
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
tienerdienst in Blits
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
tienerdienst in Blits
collecten: kerk & Israël; landelijk en provinciaal werk van de PKN'

Zondag 9 oktober 10.00 uur ds M.C. van Giezen
collecten: eigen diaconie; kerk

Zondag 16 oktober 10.00 uur ds E. Boot; zondag voor het Werelddiaconaat
collecten: Kerk in Actie, Werelddiaconaat; kerk

Zondag 23 oktober 10.00 uur ds D. Soeteman (Doorn)
collecten: Stichting Hulpdienst Hoevelaken; cantorij en muziek      
instrumenten

Zondag 30 oktober 10.00 uur ds E. Boot; viering van Allerheiligen en gedachtenis van de gestor
venen; viering van de maaltijd van de Heer
collecten: Hervormingsdag PKN; jeugd- en jongerenwerk

Kerkdiensten 
van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken
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Agenda
WEEK 35
maandag 29 augustus 20.00 uur Liturgisch werkoverleg, Julianalaan 55dinsdag 30 augustus

19.00-21.00 uur Kunstinbreng rond thema 'Liefde', de Eshof
20.00 uur Wijkteam 5, Klaarenbeeksingel 99

vrijdag 2 september 10.00 uur Moderamen, de Eshof
18.00 uur Pastorale Raad, Stoutenburgerlaan 14

WEEK 36
dinsdag 6 september 20.00 uur Wijkteam 6, Clauslaan 16

20.00 uur Overleg vespers, Julianalaan 55
woensdag 7 september 20.00 uur Wijkteam 1, Kastanjelaan 3
vrijdag 9 september 20.00 uur Doopgesprek, Willem de Zwijgerlaan 3

WEEK 37
dinsdag 13 september 20.00 uur Instructie basiscatechese, Julianalaan 55

20.00 uur Wijkteam 7, De Heerd 19
donderdag 15 september 20.00 uur Kerkenraad, de Eshof

WEEK 38
woensdag 21 september 20.00 uur Commissie Vorming & Toerusting, Lindenhof 18

WEEK 39
maandag 26 september 20.00 uur In de kring (1), Julianalaan 55
woensdag 28 september 19.30 uur Classicale Vergadering (Nijkerk?)
donderdag 29 september 20.00 uur Informatieavond reis naar Praag 2012, Pauluscentrum

WEEK 40
maandag 3 oktober 19.00 uur Bijeenkomst oppas, de Eshof
dinsdag 4 oktober v.a. 19.30 uur? Visitatie; de Eshof
woensdag 5 oktober 20.00 uur Studiekring, De Wetering 8
vrijdag 7 oktober 10.00 uur Moderamen, de Eshof

19.45 uur Film: 'Slumdog Millionaire', de Eshof
zaterdag 8 oktober v.a. 10.30 uur Bezinningsdag kerkenraad, Soest?

Van de redactie
Weer samen op weg in een nieuw kerkelijk jaar waarin onze predikant Ellie hoopt dat haar hoofd leeg zal blij-
ven. Althans dat gaf ze aan in de eerste dienst na haar vakantie. We zullen zien wat dat ons zal brengen.
Als het maar liefde blijft, denken we maar, immers dat is het thema bij de startzondag.
Vanaf deze plaats ook nog eens een dringend verzoek aan u om onze redactie te versterken. 
Graag zien we ons team aangevuld met iemand die ervaring heeft met of wil leren om samen met ons een maan-
delijks kerkblad te maken.
Allemaal een goede start na een Nederlandse zomer. We wisten nog amper hoe die er ook al weer uit kon zien.

Fokke Kooistra



Uit de gemeente
ZIEKEN
Sierou de Vries-van der Weide (Meerveldlaan 4) heeft
de afgelopen zomer een operatie ondergaan waarbij  de
galblaas is weggenomen. Als zodanig niet perse een
gevaarlijke operatie, maar omdat Sierou zwanger is
was het wel spannend voor haar en Arjan. Gelukkig is
alles goed verlopen en maakt het kindje het uitstekend
in haar buik.

Ellen van der Linden (Julianalaan 15) heeft de afgelo-
pen maand een borstoperatie ondergaan. Ze herstelt
voorspoedig, al viel de pijn in het begin tegen, maar de
operatie is geslaagd.

Jan Korpel (Eiberlaan 39) is de afgelopen zomer ver-
huisd naar de Lisidunahof, Lisidunalaan 18, 3833 BS
Leusden. Op zondag 7 augustus hebben we hem vanuit
de gemeente een kaart gestuurd om hem toe te wensen
dat hij zich spoedig thuis zal gaan voelen.

Joop Keur (Haverhoek 3) heeft op 28 juli een blaas-
operatie ondergaan. De uitslag was niet zo gunstig: op
9 september moet hij opnieuw geopereerd worden.
Hopelijk kan de tumor dan geheel verwijderd worden
en zullen de lymfeklieren schoon blijken te zijn.

Gerrie Hummel (Horstweg 20) moest op 19 augustus
in Nijmegen een knieoperatie ondergaan. De verwach-
ting is dat ze na een paar dagen weer naar huis mag
voor verdere revalidatie.

Fokke van der Veer (Van Dedemlaan 3) is tijdens de
vakantie een paar keer onwel geworden en heeft daar-
op bijna twee weken in een Italiaans ziekenhuis door-
gebracht. Hij bleek een longembolie te hebben als
gevolg van trombose in een been. Gelukkig is alles
helemaal goed gekomen en is hij met het gezin nu
weer thuis.

Anika Verkerk (Pastoorakker 11) is in juli geopereerd
aan haar tweede knie. Nu zijn beide knieën recht gezet
en zal het hopelijk niet meer gebeuren dat een knie uit
de kom schiet. Er wacht Anika nog een fikse revalida-
tietijd, maar ze is blij dat beide operaties achter de rug
zijn.

Met Roel de Langen (Roerdomplaan 5) gaat het lang-
zaamaan vooruit. Hij eet en drinkt weer wat. Hij ver-
blijft op Zon en Schild in afwachting van een verzor-
gingshuis waar hij heen zal kunnen gaan.

Sjoerd Peters (Knijpslaan 146, Kolham) moest deze
zomer weer aan ontstekingen aan zijn voet geopereerd
worden. Dat betekent opnieuw een lange periode van
revalidatie voor hem, vertraagd door de diabetes. Op
het moment dat ik dit schrijf zijn hij en Renate met de
kinderen twee weken naar een vakantiepark; hopelijk
vinden ze mede hierdoor moed en energie om vol te
houden.
Aan ieder hier genoemd, en ook aan allen die hier niet
zijn genoemd van harte goede moed gewenst. Ook
voor wie naast een ander staat en de zorgen deelt veel
sterkte toegewenst.

FELICITATIES
Op 16 juli werden Henk-Harm en Hester Beukers ver-
blijd met de geboorte van hun dochter Jelijn Harmke.
Twee grote zussen heeft ze, Sanneke en Linde. Alle
vijf van harte gefeliciteerd met elkaar en heel veel
goeds toegewenst!

