
Zondag 10 juli 10.00 uur ds R.A.H.M. Klein Kranenburg (Amersfoort)
collecten: eigen diaconie; vorming & toerusting

Zondag 17 juli 10.00 uur ds M.C. van Giezen; viering van de maaltijd van de Heer
collecten: Stichting Hulpdienst Hoevelaken; onderhoud en exploita
tie van het kerkgebouw

Zondag 24 juli 10.00 uur ds G.M. Rosbergen
collecten: missionair werk van de PKN; kerkblad Rondom de Eshof

Zondag 31 juli 10.00 uur mw Willemijn Heij (Barneveld)
collecten: eigen diaconie; landerlijk & provinciaal werk van de 
PKN

Zondag 7 augustus 10.00 uur dr M. Dijkstra (Ede)
collecten: eigen diaconie; ondersteuning van de Eshofgemeente

Zondag 14 augustus 10.00 uur ds E. Boot; viering van de maaltijd van de Heer
collecten: Stichting Hulpdienst Hoevelaken; cantorij en muziekins
trumenten

Zondag 21 augustus 10.00 uur drs E. Idema (Amersfoort)
collecten: Kerk in Actie - zending; jeugd- en jongerenwerk

Zaterdag 27 augustus 13.00 uur Zegenviering Diana Doornekamp en Maarten Kneppers, Marekerk, 
De Meern; voorganger ds E. Boot

Zondag 28 augustus 10.00 uur ds M.C. van Giezen
collecten:  eigen diaconie; instandhouding van de eredienst

Zondag 4 september 9.30 uur STARTZONDAG; ds E. Boot; bevestiging van ambtsdragers
collecten: missionair werk van de PKN; vorming en toerusting

Zondag 11 september 10.00 uur ds M.C. van Giezen
collecten: eigen diaconie; onderhoud en exploitatie van het kerkge
bouw

Zondag 18 september 10.00 uur ds E. Boot; bediening van de doop
collecten: JOP; kerkblad Rondom

Zondag 25 september 9.30 uur Eshof: oecumenische viering van Schrift en Tafel in de 
Vredesweek; pastor Th. van de Zant en ds E. Boot
collecten: vredeswerk IKV/Pax Christi; oecumenische coördinatie 
groep

Zondag 2 oktober 10.00 uur ds E. Boot
collecten: kerk & Israël; landelijk en provinciaal werk van de PKN

Kerkdiensten 
van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken
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Agenda
WEEK 32
woensdag 10 augustus 20.00 uur Overleg startzondag, de Eshof

WEEK 34
maandag 22 augustus 13.30 uur Wijkteam 4, Ridderspoor 14
woensdag 24 augustus 20.00 uur College van kerkrentmeesters, de Eshof

WEEK 35
maandag 29 augustus 20.00 uur Liturgisch werkoverleg, Julianalaan 55
vrijdag 2 september 18.00 uur Pastorale Raad, Stoutenburgerlaan 14

WEEK 36
maandag 5 september 20.00 uur Wijkteam 2, Akkermaalshout 11
dinsdag 6 september 20.00 uur Wijkteam 6, Clauslaan 16

20.00 uur Overleg vespers, Julianalaan 55
vrijdag 9 september 20.00 uur Doopgesprek, Willem de Zwijgerlaan 3

Van de redactie
De tijd vliegt en wij vliegen mee. Feestdagen voorbij en de vakantie staat al weer voor de deur.
Er is weer hard gewerkt en er is ook weer inbreng van gemeenteleden.
Kortom van ons ,voor ons.
Allemaal, of u thuis blijft of (ver) weg gaat, veel mooie zomerse dagen gewenst en gezond weer terug
Ter overdenking een thema dat ik via het werk op een cursus tegen kwam.

Een vicieuze cirkel
Als ik blijf denken zoals ik altijd heb gedacht,
blijf ik geloven zoals ik altijd heb geloofd.
Als ik blijf geloven zoals ik altijd heb geloofd,
blijf ik doen zoals ik altijd heb gedaan.
Als ik blijf doen zoals ik altijd heb gedaan,
blijft mij overkomen wat mij altijd overkwam.

Fokke Kooistra

AFWEZIGHEID
Marian en ik zijn om beurten met vakantie deze zomer. Marian zal van 4 t/m 11 juli een week met vakantie zijn.
Daarna begint mijn vakantie, die loopt van 11 juli t/m 7 augustus. Daarop zal Marian van 10 t/m 21 augustus
vakantie hebben.
En ik zal er van 20 t/m 25 augustus niet zijn. De PKN biedt me de gelegenheid om als officiële gedelegeerde de
synode van de Waldenzen- en Methodistenkerk in Italië bij te wonen. Een heel leuke taak wat mij betreft! De
synodevergadering in Torre Pellice duurt altijd een week, van de ene zondag (21 augustus) tot de volgende (28
augustus). Alle kerken die bij de federatie van de Waldenzen en Methodisten zijn aangesloten zijn daar vertegen-
woordigd. Sowieso zullen de meeste predikanten daar zijn, al is het een vaste regel dat het aantal afgevaardigde
predikanten nooit het aantal niet-beroepsmatige afgevaardigden mag overschrijden.Ik zal hier in het kerkblad van
oktober meer over vertellen.
Iedereen mede namens Marian van Giezen een heel goede zomer toegewenst.

Ellie Boot



Uit de gemeente
ZIEKEN
Henk Schipper (Stoutenburgerlaan 54) heeft in mei een
prostaatoperatie ondergaan. Gelukkig wees onderzoek
uit dat alle kwaadaardige cellen goed konden worden
verwijderd.
Roel de Langen (Roerdomplaan 5) is er niet goed aan
toe. Hij krijgt antibiotica tegen een ontsteking, maar de
medici weten niet waar die zich bevindt en de medicij-
nen lijken niet te helpen. Op het moment verblijft Roel
nog in Eikenstate op Zon & Schild in Amersfoort.
Ronald van de Poll ('t Viertel 27) heeft voor de elfde
keer in de afgelopen twintig jaar een voetoperatie
ondergaan. Hopelijk is dit nu echt de laatste geweest.
Hij mag er zes weken niet op staan en kan daarna aan
revalidatie gaan werken.
Rie Lensen-de Graaff ('t Viertel 33) heeft heel wat
weken in het ziekenhuis doorgebracht met longontste-
kingen. Na het ziekenhuis ging ze naar St. Jozef in
Nijkerk, waar ze twee weken is geweest om aan te
sterken. Sinds 21 juni is ze weer thuis, blij weer in
haar eigen huis te zijn.
Theo Post (Nachtegaallaan 12) heeft een operatie
ondergaan waarbij ruimte gemaakt is tussen de nek-
wervels. Dat was nodig om verdere beknelling van de
zenuwen tegen te gaan. Hij is nu thuis, waar hij moet
revalideren: zo min mogelijk zitten, veel liggen en veel
lopen.
Ed van Campen (Boersenserf 12) heeft een cronisch
subduraal haematoom gehad: een hersen bloeding tus-
sen de schedel en het hersenvlies. Gelukkig werd het
vrij snel ontdekt. Operatief is het bloed verwijderd en
Ed is weer de oude - een ingrijpende ervaring rijker.
Gré van der Zwaag-Monkhorst (Julianalaan 82) is met
een herseninfarct opgenomen in het Elisabeth
Ziekenhuis. Waarschijnlijk is ze op het moment van
het verschijnen van dit kerkblad verhuisd naar
Birkhoven in Amersfoort, waar ze voorlopig voor
revalidatie zal verblijven.
Henk Bousema (Pastoorakker 18) heeft inmiddels vijf
van de zes chemokuren achter de rug. De tumor in de
lever is daardoor gestabiliseerd. Dat geeft Henk moed
en hoop om het vol te houden, ook al is hij soms na
een kuur een aardige tijd niet in orde.
Allen die leven met ziekte of met belemmeringen van
harte toegewenst dat dit ondanks alles een goede
zomer zal worden.

