan iedereen werden 4 kaartjes
uitgedeeld. Om beurten mocht je een kaart van het sta-
peltje pakken en één kaartje waar je niets mee kon
open op tafel leggen. De volgende mocht deze kaart
oppakken of een nieuw kaartje van het stapeltje pak-
ken. Zodra iedereen 4 kaartjes had die hij/zij wilde
houden vertelde ieder in het kort waarom hij/zij die
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Op 19 april j.l. was er in de Eshof de wijk-
avond voor gemeenteleden van wijk 3 en 6.
Die avond stond in het teken van ontmoeting,
waarbij het onderwerp 'de liturgische (bloem)
schikking' centraal stond.
De wijkteams hadden de avond goed voorbereid, het-
geen onder meer bleek uit de uitgebreide uitnodiging
die al in maart was verzonden. Een 30-tal gemeentele-
den kwam samen in de ontmoetingsruimte, waar de
liturgische schikgroep een collage aan foto's had uitge-
stald. De vouwwand was (bewust?) niet gesloten,
opdat we zicht zouden hebben op de gedachtenishoek.
Bij de totstandkoming van de gedachtenishoek heeft
de liturgische schikgroep een cruciale rol gespeeld.
Bij deze ontmoetingsavond  ging het niet alleen om de
onderlinge ontmoeting van de leden uit de twee wij-
ken, maar bovenal de ontmoeting met thema's uit de
Schrift zoals die door de schikgroep  vorm worden
gegeven.
Lieske Duim heette ons welkom en zette de toon met
het lezen van psalm 139 in de bewerking van Gré
Brokerhof: 'Wat ziet U in ons?'. Na een korte kennis-
makingsronde vroeg Dicky van der Veer ons een keuze
te maken uit het tentoongestelde wat ons het meeste
aansprak. Dat was niet zo eenvoudig want alle schik-
kingen hebben een sterke zeggingskracht en bovendien
misten we nu de context van een bepaalde periode in
het kerkelijk jaar zoals de Advent of de 40-dagen tijd.
Vervolgens nam Ans Baas ons mee in het proces van

de totstandkoming van een liturgische schikking. Ze
deed dat op een indringende en inspirerende wijze aan
de hand van de schikkingen van de afgelopen 40-
dagen tijd (de levensboom).
Allereerst worden de schriftlezingen, die in de 40-
dagen tijd aan de orde zijn, door de schikgroep zowel
individueel als collectief zeer zorgvuldig gelezen en
onderling besproken. Vanzelfsprekend vindt er met de
predikanten, die in de diensten voorgaan, overleg
plaats. Het begrijpen van de tekst is de basis om te
komen tot een creatieve schikking, die de verkondi-
ging van het Woord ondersteunt. Het is goed dat ook
de kinderen door de predikant tijdens de dienst worden
betrokken bij de betekenis van de liturgische schik-
king.
Concluderend kan gezegd worden, dat de leden van de
schikgroep met dit veel tijd vragende werk in feite
praktische theologie bedrijven.
Wij waren Ans - en met haar de hele schikgroep -
dankbaar, dat zij ons hiervan deelgenoot heeft
gemaakt. Lieske besloot met een zegenbede dit officië-
le gedeelte van de avond.
Daarna was er gelegenheid om onder het genot van
een hapje en een drankje de onderlinge contacten weer
eens aan te halen. Al met al een zeer geslaagde avond,
waarvoor nogmaals dank aan alle medewerkers.

Mart Geelhoed

Pastorale Raad

Ontmoeting........een impressie

kaarten had gehouden. Vaak heel verrassend.
Na de pauze werd de video "Huisbezoek" bekeken,
waarin acteurs een gesprek van een ouderling en een
gemeentelid tijdens een huisbezoek speelden.
Gelukkig herkende niet iedereen zich in dit gesprek en
konden we na afloop in drietallen napraten over:
"Wat pik je hier voor jezelf uit op?"   
Vervolgens gaf Herman Julsing een presentatie over
het pastoraal beleid voor de toekomst en daarbij reke-
ning houdend met het feit dat wij straks alleen nog
Ellie Boot als predikant hebben.
Er was een korte terugblik op wat hierover vermeld is
in het beleidsplan dat in 2008 is opgesteld en loopt tot
en met 2011. Eén van de punten is bijvoorbeeld dat het
Pastoraat niet alleen een zaak van de predikant is,
maar van de hele gemeente en een ander punt is dat
"Ontmoeting centraal staat".
Als afsluiting werden de aanbevelingen en speerpunten

