
Zondag 6 november 9.30 uur kanselruil: pastor Ben Piepers i.s.m. jongeren van het project Grace 
Home; er is vandaag geen tienerdienst
collecten: Kerk in Actie - zending; instandhouding van de eredienst

Zondag 13 november 10.00 uur ds E. Boot; bediening van de doop
collecten: eigen diaconie; vorming en toerusting

Zondag 20 november 9.30 uur Pauluscentrum: viering van Solidaridad; pastor Antoinette 
Bottenberg en ds Ellie Boot
collecten: Solidaridad; de bouwsteen van het Pauluscentrum

Zondag 27 november 10.00 uur Eerste van de Advent; ds M.C. van Giezen
collecten: missionair werk van de PKN; onderhoud en exploitatie 
van het kerkgebouw

17.00 uur Eerste vesper in de Advent; liturg: Lieske Duim
collecte: Passantenverblijf Amersfoort

Zondag 4 december 10.00 uur Tweede van de Advent; drs E. Idema (Amersfoort)
tienerdienst in Blits
collecten: Solidaridad; kerkblad Rondom

17.00 uur Tweede vesper in de Advent; liturg: Gosse van Dijk
collecte: Passantenverblijf Amersfoort

Zondag 11 december 10.00 uur Derde van de Advent; ds E. Boot; 
viering van de maaltijd van de Heer
collecten: Stichting Hulpdienst Hoevelaken; landelijk & provinciaal
werk van de PKN

17.00 uur Derde vesper in de Advent; liturg: Cees Otte
collecte: Passantenverblijf Amersfoort

Zondag 18 december 10.00uur Vierde van de Advent; ds E. Boot
collecten: eigen diaconie; ondersteuning van de Eshofgemeente

11.30 uur Kerkconcert door Rudi Coppoolse
17.00 uur Vierde vesper in de Advent; liturgen: Marja Visser en Ellie Boot

collecte: Passantenverblijf Amersfoort

Zaterdag 24 december 19.00 uur Kerstviering voor jong en oud; leiding van de kinderdienst i.s.m. ds 
E. Boot
collecten: Grace Home; cantorij en muziekinstrumenten

22.00 uur Kerstnachtdienst; ds M.C. van Giezen
collecten: eigen diaconie; instandhouding van de eredienst

Zondag 25 december 10.00 uur Eerste Kerstdag; ds E. Boot
collecten: eigen diaconie; Oecumenische Coördinatie Groep 

Zaterdag 31 december 19.00 uur Oudejaarsavond; ds M.C. van Giezen
collecten: Passantenverblijf Amersfoort; Kerk

Zondag 1 januari 10.00 uur Achtste Kerstdag; ds E. Boot
tienerdienst in Blits

ca. 11.00 uur Nieuwjaarsbegroeting, de Eshof

Kerkdiensten 
van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken
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Agenda
WEEK 45
maandag 7 november 14.00 uur Wijkteam 4, Stoutenburgerlaan 4c

20.00 uur 'In de kring' (2), Frans Tromplaan 69
dinsdag 8 november 19.00 uur Basiscatechese, de Eshof
woensdag 9 november 20.00 uur Doopgesprek, 't Viertel 1
donderdag 10 november 10.00 uur Sacrale dans (3), de Eshof

v.a. 19.30 uur Brede Pastorale Raad, de Eshof
vrijdag 11 november 18.30 uur Projectoverleg Grace Home, de Eshof

19.45 uur Film: 'Salaam Bombay', de Eshof

WEEK 46
maandag 14 november 20.00 uur Leeskring 'God is niet één' (3), de Eshof

20.00 uur Studiekring, De Wetering 8
dinsdag 15 november 19.00 uur Basiscatechese, de Eshof
woensdag 16 november 20.00 uur Erik Idema, 'bijbels griezelen', Pauluscentrum

20.30 uur Overleg diaconaal team Grace Home, 't Viertel 1
donderdag 17 november 19.30 uur Diaconie, de Eshof

WEEK 47
dinsdag 22 november 19.00 uur Basiscatechese, de Eshof

20.00 uur Instructie basiscatechese, plaats nog onbekend
20.00 uur Wijkteam 7, De Heerd 5

donderdag 24 november 10.00 uur Sacrale dans (4), de Eshof
20.00 uur Pastorale Raad, de Eshof

WEEK 48
maandag 28 november 20.00 uur Leeskring 'God is niet één' (4), de Eshof
dinsdag 29 november 19.00 uur Basiscatechese, de Eshof
woensdag 30 november 20.00 uur College van kerkrentmeesters, de Eshof
donderdag 1 december 19.30 uur Moderamen, de Eshof

WEEK 49
dinsdag 7 december 19.00 uur Basiscatechese, de Eshof
donderdag 8 december 20.00 uur Kerkenraad, de Eshof
vrijdag 9 december 19.45 uur Film: 'Born into brothels', de Eshof