VERHUISD
De nieuwbouw van verpleeg- en reactiveringscentrum
Birkhoven is klaar, eerder dan volgens berichten op de
website gepland was. Het betekent dat Hans de Vries

is verhuisd en dat hij een nieuw en eigen adres heeft
gekregen: Residentie de Vier Linden, app. 22,
Soesterweg 535, 3819 BB Amersfoort. Begin juli zul-
len ook de revalidatie-afdelingen, ondersteunende
diensten (zoals artsen, fysio etc.), de kantoren en het
restaurant naar de nieuwe locatie verhuizen; er komt
dan weer wat leven in de brouwerij, op het moment is
het behoorlijk stil voor Hans. Intussen is hij bezig met
acclimatiseren in het appartement, een riante ruimte
die twee keer zo groot als de kamer in het noodge-
bouw waar hij de afgelopen twee jaar heeft gewoond.

Het lijkt me goed om ook de anderen uit onze gemeen-
te, die noodgedwongen buiten Hoevelaken zijn komen
te wonen, te vermelden. De zomer is voor veel oudere
alleen gaanden een saaie tijd: de kinderen en kleinkin-
deren zijn met vakantie, het wordt soms erg stil om
hen heen. Tegelijk is de zomer toch ook de tijd van het
kaartjes schrijven. Misschien komt iemand op een
gedachte…

Joke van Leeuwen-van Sluijs woont al een aantal jaren
in het Sint Pieters en Bloklands Gasthuis (Achter
Davidshof 1, 3811 BD Amersfoort). Haar geheugen
laat haar helaas steeds verder in de steek.
Mione Brandse-Scholten woont sinds de zomer van
2009 in de Lisidunahof. Het postadres is Postbus 10,
3830 AA Leusden.
Twee mensen uit onze gemeente wonen in Verpleeg-
en Gasthuis Sint Elisabeth (Sint Brandaenstraat 4,
3814 WZ Amersfoort): Aart Bouman en Tom de Vette.
Hun echtgenotes Tineke en Adri bezoeken hen bijna
alle dagen. Daarnaast zijn er nog maar weinig contac-
ten overgebleven. Beide hebben te kampen met
dementie en soms ook met andere ziekte.
Twee anderen verblijven in de hoede van Verpleeg- en
Reactiveringscentrum Birkhoven. Eén van hen woont
in villa Quercus, een kleinschalige woonvorm waar 24
uur per dag zorg aanwezig is (Barchman Wuytierslaan
77, 3819 AB Amersfoort). Het is Bert van Delden. Er
zijn dagen dat hij ver van de werkelijkheid verwijderd
is, maar ook andere waarop hij helder en aanwezig is.
De tweede is Hans de Vries, die ik hier boven al heb
genoemd. Het is nu vier jaar geleden dat hij door een
ernstig herseninfarct werd getroffen. Door de week is
hij in zijn appartement in Birkhoven, in de weekenden
is hij meestal bij Irene aan de Meidoornlaan in
Hoevelaken.
Sinds februari 2009 woont Dieuwke Jansma-
Hoogsteen in Woonzorgcentrum Amaris Arkemheen
(Vetkamp 25, 3862 JM Nijkerk). Ze verhuisde daar-
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Uit de gemeente
heen samen met haar echtgenoot Kees. Op 25 april dit
jaar is hij overleden en moet Dieuwke zich alleen een
weg zoeken door het leven.
Willy Kous-van den Ham is in de zomer van 2009 ver-
huisd naar eveneens Arkemheen. Ze woonde daarvoor
al langere tijd alleen in de Stoutenborgh, terwijl haar
echtgenoot Wout in Birkhoven woonde. Wout is drie
jaar geleden overleden. In de maanden na zijn overlij-
den bleek dat ook Willy beter niet langer alleen kon
blijven wonen.
Ook in Nijkerk woont Ada Kruijsbergen-van der
Zwart. Ze is opgenomen in verpleeghuis Zilverschoon
(Vetkamp 85, 3862 JN Nijkerk). Een jaar geleden
kreeg ze een herseninfarct. Na ziekenhuisopname was
ze eerst een tijd in Birkhoven en verhuisde toen naar
het verpleeghuis.Het is goed dat er op de sportvelden
van korfbalvereniging Telstar 24 intramurale zorgeen-
heden gebouwd gaan worden. Over de hoogte en exac-
te plaats van de gebouwen zijn de omwonenden nog in
gesprek met de gemeente Nijkerk, maar hopelijk zal
het niet te lang meer hoeven duren voordat met de
bouw wordt gestart. Het zal goed zijn wanneer men-
sen, die zoals Ada getroffen worden door een hersenin-
farct, niet meer altijd het dorp hoeven te verlaten.

IN GEDACHTENIS: TONIA WILHELMINA
SCHRIJVER-VAN DE BUNT

Op zaterdag 18 juni overleed Tonnie Schrijver - ze was
67 jaar oud. Op haar geboortedag, 3 juli, gedachten we
haar tijdens de kerkdienst in de Eshof. Tonnie was
geen lid van de Eshofgemeente, maar kende uit haar
jeugd de Hervormde Kerk van binnenuit. In de korte
tijd die ze kreeg om te wennen aan het feit dat ze niet
lang meer zou leven besefte ze, dat ze een afscheid
zonder ruimer perspectief kaal vond. Een afscheid zon-
der een woord over het grotere geheel waarvan we als
mens deel uitmaken. Een afscheid zonder hoop op een

God die ons vasthoudt. En zo maakten we op een dag
kennis met elkaar - wat later de laatste dag voor haar
overlijden bleek te zijn.
Tonnie vertelde dat er een lied was dat haar dierbaar
was. Een lied dat voor haar gevoel klopte. "Vluchten
kan niet meer, 'k zou niet weten hoe…" Een lied uit de
musical 'En nu naar bed' uit 1971van Annie M.G.
Schmidt. Zo ervoer ze het leven: je kunt er niet onder-
uit. Sommige dingen overkomen je of moeten nou een-
maal gebeuren. En ze zijn niet altijd makkelijk of fijn.
Zoals haar ziekte.
Maar het lied zingt ook: "Schuilen kan nog wel, schui-
len bij elkaar". Zo heeft zij zelf er voor anderen probe-
ren te zijn: als schuilplaats. Iemand die er voor je was
als je haar nodig had en die zo min mogelijk oordeel-
de. Een hartelijke en warme vrouw. Die soms wel eens
last kon hebben van haar perfectionisme. Die creatief
was en ruimdenkend. Die samen met haar echtgenoot
Floris zorgde voor een warm nest voor hun zoons,
schoondochters en kleinkinderen en voor een brede
kring van buren, familie en vrienden.
Op donderdag 23 juni namen we afscheid van Tonnie
in een bijeenkomst in de aula van begraafplaats
Rusthof in Amersfoort. Onder hoge bomen is Tonnie
daar aan de aarde toevertrouwd.
Aan Floris, Menno en Patrick, aan de schoondochters
en kleinkinderen en aan ieder die Tonnie mist goede
schuilplaats gewenst, bij elkaar en bij de Eeuwige.

FELICITATIES
Er is een nieuw gemeentelid geboren: Lisa is haar
naam. Ze is de dochter van William en Anja Bouw-
Hendriksen (Veenslagenweg 53) en werd geboren op
27 mei. Lisa, van harte welkom in deze wereld en een
felicitatie namens de Eshofgemeente voor jouw
ouders!
In juni zijn er verschillende jubilea gevierd. Henk en
Anje Bousema-Valkema (Pastoorakker 18) waren op 6
juni vijftig jaar getrouwd. Diezelfde dag gedachten Ali
en Jan van der Haar-van de Kleut (Hogebrinkerweg
57) dat ze vijfentwintig jaar geleden waren getrouwd.
Henk en Marianne Korthorst-van Dalen (Veenwal 40)
vierden op 1 juli dat ze veertig jaar geleden elkaar
trouw hebben beloofd.Bruidsparen, van harte geluk
gewenst en goede jaren in de toekomst!