voor de nabije toekomst behandeld.    Naast het vor-
men van een bezoekgroep voor pastoraat aan mensen
die intensiever bezoek nodig hebben, is het vormen
van (doel)groepenpastoraat genoemd en daar kan je
denken aan leeftijdgericht, lotgenotencontact of nieuw-
komers.
Het laatste speerpunt betrof het verkennen van moge-
lijkheden voor groot huisbezoek of wijkgerichte ont-
moetingsmomenten.
Al met al een goed gevulde avond die ook nog binnen
de afgesproken tijd werd afgesloten.  Daardoor bleef er
voldoende tijd over om na te praten en dat gaat met
een glaasje in de hand natuurlijk wel zo gemakkelijk.

Kees van Rietschoten
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ROMMELMARKTNIEUWS

De voorbereidingen voor de Eshof rommelmarkt van
14 mei a.s. zijn in volle gang.  Vrijwilligers op allerlei
gebied zijn nog steeds nodig, zowel voor de ochtend
als de middag. Na afloop is er voor alle medewerkers
een gezellige gezamenlijke lunch. Meldt u zich snel
aan als u dat nog niet heeft gedaan! 

U kunt uw spullen (m.u.v. witgoed, groot meu-
bilair , computers, beeldschermen, kleding en
schoenen) inleveren bij De Eshof op 
donderdag 12 mei tussen 19.00 en 21.00 en op
vrijdag 13 mei tussen 18.00 en 20.00 uur.

Wel vragen wij hierbij uw begrip voor het volgende.
Voor niet-verkochte maar goede spullen hebben we
een doel gevonden, met incomplete of kapotte spullen
kunnen we uiteraard niemand blij maken. Het afvoeren
van deze artikelen als 'restafval' kost veel geld, en kan
de uiteindelijke opbrengst van de rommelmarkt
behoorlijk beïnvloeden. Wij verzoeken u dan ook
vriendelijk om alleen echt bruikbare 'rommel' bij ons
in te leveren. Onze hartelijke dank alvast! Mocht u niet
in de gelegenheid zijn om uw spullen te komen bren-
gen, dan kunt u met een van ondergetekenden contact

opnemen zodat deze bij u thuis opgehaald kunnen
worden. 

De opbrengst wordt dit jaar als volgt verdeeld:
- een deel is voor het Grace Care Movement project in
India
- een deel is voor de Salsa Academy van Anke
Brokerhof in Peru, meer informatie hierover kunt u
vinden op www.ricoritmo.com

Op zaterdag 14 mei tussen 9.00 tot 12.00 uurkunt u
naar hartenlust snuffelen in de bijeengebrachte koop-
waar en vooral lekker uw slag slaan! Ons Grand Café
De Eshof staat weer garant voor verse koffie en thee
met huisgemaakte taart.  Wij hopen u, samen met uw
eventuele (klein)kinderen, te mogen begroeten op dit
jaarlijkse evenement!

Hartelijke groet,
Frits Harmsen 2535532,  Betty Wernsen 2536437,  

Ruud Stitselaar 2535221,  Maaike Meijer 2535967, 
Marieke Vreekamp 2535942,  Trudy Jonker 2536556,
Yvonne de Gier 2535071 en  Melissa Zwart 2534457

Collecte overzicht Maart 2011

H.L. Nobels
Collectebeheerder
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Van harte aanbevolen door de diaconie:

De collectes van mei 2011

BIJ DE JEUGDMUSICAL OP 1 MEI:
De groep jongeren die de musical uitvoeren kwamen
op het prachtige idee om de collecte te bestemmen
voor Warchild. Zoals zij het zelf verwoorden: "Het
thema van de musical is kindsoldaten, die moeten
vechten in de eerste wereldoorlog. In Nederland
gebeurt dat niet meer, maar er zijn nog zoveel landen
waar wel veel kinderen moeten vechten. En dat moet
stoppen! Via de collecte kunnen we allemaal een
steentje bijdragen".