In juli en augustus zijn er twee jubilea gevierd. Hans
en Irene de Vries-Binkhorst waren op 26 juli 45 jaar
getrouwd. En het echtpaar Ploeg-van den Heuvel volg-
de op 4 augustus met een jubileum van eveneens 45
jaar. Beide bruidsparen wil ik namens de
Eshofgemeente van harte feliciteren en veel goeds toe-
wensen voor heden en toekomst. 

STAGIAIRE
We hebben ook het komende jaar een stagiaire in ons
midden. Deze keer is het iemand die aan Hogeschool
Windesheim in Zwolle studeert. Ze heet Marja
Hesseling, ze woont in Harderwijk en ze doet de oplei-
ding Theologie en Levensbeschouwing. In september
begint ze aan het tweede leerjaar, waar een stage deel
van uitmaakt. Die stage loopt van oktober tot en met
juni 2012. In een volgend kerkblad zult u vast meer
over haar lezen.
Voor een theologiestudent is het belangrijk om erva-
ring op te doen in het werk in een gemeente. En het
mes snijdt van twee kanten. Op een gemeente heeft het
gastvrij ontvangen van een stagiaire altijd ook een bij-
zondere uitwerking. Misschien komt dat wel doordat je
als gemeentelid onwillekeurig zelf als door de ogen
van een gast naar je eigen gemeente gaat kijken. Je
gaat zien en waarderen wat je in huis hebt; hoeveel
fijne mensen er zijn; hoe goed het is om met velen de
schouders eronder te zetten. Bezinning op waar je mee
bezig bent hoort er vaak ook bij: waarom doe ik wat ik
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Uit de gemeente
doe in de Eshofgemeente? Voor wie of wat doe ik het?
Bovendien komt iemand van buiten altijd met een fris-
se kijk binnen en ziet dingen waar wij geen oog meer
voor hebben. Als gemeente leren wij van de stagiaire,
net zo goed als de stagiaire leert van ons.
Ik wens ons toe dat we een goed jaar tegemoet gaan
met elkaar!

VORMING & TOERUSTING
Net als andere jaren krijgt u bij het septembernummer
van het kerkblad de nieuwe brochure voor vorming en

toerusting aangeboden. Een boekje met een breed aan-
bod waar hopelijk voor iedereen iets bij is. Door pro-
blemen bij de drukker zijn er wat tekstuele foutjes in
geslopen, maar hopelijk kunt u daar doorheen kijken
en genieten van de rijkdom aan mogelijkheden.
We hopen dat we ook dit jaar samen een jaar van
goede gesprekken, voortgezette kennismaking en ver-
diepende kennis zullen beleven!

Ellie Boot
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Oproep medewerkers
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 allemaal binnenkomen. De een ken je wel, de ander minder, 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 
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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.

AFTREDENDE EN AANTREDENDE
AMBTSDRAGERS
De startzondag is al jaren het moment waarop we
nieuwe ambtsdragers verwelkomen. Op deze zondag
zal Lenie van der Laan (Dr. F.W. Klaarenbeeksingel

65) bevestigd worden tot ouder-
ling. Ze stelt zich aan ons voor:
"Omdat ik in september ouder-
ling zal worden van wijk 6*, wil
ik me graag even voorstellen.
Ik ben Lenie van der Laan, 64
jaar oud. Ik ben getrouwd met
Jan Duijnhouwer.
Samen hebben wij 3 zoons, 3
schoondochters en 4 kleinkinde-

ren, waar we natuurlijk dol op zijn
en regelmatig op passen. Wij wonen al bijna 34 jaar
in Hoevelaken en zijn ook al zo lang verbonden met
de Eshofgemeente.
Afgelopen maart ben ik gestopt met werken en op
zoek naar zinvolle bezigheid en ook dingen die ik
leuk vind om te doen. Dat is best moeilijk als je tijd
al zo lang en goed gevuld is met gezin en werk.
Ik vind de Eshof een fijne gemeente met veel vrijheid
om met je geloof om te gaan. Mijn geloof is een

zoektocht en bestaat voor mij vooral uit "doen" en
daarvoor is voldoende ruimte in onze gemeente. Ik
ben ook lid van de cantorij. Zingen gaat vaak makke-
lijker dan zeggen. Vooral de liederen van Huub
Oosterhuis zijn mij zeer lief.
De komende periode wil ik graag ouderling zijn,
omdat het pastorale werk mij aantrekt. Mijn werk
bestond uit het begeleiden/coachen van leerling-ver-
pleegkundigen, studenten en hun begeleiders. Het
goed kunnen luisteren, aandacht en belangstelling
hebben en tonen, meedenken, vragen stellen was
daarbij van groot belang. 
Ik hoop mijn ervaring straks in het pastorale werk te
kunnen gebruiken, hoewel ik besef dat het anders zal
zijn nu mijn mede-gemeenteleden centraal zullen
staan. En het lijkt me fijn om met het wijkteam
samen te werken.
Mijn sterke kant is dat ik nogal perfectionistisch ben,
maar dat is ook tegelijkertijd mijn valkuil.
Ik verwacht dat we in het wijkteam van elkaars
kracht zo goed mogelijk gebruik kunnen maken.
Mijn hobby's zijn: veel lezen, tuinieren, wandelen en
fietsen."

Henry van Blijderveen en
Anna Brasser nemen afscheid,
na elk een periode van vier jaar
als ouderling te hebben volge-
maakt. Beiden hebben het werk
met grote inzet en betrokkenheid
gedaan. Henry moest tot zijn
spijt het laatste jaar voor een deel
verstek laten gaan als gevolg van
een burn out. Het is er de reden van
dat hij voorlopig geen werk in de gemeente kan doen.
Anna heeft veel genoten van het doen van bezoeken
en wil daar ook in de toekomst haar krachten aan
blijven geven. Anna en Henry, fijn dat we elkaar in al
die jaren van kerkelijk werk zo vaak zijn tegengeko-
men en dat jullie daarin zoveel van jezelf hebben wil-
len geven. Henry, van harte beterschap toegewenst

namens de Eshofgemeente en
heel erg bedankt voor je
inzet en enthousiasme! En
Anna, dank je wel voor alles
wat je hebt gedaan, ook als
lid van het moderamen - en
fijn dat je in het pastorale
werk actief wilt blijven!

Kerkdienst en liturgie



DOOPDIENST OP 18 SEPTEMBER
Op zondag 18 september zullen er vijf meisjes wor-
den gedoopt! De ouders stellen hen en zichzelf aan
ons voor.
Romy Beitler-Honing en Pieter Honing schrijven:
"Het is inmiddels alweer iets meer dan een jaar gele-

den dat onze dochter Kathelyne, toen drie maanden
oud, op 20 juni 2010 gedoopt werd. Zoals we toen al
in het kerkblad schreven hebben wij twee jaar lang
ziekenhuisbezoeken gehad voordat we eindelijk
zwanger waren van Kathelyne. En 4 maanden na de
geboorte van
Kathelyne bleek
er weer een kindje
op komst te zijn in
huize Honing, dit
keer spontaan!
Eigenlijk totaal
onverwachts voor
ons, maar o zo welkom; wat een godsgeschenk!
Dolgelukkig zijn we dan ook met onze gezonde
dochter Jocelynn Laurena Rozelyne, geboren op 17
april 2011. Ook Jocelynn willen we heel graag laten
dopen om het geloof en onze dochter samen te bren-
gen. Het geloof hoort bij het leven en dit doorgeven
aan onze beide kinderen, in de opvoeding, vinden wij
dan ook belangrijk. We vinden het erg mooi dat ook
deze doop plaats mag vinden in de Eshof, aangezien
wij zelf al bijna zes jaar in Friesland wonen en daar
geen aansluiting bij de kerk kunnen vinden. Ellie
heeft ons huwelijk gezegend, Kathelyne gedoopt en
ook Jocelynn zal 18 september gedoopt worden, wij
kijken er erg naar uit!"