Ellie Boot
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BELIJDENIS MET PINKSTEREN, 12 JUNI
In het vorige kerkblad vertelde ik dat er vier mensen
waren die met Pinksteren belijdenis van hun geloof
zouden doen. Drie van hen noemde ik met name; de
vierde niet! Mijn excuses voor wie niet bij de
Pinksterdienst kon zijn en zich nu nog suf piekert wie
dat geweest is. :
Deze vierde persoon, die tegelijk is gedoopt, stelt
zich aan ons voor:

"Ik ben Marijke Bos (meisjesnaam Van Groningen).
Ik ben geboren in 1956 in Amsterdam en woon sinds
mijn trouwen met Jan Bos al 27 jaar in Hoevelaken.
Wij hebben samen twee zoons: Erwin van 25 die nu
net een week uit huis is. Hij is met zijn vriendin gaan
samenwonen in Vathorst. En Mark, 22 jaar, hij woont

nog thuis.
Ik ben al
heel wat
jaren bij de
Eshof.
Eigenlijk
ben ik de
enige in het
gezin die
naar de
kerk gaat.
Het geloof

is heel belangrijk voor mij, het is een leidraad in mijn
leven en dat is altijd zo geweest. Het geeft mij steun,
kracht en heel veel vreugde.
Wat aan mij knaagde was dat ik als kind nooit
gedoopt was. Vorig jaar heb ik aan Ellie kenbaar
gemaakt graag gedoopt te willen worden. Dat kon
toen niet, omdat ik met Pasen moest werken (ik werk
in de gezondheidszorg) en met Pinksteren op vakan-
tie ging. Nou ja, dat ene jaar kon ik nog wel wachten,
ook al speelde het nog zo'n poos door mijn hoofd.
Toen Ellie het afgelopen jaar vroeg of ik mee wilde
doen in een gesprekskring zei ik meteen ja. Ik heb
ervan genoten, het was onder elkaar net of je in een
warm bad zat. Ik heb enorm respect voor de andere
deelnemers gekregen. Je leert elkaar beter kennen en
gaat met andere ogen naar elkaar kijken, als je van
elkaars wel en wee weet.
Nu, dit jaar 2011, was het zover. Ik zag er wel een
beetje tegenop: zo voor al die mensen…, maar ik heb
een poos aan het idee kunnen wennen en me goed
voor kunnen bereiden. Ik voelde me enorm gesteund
door de anderen. Dat ik gelijk belijdenis kon doen

was echt een cadeautje.
Na de dienst was het ook echt geweldig: al die lieve
mensen die je komen feliciteren en zulke lieve woor-
den zeggen en blij met je zijn… Ik heb het als heel
fijn ervaren. De Eshof is als een thuis voor mij
geworden. Ik heb ook nog enkele dagen daarna de
handen van Ellie op mijn hoofd gevoeld.
Ik ben erg blij dat ik het heb gedaan, een grote wens
is uitgekomen. En nu gaan we komend najaar weer
verder met de gesprekskring, want met je geloof ben
je nooit klaar. Daar moet je aan blijven werken en dat
wil ik ook."

ZOMERLITURGIE EN GASTPREDIKAN-
T E N
In de zomerperiode zal een deel van de zondagen
door gastpredikanten worden ingevuld. We hebben
daartoe een zomerliturgie gemaakt. De gastpredikant
zal steeds tijdens de kerkdienst de lezingen en de lie-
deren bekend maken. Mededelingen zullen vooraf
aan de dienst door de ouderling worden gedaan.

Voor 17 juli is er wel een apar-
te orde van dienst, omdat dan
de maaltijd van de Heer
gevierd zal worden.
Op 10 juli zal Rolinka Klein
Kranenburg voorgaan. Ze is
predikant in de Veenkerk in
Vathorst: een kerkgemeenschap

die kerkt in De Kamers. Daarnaast is ze geestelijk
verzorger in een verzorgingshuis in Amsterdam. Op
24 juli zien we Gerard Rosbergen als voorganger
terug in ons midden. 

Kerkdienst en liturgie



Op 31 juli zal opnieuw een goede bekende voorgaan:
Willemijn Heij, die in het voorjaar van 2010 haar
vicariaat in de Eshofgemeente heeft gedaan. Op 7
augustus is Meindert Dijkstra weer een keer in ons
midden. En op 21 augustus zal Erik Idema voorgaan.

HUWELIJKSVIERING VA N
DIANA DOORNEKAMP E N
MAARTEN KNEPPERS
Op zaterdag 27 augustus zullen Diana Doornekamp
en Maarten Kneppers de zegen over hun trouwver-
bond ontvangen. Hier volgt een stukje dat ze samen
voor de Rondom hebben geschreven:
"Bij dezen stellen we ons even opnieuw voor. 
Wij zijn Diana en Maarten Kneppers - Doornekamp
en met onze dochter Iris (2 jaar) wonen we in
Utrecht. Diana is opgegroeid in Hoevelaken en

Maarten in
Amersfoort
Hoewel Diana
al lang weg is
uit Hoevelaken,
voelt ze zich
nog steeds ver-
bonden met de
Eshof. Daarom
hebben we in
februari 2010
Iris in de Eshof
laten dopen. En
omdat we in de

nabije toekomst richting Leusden willen verhuizen,
hebben we onlangs besloten om ons over te laten
schrijven van Utrecht naar de Eshofgemeente. En we
zijn nu dus weer lid, zei het nog op afstand.
We hebben elkaar in 2003 leren kennen toen Maarten
in hetzelfde appartementencomplex kwam wonen als
waar Diana woonde. Pas een paar jaar later sloeg de
vonk over, en daarna is het snel gegaan. 
2011 is een heel bijzonder jaar voor ons. Afgelopen
maart zijn we in aanwezigheid van onze ouders en
getuigen voor de wet getrouwd. Een intieme, mooie
viering. Het is de bedoeling dat we op zaterdag 27
augustus a.s. ons kerkelijk huwelijk gaan vieren. We
hebben een prachtige kerk in De Meern gevonden (de
Mare Kerk) waar Ellie Boot tijdens de dienst zal
voorgaan. We kijken hier erg naar uit en zijn druk
met de voorbereidingen. 
Op het moment dat we dit stukje voor de Rondom

schrijven, zijn we er echter nog niet zeker van dat het
huwelijk dan ook echt kan plaatsvinden, want Diana
ligt al 9 weken op bed met Hyperemisis Gravidarum
(overmatig overgeven). Dat valt nog niet mee, maar
sinds deze week lijken er hele kleine stapjes vooruit-
gang te ontstaan. Gelukkig is de oorzaak iets moois:
ons tweede kindje is op komst! We blijven positief en
gaan er vanuit dat het op tijd allemaal goed komt en
dat we een prachtige trouwdag zullen hebben met een
warme en persoonlijke trouwdienst.
Rond de kerstdagen verwachten we dan ons tweede
kindje en wie weet lukt het om begin 2012 wel onze
woning te verkopen en te verhuizen. Een hoop
mooie, bijzondere en ingrijpende veranderingen in
ons leven dus. Het zal nog even duren voor we echt
actief lid worden van de Eshofgemeente, maar vanuit
Utrecht zullen we zeker betrokken blijven.
Een vriendelijke, positieve groet,
Diana, Maarten en Iris Kneppers - Doornekamp"

STARTZONDAG
Ergens anders in dit kerkblad staat meer te lezen over
de startzondag van 4 september. De PKN stelt ook dit
jaar weer materiaal beschikbaar, waarover ik op deze
plaats iets meer vertel. Net als andere jaren is er een
speciale krant rond het thema van de startzondag.
Twee jaar geleden was het 'geloof', afgelopen jaar
was het 'hoop' en dit jaar is het thema 'liefde'. De
krant staat vol met interviews met bekende
Nederlanders als Stef Bos en Franca Treur, maar ook
met verhalen van minder bekenden. Er staat een
recept in voor liefdescake en een puzzel waarmee
prijzen te winnen zijn. De krant zal rond de startzon-
dag in de Eshof liggen, u mag hem gratis meenemen.
Er is dit jaar nog een tweede publicatie. Het is een
boekje met de titel 'woorden van geloof, hoop en lief-
de'. Op de boekentafel in de Eshof ligt een exemplaar
ter inzage. In de laatste weken van augustus ontvangt
Jan Baas bestelkaarten voor dit boekje. Ieder die het
gratis wil ontvangen kan een bestelkaart invullen.
Doel van het boekje is om mensen te inspireren. Vult
u een bestelkaart in, dan wordt u eenmalig telefo-
nisch benaderd door iemand van het missionaire team
van de PKN.