VIT ALE KERK OP 8 MEI:
Veel  jongeren komen niet in de kerk, maar zoeken wel
zingeving en willen praten over levensvragen die hen
bezighouden. In Lelystad hebben jongeren uit zes ver-
schillende kerken, verenigd in MXMM (Maximum),
daar iets op bedacht: maandelijkse thema-avonden
voor jongeren van 15 tot 20 jaar, met debat, films,
workshops, muziek, dans en veel sfeer vanuit het loka-
le poppodium. Kerken én jongeren zijn enthousiast.
"De kerk vind ik niet interessant, maar praten over het
geloof wel. En als het in het poppodium is, kom ik
zeker kijken", aldus een van de jongeren. Daarom ont-
vangt MXMM subsidie. Alle plaatselijke missionaire
initiatieven maken kans op ondersteuning.

15 MEI STICHTING HULPDIENST HOEVELAKEN:

Zij staan klaar met vervoer, naar bijvoorbeeld de pedi-
cure, dokter of ziekenhuis, waarbij ze u ook, desge-
wenst, bij het artsen bezoek willen begeleiden. Hulp
bij het boodschappen doen. Hulp om uw betalingen op
een rijtje te houden. Een vrijwilliger, als de hond uit
laten even niet lukt. Iemand die met u wil wandelen,

het zij gewoon, het zij met de rolstoel. Vervanging als
de mantelzorger, even lucht nodig heeft. Klusjes in
huis en tuin, die u net te veel moeite kosten en noem
verder maar op.
Onze bijdrage is zeer welkom.

ONZE EIGEN DIACONIE OP 22 MEI:
Een collecte voor mensen uit onze directe omgeving;
voor mensen dichtbij, die wij ook zeker niet mogen
vergeten. Ook daar blijkt soms een steuntje zo nodig
te zijn.

WERELDDIACONAA T 29 MEI 2011:
Een samengesteld gezin met oma aan het hoofd. Dit
komt veel voor in Zuid-Afrika, waar de ziekte aids
veel slachtoffers maakt. Het project Thandanani Time
staat centraal bij de werelddiaconaatscollecte op 29
mei 2011. Dit project begeleidt oma's en kleinkinderen
bij het samenleven in een nieuw gezin. De gespreks-
groepen van Thandanani Time geven oma's ruimte om
te praten over hun verdriet. In workshops leren ze hoe
ze kunnen omgaan met de jongere generatie. Ook de
kleinkinderen zijn welkom bij Thandanani Time om te
spelen en te praten, bijvoorbeeld over wat hen dwars-
zit.  'Ufunda uze ufe', je bent nooit te oud om te leren."
Kerk in Actie steunt AFSA in 2011 met € 50.000,-. Dit
geld wordt onder andere gebruikt om deze oma's te
ondersteunen. Hun pensioentje, als ze dat al hebben, is
niet genoeg om hun gezin te onderhouden en de
workshops te betalen. Helpt u hen op weg?

Hemelvaartsdag 2011 op 

donderdag 2 juni 
Dat wordt weer vroeg uit de veren!

Want traditioneel is er weer een oecumenische fiets-
tocht uitgezet vanaf het Pauluscentrum.
Wij starten om 8.30 uur.
Wij nodigen u graag uit aan deze activiteit deel te
nemen.

Bij terugkomst (ca 9.30 uur)bij het Pauluscentrum

wacht u koffie/thee met iets lekkers erbij.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om mee te fietsen,
dan bent u ook van harte welkom voor deze traktatie.

De kerkdienst waarin Ellie Boot ons voorgaat,begint
aansluitend om 10.00 uur.

Namens de OCG commissie.
Wim Schuijt
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Grace Care Movement
Het projectteam 'ZWO in India' is in maart
een week naarDelhi geweest om kennis te
maken met Grace Care Movement, de kinde-
ren en pastorJohn en zijn team. 

In dit nummer vindt u een verslag van deel 1 van onze
ontmoeting

DE EERSTE ONTMOETING
De eerste dag na aankomst vertrekt het projectteam
(Gerwin, Nico & Yvonne, Arjan & Sierou) vanuit hun
verblijf naar het huis van Pastor John, waar de meisjes
van 12 jaar en ouder wonen. In een Suzuki Alto, waar
Arjan in de achterbak mocht, maken we kennis met het
verkeer in India. 

Er

wordt officieel links gereden, maar alles rijdt door
elkaar. Het is de hele week een avontuur geweest om
ons te verplaatsen in Noida en Delhi. Alles toetert en
op wegen van 3 banen, rijden 6 voertuigen naast
elkaar. De tuktuk's, brommers, bussen en vrachtwa-
gens slingeren samen met jou over de weg, waar de
koeien op hun gemak tussendoor scharrelen.