"Wij zijn Richard en Judith van de Kamp-van
den Berg en wij wonen samen met onze drie kinde-
ren aan de Willem de Zwijgerlaan in Hoevelaken.
Oorspronkelijk komen wij uit Voorthuizen (Richard)
en Eefde (Judith). In 2001 zijn wij getrouwd en in het
"midden van het
land" gaan
wonen, in
Hoevelaken
dus. Al snel
hebben we ons
ingeschreven
bij de
Eshofgemeente. We hebben hier samen onze belijde-
nis gedaan en zijn daarna nog een tijdje verder
gegaan met de gespreksgroep 'In de kring'.
In 2005 is onze oudste dochter Femke geboren en in

2009 onze zoon Sjoerd. Ze zijn allebei op eerste
paasdag gedoopt. En op 24 april, op paasmorgen van
dit jaar werd ons derde kindje geboren, Anne. Dit
maakte het Paasfeest voor ons extra bijzonder, het
begin van het nieuwe leven.
Anne zal op 18 september worden gedoopt. Wij zijn
erg dankbaar dat wij Anne mochten verwelkomen in
ons gezin en willen dit graag aan God kenbaar
maken. Net zoals haar zus en broer willen wij Anne
het geloof in haar opvoeding meegeven. Wij kijken
met zijn allen naar deze bijzondere gebeurtenis op 18
september uit!"

Erwin en Annalize Buurman-Roseboom schrijven:
"Op zondag 18 september 2011 zal Rosalie gedoopt
worden in de Eshof. Rosalie is op vrijdag 8 april
2011 in goede gezondheid geboren. Zij is vernoemd
naar beide oma's en haar  doopnamen zijn Christina
Joanne. Wij zijn erg trots op ons kleine meisje en
hebben God gedankt voor haar komst. Rosalie heeft
een grote broer Luuk, die inmiddels 3,5 jaar is. Luuk
vind het erg
leuk om een
zusje te heb-
ben en knuf-
felt veel met
haar.  
Sinds 2005
wonen wij in
Hoevelaken
met ons gezin en vinden het erg prettig om hier te
wonen. Onze kinderen kunnen hier fijn opgroeien en
we wonen hier met veel plezier. We vinden het fijn
dat ook Rosalie gedoopt mag worden op 18 septem-
ber, en willen haar  meegeven dat er een God is die
haar beschermt  en haar begeleidt in het leven en dat
er een God is die van haar houdt. Wij wensen haar
een heel mooi en gezond en leven toe."

"Wij zijn William en Anja Bouw.
Drie jaar geleden zijn we getrouwd en verhuisd naar
Hoevelaken. William komt van oorsprong uit
Zwartebroek en Anja uit Nijkerkerveen. 
In die drie jaar zijn we altijd nog lid geweest van de
Hervormde kerk in Hoevelaken, de "grote" kerk zoals
die in de volksmond van Hoevelaken vaak genoemd
wordt. We zijn sinds kort lid geworden van de Eshof.
Eén van de redenen om lid te worden van de Eshof
was de saamhorigheid van de gemeenschap die je bij
wijze van spreken bij binnenkomst al proeft en de
manier waarop het Woord van God gebracht wordt.

Kerkdienst en liturgie
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Kerkdienst en liturgie
Op 27 mei 2011 is onze prachtige dochter Lisa gebo-
ren. Nu we dit wonder van God hebben mogen ontvan-
gen willen wij haar laten dopen. Voor ons is de doop
een teken dat wij
haar een christe-
lijke opvoeding
willen geven en
haar toevertrou-
wen aan God en
een liefdevolle
gemeenschap."

Hester en Henk-Harm Beukers schrijven:
"Op 19 juli 2011 is onze jongste dochter Jelijn gebo-
ren. Wij hadden al twee meiden, Sanneke die nu 5 jaar
is en op De Hoeve zit en Linde die in september 2 jaar
wordt. Linde is bijna twee jaar geleden ook in de
Eshof gedoopt. Sanneke is gedoopt in Utrecht waar wij
toen nog woonden.
Inmiddels wonen wij al bijna vier jaar aan de Laakweg
in Nijkerkerveen. Vanaf het begin komen we één à
twee maal in de maand in de Eshof in Hoevelaken
omdat de sfeer van
de Eshof goed bij
ons past. Hester
verzorgt regelma-
tig de oppas of de
kinderdienst. Wij
willen Jelijn graag
laten dopen omdat
wij geloven dat zij
een kind van God
is en wij dankbaar zijn voor deze mooie dochter. Dit
hebben we op haar geboorte kaartje als volgt ver-
woord: 'Ik ken je bij je naam en fluister 'Ik zal er zijn
voor jou''. Door haar te laten dopen willen we dit aan
haar meegeven en tegelijkertijd is het voor ons een
bevestiging voor de familie, vrienden en de gemeente."

OECUMENISCHE VIERING
OP ZONDAG 25 SEPTEMBER

Op 15 september wordt in Den Haag het Ministerie
van Vrede opgericht. Die dag zal bekend worden
gemaakt wie minister en staatssecretaris van vrede
worden.
Het Ministerie van Vrede wil zoveel mogelijk mensen
in Nederland betrekken bij vraagstukken van vrede en
veiligheid in de wereld. Ieder jaar zal er aan ander
inhoudelijk thema zijn. Dit jaar is dat 'Elk mens een

veilig bestaan'. Dit is tegelijk het thema van de vredes-
week van 2011.
Aan het thema wordt elk jaar een indrukwekkend vre-
desinitiatief gekoppeld. Dit jaar is dat 'Etana Books',
de enige onafhankelijke bibliotheek in Syrië. Deze
bibliotheek in Damascus heeft boeken die ergens
anders in Syrië niet te vinden zijn. Achtduizend boe-
ken, van kinderboeken tot de biografie van Barack
Obama. Vooral Syrische jongeren bezoeken de biblio-
theek. Ze leren er kritisch naar de wereld te kijken,
vragen te stellen en te discussiëren. Dat is nieuw, want
in Syrië zijn jongeren dat niet gewend.
Elk mens een veilig bestaan - veiligheid lijkt vanzelf-
sprekend, maar is dat niet altijd. In Syrië is de grootste
bedreiging voor mensen in hun dagelijks leven de
staat. Ze worden con-
stant in de gaten
gehouden en als ze
een "rode lijn" over-
schrijden opgepakt.
Sinds maart 2011 is
de Syrische bevol-
king in opstand geko-
men en roept om vrij-
heid. In het hele land
vinden vreedzame protesten plaats en de mensen eisen
transitie naar een democratisch en civiel Syrië. De
Syrische autoriteiten beantwoorden deze roep om vrij-
heid met geweld. Al 1500 Syriërs werden gedood sinds
maart, en tienduizenden werden gearresteerd, raakten
gewond, verdwenen of sloegen op de vlucht. Ook in
Syrië zet IKV Pax Christi zich in voor vrede.