Ellie Boot

Kerkdienst en liturgie
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Grace Home actueel!
Het project Grace Home heeft er twee
enthousiaste partners bij: basisschool De
Spreng en onze zustergemeente de St.
Paulusgemeenschap.

Basisschool De Spreng aangehaakt bij het Grace
Home project.
De Spreng  gaat als basisschool actief meedoen in het
project van bouwen en ontmoeten met India. Het is
een kans voor de twee scholen, in Hoevelaken en in
India, om elkaar te ondersteunen in hun doelstellingen:
het bieden van een veilige, stimulerende leeromgeving
en betrokkenheid bij de mensen(kinderen) in de
wereld. 
De samenwerking gaat de komende jaren op verschil-
lende manieren praktisch vorm krijgen. Allereerst gaat
De Spreng zich  inzetten voor het realiseren van een
schoolbibliotheek voor Grace Home in samenwerking
met de stichting My Book Buddy. 'Leren lezen geeft je
een betere basis voor de toekomst!'
Gedurende het afgelopen  schooljaar is er op De
Spreng geld ingezameld (zendingsgeld) om via My
Book Buddy een kinderbibliotheek te realiseren op een
basisschool elders in Colombia. Afgelopen week was
er op de school een bruisend zomerfeest met diverse
activiteiten. Na de succesvolle  leesmarathon in de
middag werd in de avond van het zomerfeest het My
Book Buddy leesproject voor Colombia afgerond.
Tegelijk werd  'de aftrap' gegeven  voor het nieuwe
bibliotheekproject van het komende schooljaar voor
Grace Home in India!  Eerder die week werd er op De
Spreng gestart met het 'zwanen bouwen' (zie foto). De
zwanen worden naar Indiaas voorbeeld gevouwen en
gebouwd en dit blijkt een lastige en uitdagende onder-
neming te zijn. Als het allemaal lukt zijn er dus bin-
nenkort ook zwanen 'made in Hoevelaken' te koop!
Kortom: fijn dat De Spreng mee doet!

St. Paulusgemeenschap enthousiast!
Ook  in de St. Paulusgemeenschap is het ZWO-project
Grace Home warm ontvangen. Tijdens de oecumeni-
sche viering in het Pauluscentrum op de gedenkdag
van Petrus en Paulus is het project geïntroduceerd bij
de parochianen. De MOV-groep van de parochie en
twee leden van het projectteam hebben het  project
toegelicht. Na afloop van de dienst was er hartverwar-
mend veel belangstelling voor de informatietafel over
Grace Home. De parochie voegde meteen de daad bij
het woord en bestemde de  opbrengst van de collecte
van die ochtend voor Grace Home.  Geweldig!

Verschillende mensen hebben gevraagd op
welke rekening ze hun donatie of opbrengst
van een actie voor Grace Home kunnen stor-
ten. Inmiddels is er een  projectrekening
waarop u uw giften kwijt kunt namelijk:
15.22.42.597 Protestantse Gemeente de
Eshof t.n.v. Grace Home, te Hoevelaken. 
Van harte aanbevolen!
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Dat hoge Woord
Wat vrolijk over u geschreven staat (Tussentijds 75)

1. Wat vrolijk over U geschreven staat:
dat Gij zijt de gloed van al wat leeft, 
de ziel die vonkt of als een brand uitslaat, 
de adembron die ons te drinken geeft.

2. Wat vurig staat geschreven: dat Gij komt
"redden wat verloren is," dat woord,
Dat Gij het hart hebt, ogen, dat Gij hoort,
"Ik zal er zijn," zonsopgang, nieuw verbond.

3. Dat hoge woord, geschreven wit op zwart,
trouw van trouw, hoe heeft het ons bevrijd,
beschaamd, vervoerd, getroost, dan weer getart.
Hoe dorsten wij te weten wie Gij zijt.

Een lied over de Schrift, maar met een lading die nog
veel breder is. Het gaat over wat het Woord allemaal
met je kan dóen, wat het voor emoties teweeg kan
brengen: vrolijkheid, vurigheid, schaamte, vervoering,
troost, getart worden…
Een lied van enthousiasme, Pinkstergloed, als een klei-
ne vonk of als een uitslaande brand. Maar ook als de
bron waaraan je je kunt laven; de bron die je zowel de
levensadem geeft als ook je dorst lest. 

In het tweede couplet wordt met het 'redden wat verlo-
ren is' verwezen naar Lukas 19, 10: het verhaal van
Zacheüs. Jezus komt niet zozeer voor degenen die den-
ken dat ze geen redding nodig hebben, maar vooral

voor degenen die zich ervan bewust zijn dat ze juist
wél redding nodig hebben. 
God heeft het hart (Hij durft!) en de ogen en de oren
om te redden wat verloren is. Dát betekent de Naam
'Ik zal er zijn'. Voor ons, de geredden, gaat dan de zon
op, er komt weer licht: God durft met ons een nieuw
verbond aan te gaan. 

Het is een hoog woord: het wordt niet zómaar gezegd;
en het is bovendien geschreven 'wit op zwart'. Expres
wordt de uitdrukking omgedraaid: om te laten horen
dat het niet gewoon is; maar ook omdat het juist als
een licht woord in donkere tijden is. 
Trouw van trouw - een beetje raadselachtig klinkt dat
in mijn oren; maar wel heel intens trouw. Dat hoge
woord heeft ons bevrijd, maar ook beschaamd, ver-
voerd, getroost, getart. In elke situatie van je leven kan
het Woord van God weer anders voor je klinken. Soms
heb je bevrijding nodig; dan weer moet je op je gebre-
ken gewezen worden; het kan je in vervoering bren-
gen, troosten, maar ook tarten als je soms niet weet
wat je met dat Woord aan moet. 

In de laatste regel heeft het woord 'dorsten' misschien
wel een dubbele betekenis: wij dorsten (in de zin van
verlangen) ernaar te weten wie God is; maar misschien
klinkt ook de schroom mee (dorsten in de betekenis
van durven): wie kan ooit wéten wie God is? 

Marian van Giezen

collecte overzicht mei 2011
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Planning kinderdienst

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. Of dat in de zomer zo is, is de vraag:
niet alle gastpredikanten zullen het Oecumenisch
Leesrooster volgen. En wat de leiding van de kinder-
dienst doet zal afhangen van de kinderen
die er zijn. Ik zal daarom deze keer in
grote lijnen door de lezingen van de
komende tijd heen gaan.
De kinderdienst gaat in elk geval de hele
zomer door! Dus ben je thuis, kom dan
ook: je bent van harte welkom!

Op zondag 10, 17 en 24 juli staat Matteüs
13 op het leesrooster. In dit hoofdstuk
worden gelijkenissen verteld, zeven in
totaal. Gelijkenissen maken het soms
makkelijker om ergens over te praten, bij-
voorbeeld wanneer iets moeilijk onder
woorden te brengen is. Ze maken
bespreekbaar wat verborgen is.
De gelijkenis van de zaaier komt langs:
over de zaaier die het zaad op verschillen-
de plaatsen laat vallen. Een op sommige
komt het op, op andere nauwelijks of
helemaal niet. De gelijkenis lijkt te zeg-
gen: let op - is datgene waar je druk mee
bent ook wat je echt belangrijk vindt in
het leven?
Er is ook een minder bekende gelijkenis:
over onkruid dat tussen het tarwe opkomt.
Het kan niet verwijderd worden, want dan
zal ook het tarwe uit de grond getrokken
worden. Maar bestaat onkruid eigenlijk
wel? Bestaan er goede mensen en slechte
mensen?