Opvallend is dat er naast al die drukte veel mensen aan
de kant van de straat leven. In tentjes. Op een matras-
je. Kinderen die aan ons raam bedelen. En de koeien-
vlaaien worden verzameld en kunstig opgestapeld, dat
later - eenmaal gedroogd- als brandstof wordt gebruikt.
We ruiken voordurend een intense brandlucht en een
rioollucht (wat open is).
Pastor John woont midden in een woonwijk. En tot
onze stomme verbazing is het binnen brandschoon en

keurig opgeruimd. Iets wat wij echt niet kunnen begrij-
pen met zoveel pubermeiden op zo'n kleine oppervlak-
te. De bedden zijn keurig opgemaakt, de vloeren
gedweild en de eigendommen liggen in kleine pakket-
jes op hun bed.

De meiden zelf zijn blij, hebben schone kleren aan. En
zeggen oprecht gelukkig te zijn om bij de familie van
Pastor John te mogen wonen. Het allerleukste vinden
ze de school en ze dromen ook allemaal over hun toe-
komst; ze willen journalist worden, of 'social worker'
en er zit zelfs een dame tussen die 'fashion designer'
wil worden. Ze beseffen allen één ding: om te kunnen
werken, moeten ze leren. En dat doen ze graag. Het is
zondag als we bij ze zijn.  We doen wat spelletjes met
de dames en vertellen over Nederland. We laten foto's
zien van de sneeuw, waar ze natuurlijk van onder de
indruk zijn.

Hoewel het een relatief relaxte dag is. Valt de eerste
ontmoeting ons niet licht. We hebben natuurlijk veel
vragen. Over de vorm van opvang, de daadwerkelijke
toekomst van de meiden. 
De overgang is ook groot, van het comfortabele en
gereguleerde leven in Nederland naar het onzekere
leven in India.

DE SCHOOL
De volgende dag worden we opgehaald met een grote-
re auto. Die delen we met 10 meisjes. Het gaat op z'n
Indiaas…. Het is warm, maar wel gezellig. En na een
tocht door de spits van Noida en over een stoffig zand-
dijkje, komen we aan bij 'Grace Home' de school en 
het verblijf van de jongens en de allerjongste meisjes.
Het is doodstil als we aankomen. Op een afgebakend
terrein staat een gebouw met één verdieping en waar
de voorbereidingen zijn getroffen om een 2e verdie-
ping te bouwen. Er zit nog geen dak op. Dat de school
wel degelijk helemaal vol zit, zien we als de bel gaat
als het lesuur er op zit en er een pauze is. De kinderen
krijgen een snack (een klein meelkoekje) en stromen
dan naar buiten om even te spelen.

De school is niet groot. Een pool van docenten geeft
afwisselend les aan de kinderen. Je verwacht dat het
één hele dikke keet wordt, zoveel leerlingen in zo'n
kleine ruimte, maar ze gaan gewoon hard aan het
werk.

Ook het projectteam wordt aan het werk gezet. Sierou
en Yvonne geven PT('Physical Training / Gym') aan
de twee jongste groepen en Arjan geeft Aardrijkskunde
aan één van de oudere groepen. Nico weet een klas te
boeien met economie (ze hangen aan zijn lippen!) en

Zoals dat in India gaat, Zoveel mogelijk mensen in
één auto.
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Grace Care Movement

Gerwin loopt rond, observeert en voert gesprekken met
Pastor John. Een mooie manier om kennis te maken
met het schoolsysteem en de kinderen.
De meegebrachte skippyballen en voetballen worden
opgepompt en er wordt een parcours uitgezet. Het
fenomeen skippybal is compleet nieuw en een wed-
strijdje wordt nooit gedaan. De kinderen lachen, vin-
den het spannend en weten niet van ophouden. 

In de volgende Rondom deel 2 van onze 
belevenissen….

namens het projectteam 'ZWO in India',
Sierou de Vries Keurig opstaan als iemand je klaslokaal binnenkomt.

Even voorstellen: Projectteam Grace Care

WIM VAN VLIET
Ik ben Wim van Vliet en woon vanaf juni 2000 in
Hoevelaken. Samen met mijn vrouw Mieke en de kin-
deren Jimmy, Vincent en Laura. De laatste twee wonen
inmiddels al weer op kamers. Waar blijft de tijd?
Ik was eerst tropenarts in Uganda en heb daarna de

opleiding tot
gynaecoloog
gevolgd in
Groningen.
Vanaf 2000
werk ik in
het Meander
Medisch
Centrum in
Amersfoort

en Baarn. Ik ben daar ook de opleider voor het vak
gynaecologie voor aanstaande tropenartsen.
Vanaf het begin heb ik mij altijd bijzonder thuis
gevoeld in de Eshof in het algemeen en bij de ZWO in
het bijzonder.