In de Eshof vieren we de vredesweek in oecumenisch
verband. Pastor Theo van de Zant zal mee voorgaan en
de schriftuitleg verzorgen. En als teken van vrede
onder elkaar vieren we de maaltijd van de Heer.
Nota bene: de kerkdienst begint om 9.30 uur! Na
afloop moet pastor Van de Zant naar Nijkerk om daar
om 11.00 uur voor te gaan in een viering.

Ellie Boot



De Eshof 25 jaar geleden.
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WAAR BLIJFT DE TIJD
DE ESHOF 25 JAAR GELEDEN.

Omdat Joke en Aalt van der Pol vrijwel alle
Rondoms hebben bewaard, hebben we een
mooie bron voor de geschiedenis van onze
gemeente. We willen een nieuwe rubriek
introduceren met bovengenoemd thema als
onderwerp.

Van tijd tot tijd zullen we wat wetenswaardigheden
vertalen naar het heden in de hoop dat u er plezier aan
beleeft.

In september 1986 is de ondertitel van onze Rondom
nog:
Kerkblad van de Gereformeerde kerk en de
Hervormde deelgemeente de Eshof te Hoevelaken.
Bijdragen aan het kerkblad worden dan ook keurig
separaat aan de redactie aangeleverd.
Ds. Dirk Monshouwer is al geruime tijd (tijdelijk)
voorzitter van de hervormde kerkenraad en scriba is
Cor de Rijke.
Rie Bloklander-Glas draagt in deze maand het voorzit-
terschap van de Gereformeerde kerkenraad  over aan
de heer A. van Gent met als scriba Pim van Tent.

De gereformeerde kerkenraad heeft geen predikant op
dat moment, maar de beroepingscommissie meldt via
de pen van de heer van den Burg dat er "vruchtbare
gesprekken  worden gevoerd met ds. M. van Rhenen
uit Harderwijk."

John Kalksma is woordvoerder van de vredesbeweging
en nodigt alle leden van de Eshof uit voor een bijeen-
komst in de vredesweek waar op 18 september de heer
Mient Jan Faber van het IKV (Interkerkelijke
Vredesberaad) zal spreken.
We zitten nog volop in de koude oorlog. 

Dwazeman is de maandelijkse wereldbeschouwer die
de zaken ver van huis becommentarieert. Hij meldt dat
Gorbatchow Baskische voorouders heeft, maar dat "dat
niets af doet aan zijn onbetrouwbaarheid". 
Verder verwondert hij zich over het feit dat de kerk
van Engeland gehoor geeft aan het verzoek van het
aanstaande echtpaar Edward Earl of Wessex en Sarah
Ferguson om tijdens hun huwelijk geen Bijbelteksten
te lezen waarin het woord Israël voorkomt.
"Dit om terroristische aanslagen te voorkomen".

Vrijwilliger gezocht voor
de 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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VRIJWILLIGE  BIJDRAGE  VOOR  RONDOM
Communicatie met onze leden, of ze nu trouwe kerkbezoekers zijn of niet, is belangrijk. Daartoe dienen o.a. ons
kerkblad Rondom en de website. 
De redactie probeert elke maand weer een toegankelijk en leesblad blad samen te stellen en contactpersonen en
andere vrijwilligers zorgen ervoor dat Rondom bij u in de bus terecht komt. Alleen het drukken is uitbesteed. 
Om de kosten van het drukken te dekken, vragen wij u om een vrijwillige bijdrage. Het richtbedrag hebben we
gehandhaafd op EUR 17,50 maar we zijn blij met elk bedrag, hoger of lager. Ingesloten treft u een acceptgirofor-
mulier aan.
U maakt met uw bijdrage mogelijk dat we de kwaliteit van het blad op het huidige niveau kunnen handhaven of
misschien nog wel kunnen verbeteren.
Voor uw bijdrage zeggen wij u hartelijk dank.

Frits Harmsen.

DISTRIBUTIE  RONDOM
We mogen ons verheugen in een toenemende belangstelling voor onze kerkgemeenschap van buiten Hoevelaken.
Dat legt natuurlijk extra druk op de bezorging van Rondom. Hans van den Berg heeft jarenlang zijn vaste rondje
gefietst door Terschuur, Zwartebroek, Nijkerkerveen met uitstapjes naar Appel en Nijkerk. Hans vond de tijd
gekomen om het stokje aan een ander over te dragen. We zijn heel blij dat Frank Schuurman bereid is gevonden
om het fietsrondje van Hans over te nemen. Hans, hartelijk dank voor je jarenlange inzet en Frank, veel gezonde
fiets kilometers toegewenst.
Vanwege het toegenomen aantal adressen was het nodig om van Nijkerk een apart distributiegebied te maken.
Vanaf dit nummer zal de Rondom in Nijkerk bezorgd worden door Anneke van der Herberg. Anneke: veel ple-
zier met de taak die je op je genomen hebt.

Frits Harmsen.

Collecte overzicht juli 2011

Rondom de ‘Rondom’
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Op Christelijke hoogtijdagen,
Wordt feestbrood rondgebracht,
Met daarbovenop,
Een gevulde enveloppe.
We brengen die naar hen,
Wiens naam komt uit wijken,
Die attent en geduldig,
Rond zich blijven kijken,
Waar zo'n steuntje nodig is.
Soms is met superblij,
Dat de diaconie dit doet,
En dat speciaal voor mij.
We vragen hoe het gaat,
Als de deur geopend is.
We zijn niet altijd welkom
Want wat te beginnen,
Als men niet met je praat.
Want de schroom is groot.
Vooral, vertellen van je nood.
Ze laten ons daarom binnen.
Zonder hun vertrouwen,
Als men het niet wil,
Valt er niks te bouwen,
Ligt de bouw gewoonweg stil.!
Maar we komen wel terug.
Tot ze zeggen op een keer,
Eshof het is klaar,
We moeten je niet meer.

Maar dat doen ze niet zo vlug!!!!
We hebben ook bezinningsdag,
In Soest bij pater Maat
Iedereen hoort er te zijn
Omdat het op deze dag,
Om teambuilding gaat.
Want al is het nog zo fijn
Wanneer er weinig komen,
Komt niet uit de verf,
Dat we er voor teamgeest zijn.
De diaconie is er aanwezig,
We helpen met de catering,
We zorgden met elkaar,
Zodat het net als ieder jaar,
Van een leien dakje ging.

Natuurlijk waren we ook bij,
De troep en de kleuren,
Van het rommelmarkt gebeuren,
Midden in de maand van mei.
Omdat het er gezellig is,
Voor de Eshof leuk en nuttig,
En niet weg te denken is.