Deze gelijkenis komt alleen bij Matteüs voor, net als
die van de schat en de parel. Verhalen over innerlijke
schoonheid en rijkdom.
Op 31 juli gaat het over Matteüs14,13-21: een verhaal
over overvloed voor iedereen. En op 7 augustus gaat
het over hoop en vertrouwen, die ervoor kunnen zor-
gen dat je niet in de grip van de angst terecht komt.
Het verhaal staat in Matteüs 14,22-33.
Wanneer de meeste kinderen weer terug zijn van
vakantie, op 14 augustus, gaat Jezus de grens over
(Matteüs 15,21-28) - letterlijk en figuurlijk. Een bui-
tenlandse vrouw brengt hem tot bezinning. 
Op 21 augustus gaat het over eenzaamheid en niet
begrepen worden (Matteüs 16,21-27). Een moeilijk en
ook pijnlijk verhaal. En op 28 augustus gaat het over
genezing - maar ook over de machteloosheid van men-
sen als het om werkelijke genezing gaat (Matteüs
17,14-20).

Ellie Boot
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Als diaconie zijn we bezig,
Met het werk van ZWO.
Zij zijn Eshof buitenland.
Zij kijken naar de nood,
Naar mensen zonder eten,
Zonder water, zonder land,
Met leiders zonder geweten!!
En kinderen in de goot.
Wij zijn voor hen actief aanwezig,
Met de inzet, om hun zaken,
En plannen te promoten.
Om die mogelijk te maken.
Deze pracht gedreven mensen,
Zijn bevlogen van het werk
Voor onvervulde wensen,
In een behoeftige andere kerk.

Niet enkel van de eigen toko,
Moeten de cijfers in orde.
De boekhouding van de ZWO,
Is voor ons als diaconie,
Een flinke taak geworden.
Dat merkt haast niemand zo,
Alles wat erbij, of afgaat,
Of over wordt geschreven,
Moet je weten waar het staat,
Of waar het is gebleven.
Geen centje mag gemist.
Je wilt niet worden aangekeken,

Dat jij je je vergist.
De begroting moet ingebracht,
En aan de periodieke betaling,
Van de mens die daarvoor ging.
Moet op tijd worden gedacht
Onze diaconie en het ZWO,
Zij kunnen niet zonder elkaar.
Dat is niet erg of zo,
Maar wel veel werk, echt waar.!

Met de leden van de oude kerk,
Gingen we in overleg.
Want samen ben je sterk,
Ook op deze weg.
We wilden daarom weten,
Of ook zij soms vonden,
Dat als we elkaar gaan kennen,
We meer ondernemen konden.
Dat alles moet nog wennen,
Want dat we al samen,
Van alles ondernamen,
Dat is nog best ver weg!!!!

Namens de diaconie
Willemien van Putten

De Eshof diaconie - deel 5

collecte overzicht juni 2011
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Pastorale Raad
DE NAZIT VAN ZONDAG 19 JUNI: 
INFORMATIEF EN INSPIREREND!

Aansluitend aan de ochtenddienst van zondag 19
juni werd de derde 'nazit' georganiseerd. In januari
en april hadden we al eerder zo'n bijeenkomst. Ook
deze zondag bleef er weer een flinke groep gemeen-
teleden na afloop van de dienst in de Eshof, voor de
gezelligheid, de ontmoeting en om geïnformeerd te
worden over het project Grace Care Movement. 
Over het project hoef ik u hier niet te informeren, in
de laatst verschenen nummers van Rondom staan
daar verschillende artikelen over. Of misschien toch
een  wetenswaardigheid die we die ochtend hoorden
van de leden van de projectgroep: een deel van de
opbrengst van de in mei gehouden rommelmarkt is
bestemd voor het project, met dat bedrag kon een flink
aantal schoolboeken worden gekocht. Daardoor hoe-
ven de leerlingen van de school niet meer met z'n vie-
ren te doen met 1 boek. Dat studeert wel zo prettig. 

Gerwin Duine en Nico de Gier vertelden een duidelijk
verhaal.  Het verhaal van de droom, de ambitie van
pastor John. Een droom die wel of niet verwezenlijkt
zal worden. Eigenlijk is het niet eens zo belangrijk of
die droom ook daadwerkelijk volledig uit zal komen.
Belangrijk is dat datgene gedaan wordt wat gedaan
kan worden. En wij kunnen daar aan bijdragen. Jong
en oud kan meedoen, op allerlei manieren. Dat varieert
van het onderhouden van contacten tot het financieel
bijdragen. Daarbij is het goed om naast idealisme ook
realisme te tonen. We kunnen niet verder springen dan
onze polsstok lang is. Maar we kunnen wel zoeken

naar mogelijkheden om het project zo sterk mogelijk
te maken. Door bijvoorbeeld organisaties als
Livingstone (waar we een paar keer een diaconaal pro-
ject mee hebben gedaan) en de landelijke organisatie
van de kerk te verbinden met pastor John. En door
aansluiting te zoeken bij de Paulusparochie en de
Spreng. Het is hartverwarmend te zien dat die lijntjes
al zo snel na de start van het project opengelegd zijn. 
Ook deze bijeenkomst was weer een prima gelegen-
heid om de plannen en het nieuws te delen, en de
gemeente verder mee te nemen in het project en het
proces.

Degenen die er waren, maakten een wederom goede
keuze! En wanneer kunt u (weer) meedoen? Zondag  4
september is er weer een nazit gepland, dan in de vorm
van de startzondag. Dat staat al vast. U kunt het 
tijdstip al vast reserveren!

Namens de Pastorale Raad, 
Evert Veldhuizen
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Maria, de kracht van de liefde
Het laatste weekend van mei was de afsluiting van een
lange periode hard werken: de uitvoering van Maria,
de musical. Een apotheose van een geweldige inzet
van heel veel mensen. Maria, een musical waarin
Maria's leven terug kwam in het alledaagse leven van
dorpelingen uit een dorpje ergens in Europa, via een

bezoekend theatergezelschap. 
In het dorp zien we gewone gebeurtenissen: roddelaar-
ster Olga die alles wat er in het dorp gebeurt weet en
een eigen kleur geeft, Fanni, een meisje van 17 jaar die
zwanger is na een avontuurtje met een jongen uit een
naburig dorp, Aliz, de moeder van Fanni, die een
dochtertje op 13-jarige leeftijd heeft verloren, Oma
Marika, een vrome vrouw  die weet dat haar levensein-
de nadert. Fanni wordt stapelverliefd op Emil, een spe-
ler uit de theatergroep. Emil kiest onvoorwaardelijk
voor het nog ongeboren kindje van Fanni. Zij besluit
om met hem mee te trekken. De mensen zijn ieder op
een eigen wijze bezig met hun geloof. 
In het dorp komen we ook Elek, de slager en zijn
vrouw Anna tegen.  Een kinderloos echtpaar. Maar
toch met geheimen. Anna weet niet dat Elek uit een

eerder huwelijk een zoon
heeft, Bela, die te vonde-
ling is gelegd bij Janos, een
alleenstaande,maar vrolijke
en evenwichtige man. Bela
is als de theatergroep in het
dorp arriveert 18 jaar en is
op zoek naar zijn wortels.
Elek stort op een goed
moment na een paar flinke
borrels zijn hart uit bij

Greta, de herbergierster. Greta dringt er bij hem op aan
Anna en Bela de waarheid op te biechten.
De kracht van de theatergroep zit in hun mogelijkheid
thema's uit het leven van Maria te vervlechten met de
levensverhalen van de dorpelingen. Door vragen te
stellen over zin en onzin, verdriet en hoop, geloof en
liefde, loslaten en vasthouden. Hun vragen worden zo

ook de vragen van de dorpelingen. Maria komt hier-
door heel dichtbij. Een nabije moeder met oog voor
wat een mensdaadwerkelijk nodig heeft aan begrip en
mededogen. Aan liefde en warmte. Een moeder zonder
voorwaarden vooraf, bij wie je altijd terecht kunt.

In de musical kwam dit allemaal tot uitdrukking in het
mooie theaterspel en in de prachtige liederen, soms
verstild waarin de zoektocht naar het eigen ik tot uit-
drukking kwam of het verdriet om een kind dat veel te
vroeg was gestorven, soms beschuldigend of alles toe-
dekkend, zoals Maria die uitgejouwd werd omdat ze
zwanger was of zoals Olga die alles oprakelt en aan-
jaagt, maar toch het deksel op de pot wilde houden.
Maar ook in emotionele taferelen, zoals de uitbeelding
van de kindermoord in Bethlehem of het Stabat Mater
- de moeder stond bedroefd -  waarin het verdriet om
kruisiging en de alles omvattende liefde naar voren
kwam. Of in het prachtige duet waarin Jozef en
Maria/Emil en Fanni hun liefde voor elkaar en voor
hun ongeboren kind werd bezongen.  Toneelspelers,
koor en solisten die schitterend op elkaar waren inge-
speeld.