Door mijn betrokkenheid met de zogenaamde Derde
Wereld, heb ik natuurlijk veel affiniteit met projecten
als het India-project. Binnen de ZWO zijn we samen
met een groep enthousiaste mensen bezig met allerlei
projecten en vanaf 2011 met het bovenstaande. Ik zie
het heel erg zitten met dit project, omdat Father John
al een belangrijk fundament heeft gelegd en omdat er
via mensen als Gerwin en Esther ook korte lijnen zijn
met zijn organisatie.

Ik was niet mee met het bezoek aan India. Ik kon dat,
op deze korte termijn, niet combineren met mijn werk.
Ik ben echter goed op de hoogte gehouden door de
andere leden van het project-team en heb verder alle
plannen en vergaderingen bij kunnen wonen.

YVONNE
Hallo, ik ben Yvonne de Gier en woon al jaren met
plezier in Hoevelaken met Nico en onze twee zoons:
Peter en Aart. Sinds 2009 werk ik als holistisch massa-
getherapeut in mijn eigen praktijk. Met massagethera-
pie geef je, d.m.v. massages, aandacht aan jouw fysie-
ke signalen of klachten. Die signalen kunnen je iets
duidelijk maken over spanning, gevoeligheid of pijn in
je lijf en je leven.

Ik doe mee in het projectteam omdat de (mensen)kin-
deren in Grace Home mij geraakt hebben. Het voelt als
een buitenkans om betrokken te zijn bij medemensen
in een ander werelddeel, met een cultuur die mij boeit.
Ik ben zo 'blanco' mogelijk op reis gegaan naar India
zodat er voldoende ruimte in mij is om indrukken op
te nemen. En die waren er: onverwachte en ondenkba-
re ontmoetingen. Ik heb ervaren hoe het is om samen
te zijn met de kinderen en het team van Grace Home:
levendig, warm en goed. Na deze week in India ben ik
vol nieuwe indrukken, herinneringen en hoop naar huis
gegaan. Die ervaringen wil ik de komende tijd graag
delen met u en jullie in Hoevelaken. De persoonlijke
banden die we in India hebben bieden een prachtige
kans om verbindingen te leggen, samen plannen te
maken en uit te
voeren: dat
wordt een bele-
venis!

'Iedereen is van
de wereld 

en de wereld is
van iedereen!'
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Een geschiedenis van het

Christendom in Europa (slot)

Voor de een oh ja! En de ander oh Ja? 

WAAR WAREN WE GEBLEVEN?
De ommezwaai in denken die we achteraf  de verlich-
ting noemen, zorgt er voor dat het nooit meer wordt zo
als het geweest is in Christelijk Europa.

DE FRANSE REVOLUTIE
Hoewel jaartallen niet het belangrijkste zijn in de
geschiedenis, worden sommigen toch een begrip.
Het jaartal 1789 staat symbool voor een voor een mar-
kering in de tijd die zoals de Fransen het noemden een
scheiding maakte tussen de nieuwe en de oude tijd( "
Ancien Régime).
Hoewel de omwenteling een duidelijk maatschappelij-
ke en sociaal karakter had, waren de gevolgen voor de
kerk in Frankrijk en daardoor indirect voor de hele
Roomse kerk enorm.
In 1790 werd nog geprobeerd in goed overleg tot te
komen, maar de eisen van de staat waren voor de kerk
niet aanvaardbaar.
Kerken en kloosters werden beroofd van hun schatten
door ze aan de staat toe te eigenen en de kerkelijke lei-
ders van pastoor tot bisschop werden staatsambtena-
ren. In 1792 werden de priesters gedwongen een eed
van trouw aan de Constitutie zoals de Franse leiders
weerden genoemd, af te leggen. Voor velen was dat te
veel gevraagd en naar schatting 40.000 verlieten
Frankrijk. De in 1795 door de inmiddels Directoire
geheten regering die uit anti kerkelijke verlichte gees-
ten bestond, verleende vorm van godsdienstvrijheid,
leidde tot grote spanning binnen de kerk tussen zij die
geen eed hadden afgelegd en die dat wel hadden
gedaan. 
DE GEVOLGEN VAN DE FRANSE REVOLU-
TIE
Tot dan toe waren kerk en staat innig in elkaar verwe-
ven. Vanaf nu gaan ze gescheiden verder.
Niet alleen in de katholieke landen maar ook elders in
Europa. Ook de Protestanten trekken zich terug uit het
werelds bestaan en gaan verder vanuit hun eigen
kracht.
Zoals alle veranderingen voltrekken ook deze zich
uiterst langzaam. In veel Noordelijke landen verande-
ren pastoors in dominees om dat ze de reformatie zijn
toegedaan.
Omdat na de Franse revolutie er weer een periode van