Namens de diaconie Willemien van Putten.

De Eshof diaconie - deel 6

KERKBALANS PER 31 JULI 2011

Toegezegd zijn aan vrijwillige bijdragen een bedrag
van EURO 124.820.
Tot en met 31 juli 2011 is aan vrijwillige bijdragen
binnen gekomen een bedrag van  EURO 83.564 dit is
66,9% van het toegezegde bedrag. In de maanden 

augustus tot en met december 2011 moet dus nog een
bedrag binnenkomen van EURO 41.256.

Namens het college van Kerkrentmeesters
Frans Schimmel

College van Kerkrentmeesters
Actie kerkbalans 2011
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VISITATIE
In de kerkelijke regelgeving (kerkorde) is bepaald dat
elke kerkelijke gemeente één keer in de 4 jaar bezocht
wordt door kerkvisitatoren. Kerkvisitatie kan gezien
worden als een soort huisbezoek namens de landelijke
kerk aan de plaatselijke gemeente. Op 4 oktober zullen
wij twee visitatoren ontvangen. Dat zijn Ds Hofland
uit Wezep en de Heer Wout Bomhof, ouderling te
Vaassen.

In de kerkorde is het doel van de visitatie geformu-
leerd in termen van het verkrijgen van inzicht in de
opbouw van de gemeente voor wat betreft:
- het geestelijk leven van de gemeente
- het gehoor geven van de roeping van         

de gemeente en
- het vervullen van de ambten en dien

sten.

In de praktijk komt het erop neer dat de kerkenraad
met de visitatie commissie een gesprek heeft over de
wijze waarop wij als gemeente functioneren. Daarbij
kunnen onderwerpen aan de orde komen als kerkdien-

sten, pastoraat, diaconaat, financiën, organisatie, com-
municatie etc. Ter voorbereiding zal de visitatie com-
missie o.a. het beleidsplan, de informatiegids Vorming
& Toerusting, liturgieën van zondagse vieringen en
Rondom ontvangen.
Het gesprek is dus geen beoordeling hoe wij functio-
neren, maar wel het geven van inzicht op welke wijze
wij in deze tijd gemeente van Christus willen zijn en
hoe wij daar als kerkenraad leiding aan geven.

Behalve het gesprek met de kerkenraad en met Ellie
Boot worden ook gemeenteleden in de gelegenheid
gesteld de leden van de visitatiecommissie te spreken.
Deze gelegenheid  zal zijn op genoemde datum van
19.00 uur tot 19.30 uur in de consistoriekamer van de
Eshof.

Namens de kerkenraad
Frits Harmsen.

Bij storm, regen, in elk seizoen,
Kunt u de Hulpdienst bellen,
Op telefoonnummer 2537800,
Daar kunt u vertellen,
Wat we kunnen doen,
Om aan uw welzijn bij te dragen!
We zijn nooit verwonderd,
Over wat, of welke vragen.
Is vervoer soms nodig,
Voor arts, of ziekenhuis,
Of op een ander gebeid
Of voor boodschappen in huis,
Of is snoeien zo broodnodig.
Wij staan voor helpen klaar,
Wees gerust vrijmoedig,
Vraag het uw Hulpdienst maar. 

Maar we vragen ook de mens,
Die best een uurtje over heeft,
Denk eens aan de ander,
Die met hulp wat beter leeft.
Wordt vrijwilliger, Meldt u aan.
Met een uurtje af en toe,
Hebt u al goed werk gedaan.
Want het blijft grote wens,
Voor steeds meer mensen,
Klaar te kunnen staan.
Meldt u daarom alstublieft,
Als hulpverlener aan.

Namens Hulpdienst Hoevelaken
Willemien van Putten

Tel 033 2580950

Hulpdienst Hoevelaken
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ONDER DE VIJGENBOOM

ook dit seizoen is er vanuit het project 'Onder de vijgenboom; zin in de ouderdom' een divers aanbod van kringen
en activiteiten. Dit project over zingeving in de ouderdom is o.l.v. ds. René Rosmolen opgestart vanuit de
Bergkerk maar is bedoeld voor alle oude-ren in Amersfoort e.o. om te reflecteren op de ouderdom en op het
eigen levensverhaal.

1. BEELDEN VAN OUDERDOM
Op drie maandagen zal er een film vertoond worden over ouderen en thema's van de ouderdom. Hoe beleven
mensen hun ouderdom? Welke rol spelen humor, zorg geven en ontvangen en contact met (klein) kinderen? Hoe
worden kwetsbaarheid, eindigheid en waardigheid in beeld gebracht?  
Opzet: Inloop vanaf 9.30 uur,  film kijken 10.00 uur, samen lunchen gevolgd door nabe-spreking tot ong. 14.30
uur. Kosten €10,- incl lunch. 
Plaats en opgave  Bergkerk  tel. 4617917   
Data 26 september: 'On golden pond': ouder echtpaar krijgt in hun zomerhuisje bezoek van hun dochter met
nieuwe partner en zijn zoon. Schuivende verhoudingen tussen drie generaties.
3 oktober 'Spring, Summer, Fall, Winter ..and Spring' : prachtig epos over oude monnik die jongere inwijdt in de
levenscyclus.
10 oktober 'Away from her' : na een gelukkig huwelijk krijgt de vrouw dementie. Wat heeft dit tot gevolg voor
hem en voor haar?

2. Lezing  'Over ouderdom en het nieuwe ouder worden'.  Door ds. R. Rosmolen. Plaats Emmakerk in
Soesterkwartier: 12 oktober 14.00 -16.00 uur

3. DRIE MIDDAGEN POËZIE: 'DICHTER BIJ DE OUDERDOM'
Op drie middagen zullen er o.a. van Vasalis, Gerhardt en Kopland gedichten gelezen worden over de ouderdom.
Waar raken deze gedichten ons zelf en ons levensverhaal? Daarnaast lezen we essays over thema's van de ouder-
dom van de psycholoog H.A. Andriessen.
Plaats en data : Volks Universiteit Amersfoort, Oude Vilt fabriek
Data 9, 16, 23 november 14.00 -16.00 uur.  Leiding: ds. R. Rosmolen
Opgave : via Volks Universiteit Amersfoort tel. 033- 4656640

Onder de vijgenboom
Onder de vijgenboom

zin in ouderdom
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Aanbod Vorming & Toerusting
September 2011

IN DE KRING

Je wilt je meer dan je nu doet bezig houden met de
verhalen uit de Bijbel. Of je hebt er behoefte aan af en
toe met anderen over geloofsvragen van gedachten te
wisselen. Deze maand start weer de gesprekskring van
jonge volwassenen. De overige data worden in overleg
vastgesteld We komen eens in de drie à vier weken bij
elkaar bij één van de deelnemers thuis. En samen
bepalen we hoe en waarmee we de avonden gaan
invullen.