Na afloop een enthousiast publiek dat genoten had.
van de generale repetitie en drie volle voorstellingen.
Het moest ook gezegd: de geweldige inzet van heel
veel mensen, vrijwilligers, van de toneel- en decorop-
bouw tot de grime, van de catering tot de mensen die
de kleding hebben verzorgd, van licht en geluid tot de
muzikale ondersteuning, en nog heel veel meer. En
natuurlijk de mensen van de regie en koor- en solisten-
leiding:  Brigitte, Marcel, Annahes en Sipko en tenslot-
te Nel als producer. 
Meer dan 100 mensen die de musical mogelijk hebben
gemaakt. 
De kracht van de liefde.

Jan Duijnhouwer
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Van harte aanbevolen door de
diaconie: De zomercollectes 2011
De collectes van 3 juli t/m 4 september 2011
zijn soms op meerdere datums voor hetzelfde
doel en zijn dan in één kopje samengevat:

Jeugdwerk JOP van de PKN, 3 juli:
Vijf jaar gelden is JOP, de Jeugdorganisatie van de
Protestantse Kerk, gestart.  JOP organiseert ook deze
zomer het XNOIZZ Flevo Festival (voor meer
dan10.000 jongeren!)  en met het Dabar-project bezoe-
ken zij campings op heel Nederland om kinderen en
jongeren op een bijzondere wijze kennis te laten
maken met het evangelie.
Om dit werk voor onze kinderen en jongeren mogelijk
te blijven maken is uw financiële steun nodig. 

ONZE EIGEN DIACONIE OP 10 JULI,
31 JULI EN 28 AUGUSTUS:
Collectes voor mensen uit onze directe omgeving; ook
voor mensen dichtbij, die het soms (financieel) moei-
lijk hebben. Ook hiervoor is uw bijdrage gewenst en
soms zelfs hard nodig.

17 JULI EN 14 AUGUSTUS  STICHTING
HULPDIENST HOEVELAKEN:
Zij staan klaar met vervoer, naar bijvoorbeeld de pedi-
cure, dokter of ziekenhuis, waarbij ze u ook, desge-
wenst, bij het artsenbezoek willen begeleiden. Hulp bij
het boodschappen doen. Hulp om uw betalingen op
een rijtje te houden. Een vrijwilliger, die de hond uit
laat als het even niet lukt. Iemand die met u wil wan-
delen, 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.
Op de leestafel in de hal van De Eshof vindt u de fol-
der van deze stichting. Onze bijdrage is zeer welkom.

MISSIONAIR WERK    PKN, 24 JULI:
"Kerk naar buiten" zijn. Ook dat willen we graag uits-
tralen. 
De collecte van 24 juli maakt het mogelijk om veelbe-
lovende plaatselijke initiatieven voor missionair kerk-
zijn te ondersteunen.  Helpt u mee dit mogelijk te
maken?

ZOMERZENDING KERK IN ACTIE
21 AUGUSTUS:
Niets moet en alles mag in de vakantie. Maar in het
westen van Oekraïne, waar de schoolvakanties soms
wel drie maanden duren, slaat deze vrijheid om in ver-
veling. De Reformatuskerk organiseert zomerkampen
voor kinderen en jongeren uit arme gezinnen. 
Met succes: de kampen trekken ieder jaar 3000 tieners.
Ze doen mee aan gespreksgroepen, zijn bezig met
sport en spel en maken nieuwe vrienden. En veel van
hen ontdekken wat het geloof in God in hun leven kan
betekenen.  € 15,00 moeten de kinderen betalen voor
het kamp, maar dat is lang niet voldoende om de kos-
ten te dekken. Daarom steunt Kerk in Actie de
Refomatuskerk financieel bij het organiseren van de
zomerkampen.

STARTZONDAG 4 SEPTEMBER
PKN MISSIONAIR WERK,
THEMA "LIEFDE":
De kerk wil een vindplaats van Gods liefde zijn.
Daarom starten wij het nieuwe seizoen met het thema
"Liefde". We collecteren voor missionaire activiteiten
waarbij mensen buiten de kerk bereikt worden met een
boodschap van liefde. Geef aan de collecte en help
mee onze kerk open te stellen voor alle mensen om
ons heen.

vrijwilliger gezocht voor Rondom
We zoeken een enthousiaste vrijwilliger die de opmaak redactie wil komen versterken. 
Sierou heeft aangegeven na de zomer, in ieder geval per 1 december, uit de redactie te stappen.
Dus:  

Wil je graag wat doen voor de Eshof maar je weet niet goed wat?
Vind je het leuk met een computer te werken, o.a. grafische vormgeving?
Heb je elke maand een paar uurtjes beschikbaar?

Dan is dit een leuke uitdaging ! Elke maand zorgen we dan met z’n drieën voor een goed leesbaar en informatief
kerkblad. Meer weten: bel met  Sierou de Vries 2534669,  of Jan v.d. Kuilen 2536077  of Inge Pie 2535092
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Vaarwel Anna
Terwijl ik dit schrijf zit ik te denken waarom
ik dit doe en besef dat ik met julie wil delen
wat de musical Maria met mij heeft gedaan.

Enerzijds wil ik het speciale gevoel delen dat ontstaat
tijdens het oefenen en werken met een groep fantasti-
sche mensen waarmee in een jaar een speciale band
ontstaat. Anderzijds is het voor mezelf een afscheid
van een periode van een jaar waarin dit avontuur met
deze groep van mensen heeft geleid tot een geweldig
resultaat en een heel speciaal weekend eind mei. Een
proces waarin onbekenden, vage bekenden en kennis-
sen veranderen in vrienden. Uiteraard is de band die
ontstaat per persoon verschillend maar er ontstaat altijd
iets speciaals.

Werken aan een musical als Maria is een investering in
tijd en energie. Zeker als je een drukke baan hebt en
zoals in mijn geval ook nog een huis aan het verbou-
wen bent komt het niet vanzelf en moet je flink inves-
teren. Deze investering blijkt het meer dan waard te
zijn op het moment dat je tijdens de uitvoeringen
merkt dat mensen geraakt worden door het verhaal en
de liederen en hun emoties tonen. Als je dan aan het
eind van het weekend de laatste uitvoering achter de
rug hebt heb je het euforische gevoel van een geweldi-
ge ervaring en tegelijk voel je al het gemis dat gaat
ontstaan in de komende tijd.

In september kreeg ik de eer om in de huid van Elek
de botte slager uit het dorp van de musical te mogen
kruipen. Een rol van ruwe bolster, blanke pit waar ik
meteen een bekend gevoel bij had. In de maanden die
volgden werd Elek steeds meer mijn tweede ik en
werd het niet langer het spelen van Elek, maar het zijn
van Elek.
Het zijn van Elek had ook zijn invloed op de relatie
die hij heeft met zijn omgeving. De relatie met zijn
vriend Janos, zijn vertrouweling Gretha, zijn zoon
Bela en bovenal met zijn vrouw Anna.

Anna en Elek zijn steeds verder naar elkaar toe
gegroeid en begrijpen steeds beter van elkaar hoe te
reageren op wat er gebeurd in de musical. Het moment
dat me het beste bij staat is dat we beiden aanvoelden
dat het kinderloos zijn van Elizabeth (de moeder van
Maria) een directe relatie had met de kinderloosheid
van Anna en dit een moment was waar de botte Elek
en gevoelige Anna troost bij elkaar zoeken. Hetzelfde
gebeurt later spontaan bij het overlijden van Marika.

De grens tussen spel en werkelijkheid wordt steeds
dunner als je dichter bij het finale weekend komt en
dat gevoel laat zich niet beschrijven. Het is heel raar
en tegelijkertijd mooi te ervaren hoe nauw je verbon-
den raakt met je medespeler(s). Een genegenheid die
niet verward mag worden met verliefdheid of zo want
dat maakt het veel te plat, maar een emotionele ver-
bondenheid waarbij je exact aanvoelt hoe de ander
zich voelt en hoe je daarop moet reageren.