Van de redactie
Wanneer u deze Rondom onder ogen krijgt, is Hervormingsdag  alweer voorbij. Niet een dag om met zelfingeno
menheid mee om te gaan, maar toch wel een markante datum die maakt waarom we nu nog steeds PKN zijn. De
paus heeft tijdens zijn laatste bezoek aan zijn vaderland wel een handreiking naar de Joodse Godsdienst gedaan,
maar de protestanten beschouwde hij als afvalligen die eigenlijk niet het recht hadden zich zelf een kerk te noe-
men. Ik zal geen waardeoordeel over deze opvatting doen, maar het sterkt mijn gedachte dat het een groot goed
is dat we in een land leven waar vrijheid van Godsdienst is. Immers wanneer de mening van de paus c.s het voor
het zeggen zou hebben, kunnen we weer van voren af aan beginnen.
Dan liever samen met alle zich christenen noemenden in een opmaat naar de kerst; symbool van hoop en toe-
komst.

Fokke Kooistra



Uit de gemeente
ZIEKEN
Joop Keur (Haverhoek 3) zal een serie chemokuren
ondergaan die de blaastumor moeten bestrijden. Zo
hoopt hij te winnen aan levenskwaliteit en -lengte.

Wil van Reijendam-Segijn (Ottoborrengoed 25) blijft
lijden aan ernstige vermoeidheid, die haar gaan en
staan sterk belemmert. Een scan wees uit dat ondanks
alle medicatie de longtumor is gegroeid.

Henk Bousema (Pastoorakker 18) heeft vanwege een
ontsteking ruim een week in het ziekenhuis doorge-
bracht. Hij is nu weer thuis, met zware medicijnen om
de pijn te onderdrukken.

Rie Bloklander-Glas (Lindenhof 20) heeft verschillen-
de onderzoeken moeten ondergaan die uitwezen dat ze
de ziekte Non-Hodgkin heeft. Chemotherapie zal de
ziekte aan moeten pakken. Wanneer deze Rondom ver-
schijnt heeft ze de eerste kuur achter de rug.

Janneke Guliker-van Veluw (Middelaarseweg 2) heeft
een heupoperatie ondergaan waarbij haar tweede heup
is vernieuwd. Het was hard nodig vanwege alle pijn.

Elly Stomhorst-Oxfoort (Constantijngaarde 3) zal nog
twee chemokuren ondergaan. Daarna is het hopelijk zo
dat haar lichaam het heel lang alleen af kan. Elly houdt
de moed er goed in, al blijft de spanning natuurlijk ook
bestaan.

Er zijn altijd mensen voor wie het leven zwaar is, maar
die hier niet worden genoemd. Ieder gaat zijn of haar
eigen weg in ziekte en ongemak, hopend op herstel of
op tijd van leven. Wie naast een ander staat kan vaak
naar eigen gevoel weinig doen. Aan ons allen wens ik
daarom liefde en zegen toe: om te voelen dat het uit-
maakt wie je bent en wat je betekent voor een ander.
En om het vol te houden in dit kwetsbare bestaan.

FELICITATIES
Op 19 september werd Zoë geboren, dochter voor
Daniëlle en Olaf Kamphuis-Burgwal (dr F.W.
Klaarenbeeksingel 58). En op 2 oktober werd Jessie
Sophie geboren, dochter voor Niels Groen en Elske
den Uijl-Groen (Hof der Kolommen 13). Ouders, van
harte gelukgewenst en dochters, welkom in deze
wereld!
Op 4 oktober gedachten Jan en Tini Korpel-Meijvogel
(Eiberlaan 39) dat ze vijfenvijftig jaar waren getrouwd.
Ellen en Jan Hofman-de Waard (Ibislaan 18) vierden

op 22 oktober dat ze vijfentwintig jaar geleden elkaar
trouw hebben beloofd. Van harte gefeliciteerd namens
ons allen en veel liefde toegewenst voor de toekomst!

IN GEDACHTENIS: NEIL LAURENCE
MERRICK

Op vrijdag 30 september overleed onverwacht Neil
Merrick, kort na een operatie die hij had ondergaan
aan de aorta. Alles leek er goed uit te zien, maar blijk-
baar zat er op een andere plaats een zwakke plek in de
grote lichaamsslagader die het begaf.
Neil werd geboren op 31 januari 1936. Hij groeide op
in een baptistengezin in Groot-Brittanië, waar een heel
streng regime werd gehanteerd. Neil ging hierom al
jong van huis, de zee op, varen bij de marine. Hier
ontving hij zijn opleiding en specialiseerde hij zich als
duiker; hij moest onder andere mijnen uit de Tweede
Wereldoorlog onschadelijk maken. Het was zwaar en
gevaarlijk werk en hij was negen maanden per jaar van
huis.
Samen met zijn eerste vrouw had hij twee zoons, Paul
en Guy. Eind jaren '70 scheidden ze en nog wat later
ontmoette hij in Nederland Janny Versteeg. Ze zijn
achtentwintig jaar samen geweest.
In de laatste jaren van zijn leven woonden ze in
Hoevelaken. Neil was een rustige en bescheiden man,
hoffelijk en ook eigenzinnig. Hij sprak niet veel over
wat er in hem omging, ook niet toen hij in 2010 pro-
blemen kreeg met zijn aorta: hij schreef. Jarenlang is
hij bezig geweest met het schrijven van een boek, dat
helaas niet af is gekomen. Wel heeft hij enkele korte
verhalen afgemaakt waarin hij een groot gevoel van
humor door laat klinken.
Op 7 oktober hebben we afscheid genomen van Neil in
de aula van de Algemene Begraafplaats en hem naar
zijn laatste rustplaats begeleid. Aan Janny en aan de
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zoons en schoondochters en kleinkinderen van harte
toegewenst dat de herinneringen aan Neil tot troost
zullen zijn.