twintig jaar oorlog plaats vond was de samenleving
voor de zoveelste keer op drift en ontwikkelde het
geestelijke gedachtengoed zich vaak op lokaal gebied.
Pas na de slag bij Waterloo en het daarop volgden ver-
drag van Wenen waar de kaart van Europa voor de
zoveelste keer werd herzien, brak er een periode van
zekere rust aan waarin het Christendom in Europa zich
in twee vormen verder ontwikkelde.
De uniforme katholieke kerk en de pluriforme prote-
stantse kerken.

MISSIE EN ZENDING
Al in de 16e eeuw werd aan missie gedaan, al was het
vaak met in de ene hand de bijbel en in de andere het
zwaard.
De Katholieke kerk samen met Frankrijk en Spanje
had zich over Zuid Amerika en (een deel van) Canada
ontfermt, De Protestantse kerken, voornamelijk de
Engelse, hadden het andere deel van Canada en Noord
Amerika tot hun doel gemaakt. Door spanningen in
Engeland tussen de kerken was inmiddels een groot
aantal puriteinen uit dat land naar Amerika verhuist.
Zij werden later gevolgd door meer protestantse
Engelsen en veel Katholieke Ieren. In de achttiende en
negentiende eeuw werden ook Afrika en Azië  enthou-
siast geconfronteerd met het Europese geloofsgoed.

DE NEGENTIENDE EN TWINTIGSTE EEUW
Na zo een lange tijd (bijna twintig eeuwen!!) had het
Christendom zich diep in de samenleving geworteld.
Rond 1850 durfde (in Nederland tenminste) geen
werknemer zich buiten een kerk te plaatsen. Hij werd
op slag werkeloos. Al was er een scheiding tussen kerk
en staat, de staat was we
Christelijk!
In de negentiende eeuw ontstonden er binnen het pro-
testantisme  steeds meer grotere en kleinere afscheidin-
gen. Uit deze melé van kerkgenootschappen kan alleen
een theoloog helderheid bieden. Ik althans waag me
daar niet aan.
Alle theologen op een rijtje die in de negentiende eeuw
zich roerden zou meer dan een editie van de Rondom
vullen.  
Daarom meen ik dat met deze bijdrage een natuurlijk
einde komt aan een geschiedenis van het Christendom
in Europa.
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NAWOORD
Ik hoop dat ik met deze artikelen een aantal van u ple-
zierig leesvoer heb geboden.
Ik zit er aan te denken om na de zomer nog eens de
Nederlandse kerkgeschiedenis in vogelvlucht te behan-
delen omdat daar ook veel uit is op te maken waarom
we doen zoals we doen binnen onze kerk.

Geraadpleegde bronnen.
Veel heb ik gehad aan:

De boeken van Karen Armstrong ; "Een geschiedenis
van God" en "de strijd om God"
Professor Robrecht Boudens : "Momentopnamen uit
de geschiedenis van de katholieke kerk".
Ds. Spong: "Why Christianity must change or die"
En natuurlijk het onvolprezen internet.
De boeken heb ik in bezit en zijn te leen.

Fokke Kooistra

Een geschiedenis van het

Christendom in Europa (slot)

Ons Lieve Heertje
Geef mooi weertje
Geef mooi dag
Dat het zonnetje weer schijnen mag.

Dat zongen de "roomse"kinderen vroeger, in de straat
in Utrecht waar ik ben opgegroeid.
Nou, dat zat wel goed op die Vrijdag de 15e april.
Zo'n kleine veertig ouderen verzamelden zich die och-
tend bij de Eshof om om half tien op de bus te stappen
voor een excursie naar de Sint Adelbert abdij in
Egmond Binnen. (De abdij is genoemd naar
Adelbertus, een benedictijnenmonnik die als diaken
Willibrord assisteerde bij de kerstening van de (West-)
Friezen in Kennemerland).