Datum en tijd Maandag 26 september 2011,     
20.00 - 22.00 uur

Plaats Julianalaan 55
Leiding Ellie Boot

OECUMENISCHE REIS IN 2012 NAAR
PRAAG

In de mei vakantie van 2012 staat een oecumenische
reis naar Praag op het programma. We vertrekken per
touringcar op zondag 29 april en keren een week later
op 5 mei weer terug. We verblijven 6 dagen in Praag
waarvan we er drie in de stad doorbrengen en drie in
de omgeving.
We maken gebruik van twee hotels op tien minuten
loopafstand van elkaar. De hotels liggen aan de rand
van de stad op loopafstand van een metrostation. De
avondmaaltijd gebruiken we op één locatie.
De prijsindicatie voor deze reis bedraagt ongeveer 600
euro. Zoals gebruikelijk gaan we uit van ongeveer 30
deelnemers. 
Op 29 september zal een informatieavond voor belang-
stellenden worden gehouden in het Pauluscentrum.
Aanvang 20.00 uur.

Informatieavond:
Datum en tijd Donderdag 29 september 2011, 

20.00 - 22.00 uur
Plaats Pauluscentrum
Data reis zondag 29 april t/m zondag             

5 mei 2012
Leiding Ellie Boot, Frits Harmsen, Albert Hegge, Adri
Maat en Hetty Veldhuizen.

STUDIEKRING

Het afgelopen jaar boog een groepje mensen zich over
de verschillende Bijbelboeken, over hun inhoud en hun
samenhang. Het komende seizoen gaan ze zich in
afzonderlijke Bijbelteksten verdiepen. Ze kiezen daar-
voor lezingen die op één van de volgende zondagen op
het oecumenische leesrooster staan. 
Eens in de drie à vier weken komen we bij elkaar; de
eerste bijeenkomst valt op een woensdagavond, de vol-
gende zullen in overleg worden vastgesteld. We zien
elkaar bij één van de deelnemers thuis.
Een deel van de groep van het afgelopen jaar zal door-
gaan. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom!

Datum en tijd Woensdag 5 oktober 2011, 
20.00 - 22.00 uur

Plaats Wetering 8
Leiding Ellie Boot 

FILMPROGRAMMA INDIA

In de periode 2011-2013 ondersteunt 'de Eshof' een
weeshuisproject in India. In Grace Home worden meer
dan 100 kinderen opgevangen en onderwezen om str-
aks op eigen benen te staan. In het najaar vertonen we
drie films, de eerste op 7 oktober, die een kijkje geven
in het bestaan van Indiase straatkinderen. Ze geven je
een kleurrijk beeld van het leven op straat. De films
zijn een goede voorbereiding voor jongeren en volwas-
senen die het project willen bezoeken. De thuisblijvers
krijgen een goede indruk van nut en noodzaak van de
opvang van en onderwijs voor deze kinderen. Alle
films worden kort ingeleid. Na vertoning kan er wor-
den nagepraat onder het genot van een hapje en een
drankje.

Doelgroep Vanaf 12 jaar
Data en tijd Slumdog Millionaire,                  

vrijdag 7 oktober 2011; 
19.45 uur - 22.30 uur

Plaats de Eshof
Leiding Esther Duine, namens projectteam 

Grace Home

U hebt bij deze Rondom een exemplaar ontvangen van het aanbod voor Vorming & Toerusting.
Tot 18 september kunt u zich via het formulier in het boekje, opgeven voor de diverse bijeen-
komst. Onderstaand vindt u een beschrijving van de avonden waarmee we van start gaan. 
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4 September: Startzondag 
rond het thema ‘LIEFDE’

In het juli/augustus nummer van Rondom is
al een tipje van de sluier opgelicht over de
startzondag op 4 september. We hebben
getracht een programma op te stellen dat
'voor elk wat wils' biedt.

We beginnen om 9.30 uur met een kerkdienst in beide
kerken. Na afloop van de diensten hopen we dat
zoveel mogelijk bezoekers van de dienst in het
Pauluscentrum oversteken naar de Eshof. Daar staan
koffie met toebehoren klaar.

De activiteiten die daarop volgen staan in het teken
van het thema 'LIEFDE'. 
In de ontmoetingsruimte en tegen de achterwand van
de kerkzaal wordt een tentoonstelling ingericht van
alle creatieve uitingen die ingeleverd zijn. U hoeft ze
niet persé zelf gemaakt te hebben, al is dat natuurlijk
wel leuk, maar het kunnen ook foto's, tekeningen,
beelden etc. zijn die u aanspreken. Bij dit artikel wordt
nog eens de oproep afgedrukt om mee te doen met de
expositie. Lieske Duim en Truus van Valkengoed heb-
ben al een aantal toezeggingen ontvangen voor de
expositie maar er kunnen er nog veel meer bij. Denk
ook nog even aan een toelichting waarom het tentoon-

gestelde artikel u aanspreekt.

De kinderen die naar de basisschool gaan worden
natuurlijk niet vergeten. Renske Duim en Daniël van
Hoeijen zijn bezig met een programma waarvan de
inhoud nog niet helemaal vaststaat maar waaraan alle
kinderen veel plezier zullen beleven.

Op deze dag zal de officiële aftrap plaatsvinden van
het diaconale project Grace Home in India dat in 2012
en 2013 zal plaatsvinden. De projectgroep heeft alle
jongeren die tot de doelgroep behoren persoonlijk uit-
genodigd om bij deze aftrap aanwezig te zijn om infor-
matie te krijgen over het project, de doelstellingen, de
activiteiten, de reizen naar India etc, etc. De achterzaal
(crècheruimte) wordt daartoe ingericht. We hopen dat
vele jongeren aanwezig zullen zijn om een beeld te
krijgen wat het project inhoudt en wat hun bijdrage
zou kunnen zijn. De coördinatie is in handen van
Gerwin Duine.

Er zijn vast wel jongeren en ouderen die graag 'fröbe-
len'. Het zwanen vouwen en bouwen naar Indiaas
voorbeeld is nog een hele klus. Onder leiding van
Marijke Kroon gaan we proberen of dat lukt.
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4 September: Startzondag 
rond het thema ‘LIEFDE’
Jongeren en ouderen gaan ook samenwerken aan de
totstandkoming van een kunstwerk dat uiteraard
betrekking heeft op het onderwerp 'Liefde'. Hopelijk
kan dat buiten plaatsvinden vanwege de ruimte die
nodig is. Het is natuurlijk wel de bedoeling dat het
werk één samenhangend geheel wordt dat bestaat uit
diverse thema's die betrekking hebben op het onder-
werp. De coördinatie is in handen van Jan Baas en Jan
Beitler. Mocht u suggesties hebben voor thema's, dan
kunt u die kwijt bij Jan Baas. 

Een startzondag zonder muziek is niet compleet. Om
ongeveer 12.15 uur zal in de kerkzaal een zang halfuur
beginnen. Er zullen natuurlijk liefdesliederen worden
gezongen. Dit muzikale gedeelte staat onder leiding
van Henk Boswijk en Annahes Boezeman. Mocht u
suggesties hebben voor liederen dan weet u Henk of
Annahes wel te vinden.

Het zang halfuur is de opmaat naar de gezamenlijke
maaltijd die tevens het slot van de startzondag zal zijn.