Het afscheid is lastig. Het besef dat Anna met wie je
lief en leed van Maria hebt gedeeld plotseling weer
gewoon Ellie is die komende zondag zal voorgaan in
de dienst voelt ongemakkelijk. Het feit dat je veel van
de medespelers die niet geregeld in de Eshof komen
voorlopig niet meer zult zien voelt als een gemis. Het
blijkt dat de ontstane vriendschap niet zomaar over is
en er een speciale band is ontstaan die voortduurt ook
na de musical. 

En dat is wat ik met jullie wil delen. De energie die het
kost om tot een musical te komen, de energie die het
geeft om de emoties te zien die de musical genereert
en de band die ontstaat tussen al de mensen die de
musical mogelijk maken. Ik hoop dat dit jullie jaloers
maakt (en misschien ook verleidt om volgende keer
mee te doen).

En voor mezelf is dit de manier om afscheid te nemen
van de musical Maria. 

Vaarwel musical Maria ik hoop dat je in andere
gemeentes hetzelfde effect zult hebben.

Vaarwel Elek  ……………… vaarwel Anna,

Harmen Lanser
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4 september: Startzondag 
rond het thema ‘liefde’

4 september is de zondag waarop na de zomer
alle activiteiten in onze kerken weer van start
gaan. De viering begint zowel in de Eshof als
in het Pauluscentrum om 9.30 uur. Om 10.30
uur treffen we elkaar op het kerkplein vóór de
Eshof - althans, bij droog weer. Is het nat, dan
vinden we binnen onderdak. U bent allemaal
van harte uitgenodigd voor koffie met koek,
we hopen op een grote opkomst!

Na de koffie zal er van alles te doen zijn.
Zo wordt de startzondag de aftrap van het diaconale
project bij Grace Care in New Delhi, India, dat in
december/januari van 2012/2013 zal gaan plaatsvin-
den. Jongeren van 16 jaar en ouder worden hiervoor
persoonlijk uitgenodigd. Heb je geen uitnodiging
gekregen en ben je wel geïnteresseerd, kom dan ook!

Er zal een expositie zijn van eigen creatieve uitingen
rond het thema 'liefde'. Daarvoor hebben we uw hulp
nodig: maak een foto, boetseer een beeld, snij iets uit
hout, plak en knip iets moois of doe het nog weer
anders; kortom, maak iets wat voor u uiting geeft aan
het thema 'liefde'. We laten via de mededelingen in de 

vieringen van de komende zomer weten wanneer u uw
zelfgemaakte kunstwerk mee kunt nemen naar de
Eshof.

Jong en oud zullen ook ter plekke aan de slag kunnen
met het thema. Op wat voor manier, dat blijft nog even
geheim…
Zonder muziek kunnen we niet. Daarom zullen we een
deel van de tijd weer kunnen zingen. Liefdesliederen
natuurlijk!
Tussen de bedrijven door zal een drankje geserveerd
worden. En als alles gaat zoals we hopen, zullen we
daar speciale Indiase hapjes bij krijgen.

Aansluitend aan het zingen eten we (rond 12.45/13.00
uur) met elkaar. Het eten zal het besluit van de start-
zondag zijn.

U allen, van klein tot groot: van harte welkom!

Voor meer informatie kunt u bij de werkgroep
Startzondag terecht:

Lies Traa, Marijke Kroon, Gerwin Duine, Laura
Stitselaar, Celine van den Heuvel, Jan Baas, Frits

Harmsen, Annie Hanse, Willemien van Putten, Lieske
Duim en Ellie Boot

Wanneer u op zondag in de Eshof komt, wordt u altijd
door een lid van de gemeente welkom geheten.  Het is
fijn om te merken dat je welkom bent, dat je gezien
wordt. 
Maar daarnaast is het ook fijn om te zien wie er alle-
maal binnenkomen. De een ken je wel, de ander min-
der, of niet, maar na een poosje ken je ieder gezicht.
Wanneer er gasten zijn, kun je ze de weg wijzen naar
de oppas, of extra laten weten dat het fijn is dat ze
erbij willen zijn.

Lijkt het u mooi om, eens in de ongeveer 2 maanden,
op die plek te staan? Laat het ons weten.
Wij zouden het heel fijn vinden om nog wat 
"versterking" te krijgen.

Namens de welkomstcommissie,
Coralien Toom 

tel. 2537723
e-mail: t.toom@kpnmail.nl 

Oproep medewerkers
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kinderdienst de eshof
Als deze Rondom verschijnt is het inmiddels zomervakantie. 
Toch is er gewoon kinderdienst op zondag! We hopen je ook tijdens de vakantie te zien.
Wie weet ga je nog op vakantie en ontmoet je nieuwe vriendjes of vriendinnetjes.

KNUTSELWERKJE GEBEDBOOM: 
je kan deze boom uitknippen en mooi inkleuren.
Na het kleuren verzin je zelf een gebedje voor op vakantie en schrijft dat in de boom.
Neem het mee op vakantie en plak het op in de tent, caravan of gewoon thuis kan natuurlijk ook.
(thuis wel even vragen of je zomaar in de Rondom mag knippen).

VAKANTIE:
De deur van de school gaat voor een tijdje dicht.
Dat gaat zo, elk jaar opnieuw. Elk jaar heeft een begin en een eind.
En altijd weer gebeurt er wat: leuke en minder leuke dingen. Dingen om te vergeten,
dingen om te onthouden en dingen waarvan je nu niet weet dat je ze nooit vergeet.
En elk jaar ben je weer een beetje anders geworden: een beetje een ander mens dan voorheen.
Want waar we samen zijn, daar leren wij altijd wat aan elkaar!

GENIET VAN EEN GEZELLIGE ZOMER.
Groeten de leiding van de kinderdienst:

Anneke, Bianca, Daniël, Ellen, Feije, Jantine, Jolanda, Lydia, Mariska en Sylvia.
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MEI 2011
We hebben deze nieuwsbrief speciaal gemaakt voor de
gemeente "De Eshof" en alle mensen van de jaarlijkse
rommelmarkt. Een deel van de opbrengt is bestemd
voor het project van Rico Ritmo. Rico Ritmo is een
unieke dansschool in Peru die zich inzet om kansarme
jongeren een betere toekomst te geven. We zijn onge-
looflijk dankbaar voor de steun vanuit de gemeente!

DIPLOMA UITREIKING - 6 MEI
6 mei was een bijzondere dag voor Rico Ritmo. Zes
jongeren die vanaf het begin hebben deelgenomen aan
het dansproject hebben hun certificaat voor salsa leraar
niveau basis/intermediate gekregen. De jongeren heb-
ben per persoon ook twee "Rico Ritmo instructeurs T-
shirts" ontvangen waar ze erg blij mee waren. Dit alles
werd gevierd met een gezellig avond waar uiteraard
veel salsa werd gedanst. Naast familie, vrienden en
business partners was ook Christine, de directeur van
onze overkoepelende organisatie "Pukllasunchis" aan-
wezig. We zijn erg trots op Pablo, Andrea, Pamela,
Ivan, Mario en Darwin!

6 NIEUWE INSTRUCTEURS
Nu deze zes jongeren hun diploma hebben krijgen zo
ook betaald voor de lessen die ze geven. De inkomsten
besteden ze aan investeringen voor een betere toe-
komst, zoals een studie. Ze gaan nu als officiële leraar
mee naar de plaatsen waar we op locatie lesgeven,
zoals Spaanse scholen en hostels. In de school leren ze
nu verder voor "gevorderd instructeur" waarmee ze
zelfstandig privé-les kunnen geven. Hiervoor moeten
ze een psychologische cursus en presentatie cursus
afronden. Het zelfvertrouwen van de jongeren is al een
heel stuk gegroeid maar kan nog een stuk beter. Het
programma is nog in de maak, maar een deel van de
donatie zal hieraan besteed worden.
Daarnaast werken we in de school verder aan een
nieuwe groep basisinstructeurs. Uiteindelijk zal de

groep leraren elke paar jaar rouleren. De jongeren die
hun doelen hebben bereikt zoals het afronden van een
studie, maken plaats voor nieuwe jongeren die ook een
kans verdienen op een betere toekomst.