Tegen elven arriveerden wij op de plaats van bestem-
ming. Na koffie met koek en een introductie werd de
groep gesplitst en maakten we onder leiding van een

gids een rondgang door het complex. We bezochten
o.a. de kerk, de kapittelzaal en de kaarsenmakerij. Na
een voortreffelijke lunch kregen we nog gelegenheid

om in de winkel van de abdij rond te neuzen en
eventueel wat te kopen.
Om ongeveer drie uur stapten we weer op de bus
om via Egmond aan Zee weer Hoevelakenwaarts
te gaan. Ondanks fileleed bleef de stemming prima
en waren we om vijf uur weer "back in town"(!).

Na een drankje keerde iedereen voldaan huis-
waarts.
De organisatoren (Trix en Trudy) kregen en krij-
gen bij deze alle lof voor dit geslaagde uitje.

John Kalksma

WELGEMOED EN BLIJ 

NAAR DE ADELBERT ABDIJ
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In de mail van de Rondom kwam de vraag:
Beste redactie; ik weet niet eens wie jullie zijn.
Kunnen jullie jezelf ook eens voorstellen in de
Rondom? Hoewel wij vaak artikelen plaatsen,
waar wijkteams en nieuwe ambtenaren zich
voorstellen, waren we zelf nooit op dit idee
gekomen.Natuurlijk willen wij ons voorstel-
len.Zeker nu we sinds enkele maanden op
volle kracht zijn met een nieuw team.
Hieronder stellen de andere  twee zich aan u
voor:

INGE PIE- DE JONG
Ook van mij een verhaal-
tje om mezelf voor te
stellen. Ik ben in 1956
geboren in het Brabantse
land.
Toen ik, na mijn oplei-
ding aan de HEAO in
Arnhem, graag in de
automatisering wilde wer-
ken ben ik verhuisd naar

Amsterdam. Daar heb ik mijn man  Johan leren ken-
nen. Met veel plezier hebben wij toen 14 jaar lang op
een heel klein flatje in Amstelveen gewoond. Toen
Johan begin 90er jaren voor een software bedrijf door
het hele land ging werken hebben we naar een andere
woonplek gezocht, een groter huis, een beetje centraal,
wat dichter bij Branbant én met een grote tuin. Ik had
inmiddels mijn passie voor tuineren ontdekt.
In Hoevelaken vonden we dat allemaal en meer. Een
heerlijk dorp om te wonen.

Helaas sloeg het noodlot toe en Johan werd ernstig
ziek en zou niet lang meer leven.  U kunt zich voor-
stellen dat wij het daar heel moeilijk mee hadden. Eind
2009 hebben wij bij de Eshof een heel fijn kerkelijk
thuis mogen vinden. Daarbij waren de bezoekjes van
Ellie waren een onmisbare steun in de laatste maanden
van Johan's leven. 

Nadat Johan was gestorven lukte het me niet de gewo-
ne 'draad'  weer op te pakken en besloot te stoppen met
werken en mijn leven een andere wending te geven.
Net in die tijd werden er mensen voor de redactie van
de Rondom gevraagd en ik vond het erg leuk om die
uitdaging aan te gaan.
Ik heb er geen moment spijt van gehad en doe het
samen met Jan en Sierou met heel veel plezier.
Ik heb al gesnuffeld aan het nieuw pogramma voor de
opmaak van de Rondom waar Sierou over sprak. De
IT zit me toch een beetje in het bloed en doe met veel

plezier een Cursus die met websites te maken heeft.
Daarmee hoop ik in de toekomst ook meer te kunnen
gaan betekenen voor de Website van de Eshof.

Zoals velen van jullie weten heb ik in de Eshof Joop
leren kennen en gaan wij samen door het leven. . Een
'geschenk' dat wij geen van beiden hadden verwacht.
Hoe de toekomst er uit zal zien? Wie zal het zeggen.
Maar voorlopig weet ik zeker dat Joop, als ouderling,
en ik als, redactielid en wijkcontactpersoon, actief
betrokken zullen zijn bij de Eshof-gemeente waar we
zoveel steun van hebben mogen ontvangen.