De organisatie van de catering is in de vertrouwde
handen van de diakenen Willemien van Putten en
Annie Hanse. Niet onvermeld mag blijven dat we ook
dit jaar weer mogen rekenen op onze geweldige spon-
sors: slager Steltenpool en bakker Toebast. Namens
beide kerkgemeenschappen: hartelijk dank!
Natuurlijk zult u ook tijdens alle activiteiten voorzien
worden van drankjes en (Indiase) hapjes. 

U allen bent van harte welkom om deze zondag met
elkaar te beleven als start van een nieuw en in alle
opzichten hopelijk inspirerend seizoen. Voor opmer-
kingen en vragen kunt u altijd terecht bij één van
onderstaande leden van de werkgroep 'startzondag'.

Lies Traa, Marijke Kroon, Truus van Valkengoed, Ellie
Boot, Lieske Duim, Laura Stitselaar, Celine van den

Heuvel, Gerwin Duine, Jan Baas, Willemien van Putten,
Annie Hanse en Frits Harmsen
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Tekeningen uit de Kinderdienst
Op zondag 14 augustus had ds Ellie Boot in de kerkdienst zoals zo vaak een gesprekje met de kinderen. Zij liet
de Rondom zien en vroeg hen, kent iemand van jullie dit blad? Dit blad, dat is ons kerkblad. En weten jullie dat
daar ook een stukje speciaal voor de kinderen in staat? 
Het lijkt ons leuk wanneer de kinderen dat stukje in de Rondom eens invullen.
Als thema, alvast vooruit kijkend naar de startzondag: Liefde.
Er zijn mooie tekeningen gemaakt. Wie weet zit die van jou erbij?

En mocht je er nu niet bij geweest zijn, maar het ook leuk vinden om tijdens de kinderdienst eens iets voor in de
Rondom te maken dan mag dat. Je kunt dit gewoon aan de leiding van de kinderdienst vragen. Wie weet zien we
jouw werk in de volgende Rondom?.

Lisselotte

Floor
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Tekeningen uit de kinderdienst

Rozemarijn

Peter

Femke



28 AUGUSTUS - MATTEÜS 17,14-20:
Als het kwade, het duivelse een mens in zijn grip
heeft, spreekt de bijbel van een 'demon'. De jongen
over wie het verhaal gaat is zichzelf niet. Hij wordt
verziekt. En zelfs de leerlingen van Jezus kunnen er
niets aan doen. Ze staan machteloos tegenover dit
kwaad, net zo machteloos als heel de wereld.
En zoals Mozes teleurgesteld was toen hij van de
berg afdaalde en het volk in extase om het gouden
stierkalf vond, zo is Jezus teleurgesteld wanneer hij
van de berg afdaalt en ziet hoe weinig wij mensen
vermogen. Geloven we misschien niet genoeg in wat
wij zelf zouden kunnen betekenen? Jezus legt uit: het
gaat om de kracht in het kleine, het kwetsbare. Zoals
een zaad enorme kiemkracht in zich heeft.

4 SEPTEMBER - MATTEÜS 18,15-20:
Deze tekst van Matteüs maakt deel uit van één van de
vijf leerredes van Jezus: van de vierde. Die gaat over
het gemeente-zijn. Het lijken op het eerste gezicht
vervelende regeltjes die Jezus hier wil opleggen: ze
gaan over van alles wat je moet doen als iemand zon-
digt. Hoe kunnen die uitgesproken zijn door degene
die zei: 'wie zonder zonde is, mag de eerste steen
werpen'?
Maar het gaat hier niet om het straffen van wie iets
fout doet. Het gaat om de vraag: hoe houden we de
gemeente bij elkaar? Hoe voorkomen we dat ruzie
gaat heersen? Hoe herstel je de band met iemand,
met wie je niet meer door één deur kunt? Dat ene
schaap van de kudde dat kwijt is, daar gaat de herder
naar op zoek. En dat heeft alles met liefde te maken -
het thema van deze startzondag.

11 SEPTEMBER - RECHTERS 17,1-18 EN
MATTEÜS 18,21-35:
Vier weken lang wordt een alternatieve lezing voor-
gesteld uit het boek Rechters. Als refrein klinkt in die
hoofdstukken steeds de uitspraak: 'er was in die tijd
geen koning in Israël.' De verhalen beschrijven wat er
gebeurt als mensen zich laten leiden door iemand die
zich van God niets aantrekt. Of we in de kerkdiensten
en de kinderdienst ook uit het boek Rechters zullen
lezen, zal afhangen van de voorganger en van het
karakter van de zondag.
In Matteüs klinkt de vraag hoe vaak we iemand moe-
ten vergeven. Zeven keer…? En Jezus maakt er een
absurde rekensom van: 'Niet tot zevenmaal toe, maar
tot zeventig maal zeven!' Maar waar het uiteindelijk
om blijkt te gaan is niet het aantal. Het is de manier
waarop. Dat blijkt uit het laatste vers, vers 35: bij
vergeven gaat het erom dat je van harte vergeeft.

18 SEPTEMBER - RECHTERS 18,11-31 EN
MATTEÜS 20,1-16:
Misschien zou juist nu Matteüs 18,1-5 aardig zijn om
te lezen: het stukje waarin kinderen tot voorbeeld
worden gesteld aan volwassenen. Want op deze zon-
dag worden vijf kinderen gedoopt. Uit het verhaal
van Matteüs 20 blijkt net als uit het verhaal van vori-
ge week dat het maken van berekeningen niet past bij
God. Of, anders gezegd: dat we niet moeten proberen
onze maatstaven voor wat eerlijk en rechtvaardig is,
aan God op te leggen.

25 SEPTEMBER - FILIPPENZEN 2,1-11 EN
MATTEÜS 21,28-32:
We vieren vandaag de Vredeszondag en volgen de
lezingen zoals ze in het Oecumenisch Leesrooster en
in het Romeins Missaal aangeraden worden. Het ver-
haal uit Matteüs stelt duidelijk dat het uiteindelijk
niet gaat om wat je zegt, maar om wat je doet. 

Ellie Boot

Planning kinderdienst
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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. Om alle ouders en kinderen vast een idee te geven van de inhoud van
de kinderdienst, volgen hier per zondag de lezingen. Al kan het soms zijn dat een predikant
afwijkt van het oecumenisch leesrooster.
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PROGRAMMA GRACE HOME
STARTZONDAG
Ook het project Grace Home is van de partij op
Startzondag. Naast een stand met actuele informatie
over het project, kunnen aanwezigen hun origami-
vaardigheden inzetten bij de workshop zwanen vou-
wen. Voor het vouwen van dit papieren kunstwerk
(bestaande uit 500 memoblaadjes!) draaien de kinde-
ren van Grace Home hun hand niet om. Tot op heden
is er nog niemand in geslaagd de eerste Nederlandse
zwaan in elkaar te zetten. Met de instructiefilm die
Nico de Gier in India gemaakt heeft, zou dat nu toch
moeten lukken. Startzondag staat voor het project
vooral in het teken van de presentatie van het diaco-
naal project voor de jongeren (17-22 jaar), zie kader
elders op deze pagina.