DANSSCHOENEN EN KLEDING
We zijn vanaf mei ook hard aan het werken aan een
choreografie voor een show. Hierin komen alle moei-
lijke passen terug die we het afgelopen jaar hebben
getraind. Uiteindelijk willen we deze show gaan pre-
senteren op verschillende plekken. Hiervoor hebben
we wel dansschoenen en showkleding nodig. Dankzij
donateurs zoals jullie kunnen we de benodigdheden
aanschaffen. 

Lieve mensen van de Eshof Rommelmarkt: Heel erg
bedankt voor jullie bijdrage aan het Rico Ritmo pro-
ject!

Om ons werk voort te zetten zijn we altijd opzoek naar
donateurs. Als u ook een bijdrage wilt leveren kunt u
storten op  bankrekening 51.49.45.931 tnv Anke
Brokerhof/ Project Rico Ritmo te Hoevelaken. Voor
meer informatie kunt u onze website bezoeken op
www.ricoritmo.com.

ROMMELMARKT:BEDANKT !!!!
Zoals u in de vorige Rondom hebt kunnen lezen was
de opbrengst van de rommelmarkt bestemd voor twee
goede doelen. 1200 euro is overgemaakt naar het
Grace Home project in India en 1000 euro werd
bestemd voor de Salsaschool van Anke Brokerhof in
Peru. Zie hieronder de nieuwsbrief van Anke uit Peru.    

Tevens kunnen we u melden dat de volgende rommel-
markt wordt gehouden op

12 MEI 2012.

Noteert u deze datum alvast in uw agenda!

Namens het rommelmarktcomité
Frits Harmsen.

Nieuws van Rico Ritmo
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MUSICAL MARIA; EEN GEWEL-
DIG SUCCES.
'Ik zou willen dat ik het afgelopen weekend
nog een keer kon overdoen' verzuchtte een
deelneemster aan de musical enkele dagen na
het weekend van 28 en 29 mei. 'Het was ver-
moeiend, maar wat was het de moeite waard'. 

Het kan niemand ontgaan zijn. Het laatste weekend
van mei stond 'de Eshof' in het teken van 'Maria'. Het
Bijbelverhaal van de moeder van Jezus werd gespeeld
door een rondtrekkend theatergezelschap en verweven
met de (levens)verhalen van de dorpelingen in het
dorp waar het reistheater zijn tenten had opgeslagen.
Spelend en zingend werd duidelijk dat het verhaal van
Maria nog niets aan actualiteit heeft ingeboet. Drie
voorstellingen voor een dolenthousiast publiek kunnen
samengevat worden in twee woorden: 'ontroerend
mooi'!

Nu is de kerkzaal van 'de Eshof' geen theaterzaal, maar
de toneel- en decorbouwers en de licht- en geluidstech-
nici zijn er volledig in geslaagd om de theatersfeer op
het publiek over te brengen. De rest werd gedaan door
de 50 zangers en zangeressen in prachtige solo's, duet-
ten en meerstemmige koorzang en acteurs en actrices
die de diverse types en karakters levensecht neerzetten.
Door de knappe regie van Brigitte Lammers en Marcel
Willems en de professionele musicale leiding van
Sipko van Gent en Annahes Boezeman ontrolde zich
een meeslepende voorstelling die van de eerste tot de
laatste minuut boeide. Het verhaal werd zeer beeldend
neergezet en de liederen waren zowel qua tekst als
melodie aangrijpend. Het geheel, uitgevoerd door
gemeenteleden en niet-gemeenteleden was van hoog
niveau en leidde na afloop tot een ovationeel applaus.
Wilt u de sfeer nog eens (her)beleven, ga  dan naar de
website: Musical Maria in Hoevelaken. Klik op 'foto's'
en 'foto's Steffen Kemme laatste uitvoering' en bekijk
de meer dan 300 foto's. Ook vele honderden andere
foto's van de voorbereidingen zijn op de site te zien. 
http://www.steffenkemme.nl/#/content/Theater/Maria/

Zoiets op de planken zetten gaat niet vanzelf. Vanaf
september is er wekelijks op maandagavond gerepe-
teerd. Drie volledige zaterdagen werden ingeruimd om
alles onder de knie te krijgen. En het succes was er
ook naar.

Is het na 'Ester' nu voor de tweede keer instuderen van
een musical belangrijk voor onze kerkelijke gemeen-
schap of moet dit meer gezien worden als een hobby
van een aantal liefhebbers. Het antwoord is niet zo
moeilijk te geven: ja, dit is belangrijk voor onze kerke-
lijke gemeente. Hiermee tonen we aan een gemeente te
zijn die Bijbelverhalen op een eigentijdse manier bui-
ten het vaste patroon van kerkdiensten wil laten klin-
ken. Hiermee tonen we ook aan dat we een gemeente
zijn met de blik naar buiten die ook niet kerkelijk
gebonden mensen de kans geeft mee te spelen en te
werken aan een bijbelse musical. En bovendien tonen
we aan dat er gemeenteleden zijn die hun nek durven
uit te steken om zo'n productie te organiseren en daar-
mee een wezenlijke bijdrage te leveren aan de onder-
linge samenhang en opbouw van deze gemeente. Want
Nel Stoffelsen is degene die aan de wieg heeft gestaan
van de musical Ester en ook het initiatief heeft geno-
men voor de musical Maria. En dat het produceren van
een dergelijke musical geen eenvoudig klusje is zal
iedereen die het proces vanaf september een beetje
gevolgd heeft kunnen beamen. Natuurlijk hoefde Nel
het niet alleen te doen, maar een producent is wel het
middelpunt waar alles samenkomt, die  op alle vragen
een antwoord moet weten, alle irritaties, die zich ook
voordoen, moet gladstrijken, contacten moet onder-
houden met alles en iedereen, kortom teveel om op te
noemen. Als Eshof gemeente zijn we Nel en allen,
zowel binnen als buiten 'de Eshof', die deze musical
mogelijk hebben gemaakt, heel veel dank verschuldigd
voor hun enorme inspanningen. 
Zij hebben laten zien hoe we als kleine gemeente groot
kunnen zijn!

Namens de kerkenraad
Frits Harmsen 
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De uitvaart van Gert Timmermans

BRUIDSPAREN:
Dhr en Mw Bousema Pastoorakker 18              vijftig jaar getrouwd
Dhr en Mw van der Haar Hogebrinkerweg 57   vijfentwintig jaar
getrouwd
Dhr en Mw Korthorst Veenwal 40

veertig jaar getrouwd
Bianca Willemsen en Remco vd Burg Groot
Middendorp 36  huwelijk

Theo Post   Nachtegaallaan 12   ziekte
Fam. vd Pol  't Viertel 27         attentie   
Marly den Uyl   de Heerd 29    ziekte

De bloemen gingen naar...

3 juli Linda Borgdorff en Hanne Blaas
10 juli Anneke / Klaas Waslander en  Aart de Gier
17 juli Annemarie Veldhuizen
24 juli Esther van Wieren
31 juli Petra Floor

7 augustus Mariska du Crocq
14 augustus Nikeline Peer  en Judith van Hoeijen
21 augustus Judith v.d Kamp en Marit van Looijengoed
28 augustus  Myriam Zandberg en Nienke Meijer

4 september  Linda Borgdorff en Hanne en Wieteke Blaas
11 september Esther Schroevers en Nadia Oucha Saif
18 september  Ina Beitler en Demi Beitler en Femke v.d Poll
25 september  Yvonne Lokhorst en Annika Verkerk

Oppasrooster De Eshof                  



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 ledenadministratie dhr 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, Hooglanderveen 301 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 Anthonie van Leeuwenlaan 3 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 b.copoolse@kpnmail.nl

o Wijk 6 mw V.Lubbers- Thomas Nassaulaan 20 253 5503 lubbersthomas@planet.nl
mw C. Toom Julianalaan 43 253 7723 t.toom@kpnmail.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