FOKKE KOOISTRA
(Schiermonnikoog 1949)

In 1985 kwamen we in Hoevelaken wonen en voelden
ons als gauw thuis binnen de Eshof-gemeente.
Onze drie kinderen zijn inmiddels de deur uit en drie
kleinkinderen komen zo nu en dan onze deur weer 
binnen.
Ik werk zoals dat heet bij de Belastingdienst / Douane
en houd me bezig met administratieve controles bij
importeurs en exporteurs.
Ria werkt als verpleegkundige in het ziekenhuis
Hilversum.
Ongeveer twee jaar geleden vroeg Frits me om het
stokje van Hans van den Berg over te nemen als
hoofdredacteur van de Rondom. Pas wanneer je te
maken krijgt met zaken die je tevoren niet kende, merk
je wat er allemaal komt kijken bij (in dit geval) het
elke maand weer een Rondom maken.
Ik heb er geen spijt van omdat ik het als een voorrecht
ervaar met een team van drie enthousiaste mensen
samen te werken. Inge, Sierou en Jan als vaste redac-
tieleden en op afroep de onmisbare hulp van Lieske,
maakt het mijn werk gemakkelijk.
Mijn maandelijkse bijdragen over onze geloofshistorie
worden gewaardeerde merk ik en dat moedigt me aan
om op die weg door te gaan.

even  voorstellen: de redactie
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Administratie

DE JARIGEN:

Mw. Maaskant,  Mw Mönch,  Mw van Reijendam,  Dhr Luth,                                 
Mw de Bruijn,  Dhr van Tent,  Mw de Meij,  Mw Bos,  Dhr de Booy,                  
Dhr van Hattem,   Mw Broekhuis,  Dhr Engel. 

De bloemen gingen naar...

INGEKOMEN:
Fam. Blankestijn Bernhardlaan  13 wijk 8
Fam. de Boer Scharwoudestraat  27 Amersfoort wijk 1
Fam. Doornekamp Livingstonelaan  404  (3526 JA) Utrecht wijk 1
Fam. Dreumel Emelaarseweg 7-b    Achterveld wijk 1

VERHUISD:
Fam. van Dunschoten-van SlotenSeringenlaan  42               naar Elzenlaan  10 wijk 5/3
Fam. van Dasselaar Eendenkroos  27 (Aft) naar Rode Zee  3  (Aft) wijk 1/1

VERTROKKEN EN OVERGESCHREVEN:
J. van Tol Ibislaan  20 naar Oud Beyerland wijk 4
Laura M. van Vliet L. Ph. Michonlaan 1 naar Utrecht wijk 5

UITGESCHREVEN:
Dhr. J.A. van den Boogaard Oosterdorpsstraat  47 wijk 8
Mevr. Van den Heuvel-Methorst Frans Tromplaan  72 wijk 4
Fam. Kraak Boekweitveld  25 wijk 2
Dhr.  R. Roest Boekweitveld  15 wijk 2
Dhr.  J.C.F. van Klaveren Boekweitveld  44 wijk 2
Mevr. H.A. Wallet Veenslagenweg  111 wijk 2
Fam. Doornenbal Ridderspoor  35 wijk 4

1-5-2011 Anneke Soederhuijzen Ina van Os
8-5-2011 Esther schroevers Aart de Gier
15-5-2011 Marieke Idema Judith van Hoeyen
22-5-2011 Anneke/Klaas Waslander Anika Verkerk
29-5-2011 Anne-Marie van Veldhuizen Nikeline Peer

5-6-2011 Myriam Zandberg Stella Schaap
12-6-2011 Esther van Wieren Marit van Looyengoed
19-6-2011 Yvonne Lokhorst Anje Boswijk
26-6-2011 Petra Floor

Oppasrooster



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@live.nl

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 mw. Q. Schipper-van Dieren Lindenhof 36 2585619 quirina.schipper@kpnmail
o Wijk 2 mw W. van Putten Elzenlaan 40 258 0950 willemien@vputten.com
o Wijk 3 mw A. Hanse -den Hollander Koninginneweg 2 253 5288 anniehanse@hotmail.com
o Wijk 4 dhr en mw K v.Dasselaar Tabaksschuur 7 A’foort 470 0634 kvandasselaar@hetnet.nl
o Wijk 5 dhr M. de Vries Grasmaat 45 2536667 max@devries.gs
o Wijk 6 dhr G. van Dijk Damweg 9 Zwartebroek 0342461270 gosse-pieter@planet.nl
o Wijk 7 mw. WM v.d. Kuilen Menger Grasmaat  4 2536077 j.kuilen@upcmail.nl
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 A’foort 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 Ria Janssen dmcnet@zonnet.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