Project Grace Home

OLIFA N T ALS LOGO VOOR PROJECT GRACE HOME

Om de herkenbaarheid van het project Grace Home in 'de Eshof', maar ook in Hoevelaken te
vergroten, is een logo voor het project gemaakt. Beeld van het project wordt deze Indiase oli-
fant. De olifant staat in India symbool voor gelukbrenger. Basis voor het logo was een schilde-
rij van kunstenares Wendie Bracukmann. Met hulp van vormgever Jelle Jonker is die omge-
smeed tot een herkenbaar projectlogo. 



Ga jij mee op werkvakantie?

DIACONAAL PROJECT INDIA KERST 2012
Hart van alle activiteiten in India voor Grace Home is
het diaconaal jongerenproject dat in september van
start gaat. Aftrap is de presentatie over de werkvakan-
tie op Startzondag. 

Zondag 4 september geeft het projectteam Grace
Home van 11.00 uur tot 13.00 uur voorlichting over
de reis aan mogelijke deelnemers. Jongeren die kerst
2012 tussen de 17 en 22 jaar oud zijn, hebben voor
deze bijeenkomst een uitnodiging ontvangen. Ook
hun ouders zijn welkom. Mocht je per abuis geen uit-
nodiging hebben ontvangen, maar wel geïnteresseerd
zijn, kom dan ook naar Startzondag. 
Bel voor  meer informatie met Arjan de Vries
(t. 033-2534669 of m. 06-53573235).

Vrijdag 7 oktober 19.45 uur - 22.30 uur, 
Slumdog Millionaire

FILMPROGRAMMA GRACE HOME
In het programma van Vorming en Toerusting is een
filmprogramma opgenomen over India. We gaan op
drie vrijdagen steeds een film bekijken die een kijkje
in het bestaan van Indiase straatkinderen geeft. Zo
krijg je een kleurrijk beeld van India. De films zijn
een goede voorbereiding voor jongeren en volwasse-
nen die het project willen bezoeken. De thuisblijvers
krijgen een goede indruk van nut en noodzaak van de
opvang van en onderwijs voor deze kinderen. Vrijdag
7 oktober starten we met Slumdog Millionaire. Deze
film gaat over een weeskind dat in de sloppenwijken
van Mumbai woont. Op een dag besluit hij mee te
doen aan de Hindi versie van het programma
'Weekend Millionaire'. Hij had nooit verwacht dat hij
zo ver zou komen. Heel het land zit in spanning voor
de tv als hij nog maar één vraag verwijderd is van de
hoofdprijs. 

Alle films worden kort ingeleid. 
Na vertoning kan er worden nagepraat onder het
genot van een hapje en een drankje. 

Bel voor meer informatie met Esther Duine
(t. 033-4632324 of m. 06-23295075).

Project Grace Home
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De mens in het Licht
van Pasen was het beeld
dat de schikgroep voor
ogen had bij het ontwer-
pen en beschilderen van
de Paaskaars.

Op de paaskaars is een
mensfiguur afgebeeld,
die door zijn vorm een
symbool kan zijn voor
ons allemaal. 
Van bovenaf wordt de
mens omgeven met goud
en daarmee in het licht
gezet .   
Om hem heen zijn
gekleurde banen verwe-
ven met goud tegen
elkaar aangebracht. 
Dit verbeeldt de kleur-
rijkheid, het unieke van
ieder mens en de ver-
bondenheid met elkaar.
Zo kunnen wij in het
licht staan, aan het licht
komen en ons aan
elkaar verwarmen. 

Van harte hopen wij dat
deze verbeelding voor
u/jullie van betekenis
mag zijn. 

Lies, Dickie, Hedy, Ingrid,
Ineke, Ans en Bea.

De mens in het
Licht van Pasen
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Administratie
INGEKOMEN:
Fam. Zanting Hogeweg  237 Amersfoort wijk 1
Mevr. Meijer Veenlanden  105 wijk 7
Fam. van Deuveren Elzenlaan  39 wijk 3
Dhr. P.J. Westland Lagebrinkerweg  21 wijk 7
Fam. van de Pol Ottersgat  1 wijk 5
Dhr. A.W. van Wilgenburg Grasmaat  23 wijk 2

VERHUISD:
Fam. Reitsema Koolmeeslaan  16 naar Sportweg  29 wijk 1/1
Fam. Lanser Ottersgat  1 naar Wildforsterweg  23     Putten         wijk 5/1

UITGESCHREVEN:
Dhr. K. van de Pol Weidelaan  25 wijk 9
M. van der Horst Hogebrinkerweg  60 wijk 7
Fam. van de Pol Platanenstraat  5 Zwartebroek wijk 7

VERTROKKEN EN OVERGESCHREVEN:
Mej. P.C. van der Horst Horstpad  15 naar Nijkerkerveen wijk 5
S.Y. Jongma Bijenvlucht  14 naar Amsterdam wijk 5
Dhr. E. van de Brug Hogebrinkerweg  50 naar Amersfoort wijk 7

OVERGESCHREVEN:
W. van Bokhorst Oosterdorpsstraat  83 naar Zwartebroek wijk 7

OVERLEDEN:
G. Timmerman van  Aalstplein 5 wijk 9
Dhr. Vriens Julianalaan  68 wijk 6

Oppasrooster
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

2 oktober  Anneke/Klaas Waslander en Laurie Verkerk

9 oktober Annemarie Veldhuizen en Anje Boswijk
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BRUIDSPAREN:
Dhr en Mw de Vries Meidoornlaan 1 vijfenveertig jaar getrouwd
Dhr en Mw Ploeg J Lubbertsenlaan 12 vijfenveertig jaar getrouwd

Elly Stomphorst Constantijngaarde 3 ziekte
Mw Krijkamp Beukenlaan 5 attentie
Joop Keur Haverhoek 3 attentie

EN DE JARIGEN:
Dhr Petter, Dhr Kuijt, Dhr Henkemans, Mw de Boer, 
Dhr van Meerveld, Mw Woldman, Dhr van Gent, Mw Simon, 
Mw van Gent, Dhr Kalksma, Mw van Deuveren, Mw Roersen, 
Dhr Welvaart, Dhr Fontein, Dhr Lubbers, Mw Lameijer, 
Mw Vreekamp, Dhr Uiterwijk, Mw Dasselaar, Mw de Gier, 
Dhr Budding.

De bloemen gingen naar...

OPROEP VRIJWILLIGER(S)
KOFFIEDIENST

Na de zondagse kerkdienst is er altijd weer  een  moment om een kopje koffie te drinken en bij te praten.
Vrijwilligers zorgen ervoor dat de koffie gezet en  geschonken wordt.
Een aantal vrijwilligers hebben besloten om na jarenlange trouwe koffiedienst
hun werkzaamheden te beëindigen.

Ik ben dus dringend op zoek naar u.

Vier keer per jaar koffie zetten en schenken moet toch te doen zijn ?

Wil je me laten weten of je mee wilt doen?  

Hartelijke groet,
Ans Baas
Tel. 0332534123
Ans.Colenbrander@upcmail.nl



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