IN GEDACHTENIS: JOHANNES SMIDT

Jos Smidt overleed op zaterdag 1 oktober 2011. Hij
wist dat hij naar het einde toe leefde: afgelopen winter
hoorde hij dat hij longkanker had. Hij besloot toen om
niet te kiezen voor chemotherapie, maar om zoveel hij
nog kon te genieten van de dagen die hem restten.
Jos was sinds 1960 getrouwd met Judy Brouwer. Hij
had haar eens het hof gemaakt, hoorden we tijdens het
zingen van liefdesliederen op de startzondag, met het
lied "liebes Mädchen, hör' mir zu" van Joseph Haydn.
Hij zong het zelf en begeleidde zich daarbij op de
citer. Twee zoons kregen Jos en Judy, Maarten en Rob
en twee kleinzoons, Matthijs en Jelle.
"We hebben een mens met een rijke geest verloren,"
zei Judy na zijn overlijden. Jos had belangstelling voor
alles en was docent in hart en nieren. Hij hield van
kennis; misschien wel omdat hij, zoals in de Spreuken
staat, had ervaren dat wijsheid meer oplevert dan zil-
ver en meer profijt geeft dan goud. Hij hield van de
natuur er wist er alles van. Hij hield ook van muziek.
Jarenlang was hij organist in de Eshof en mede dankzij
hem hebben we het Van Vulpen-orgel gekregen dat nu
in de Eshof staat.
Zijn geloofsleven heeft in de loop van zijn levensjaren
een hele evolutie doorgemaakt. De gereformeerde
waarheden heeft hij een voor een losgelaten, om uit te
komen op een geloof in een energiestroom - hoe die
dan ook maar mocht zijn. En God ervoer hij meer als
een beweging, een dynamiek, dan als een persoon. Een

energiestroom die ons aanzet tot het doen van het
goede, omdat wij daartoe geroepen zijn.
We hebben op 6 oktober in de Eshof afscheid van Jos
genomen. Daarna hebben we hem naar crematorium
'Rusthof' in Leusden gebracht.
Aan Judy en voor Maarten en Gea, Rob en Hetty,
Matthijs en Jelle en voor ieder die Jos mist wens ik de
troost van goede herinneringen - aangevoerd door de
energiestroom waar Jos in geloofde.

IN GEDACHTENIS: ALBERTUS
FRANCISCUS VAN DELDEN

Op donderdag 13 oktober overleed Bert van Delden;
hij is 77 jaar oud geworden. 
Hij kwam uit een kunstzinnig Amsterdams gezin met
een moeder die gedichten schreef, een broer die zong
en een zus die danste. Zelf kwam hij via een operette
op het toneel terecht. Hij nam zanglessen en voorzag
intussen door allerlei verschillende banen in het
levensonderhoud. Begin jaren '60 kwam zijn door-
braak: hij won het Verdi-concours met de aria 'Che
gelida manina' uit de opera 'La Bohème' van Puccini.
Vanaf dat moment heeft hij bij verschillende koren en
operagezelschappen gezongen, op het laatst bij het
Groot Omroepkoor.
In 1959 trouwde hij met Riet Böhne en ze kregen twee
kinderen, Enrico en Manon. Bert was een betrokken en
zorgzame vader. Terwijl Riet overdag werkte nam hij
de zorg voor de kinderen voor zijn rekening; eind van
de middag ging hij dan zelf aan het werk, om vaak in
het holst van de nacht weer thuis te komen.
Toen hij 54 jaar was maakte een reorganisatie bij het
Groot Omroepkoor hem overbodig. Bert heeft dat niet
makkelijk gevonden. Hij bleef zoeken naar mogelijk-
heden om zinvol en nuttig bezig te zijn; was een tijd
lang taxichauffeur en bezorgde een aantal jaren post.
Eind jaren '90 heeft hij een poging gedaan de kinder-
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cantorij van de Eshofgemeente nieuw leven in te bla-
zen en ook heeft hij korte tijd meegezongen met de
cantorij. Een passie voor hem waren zijn kleinkinde-
ren Ruben en Janneke, Eline en Cecile. Hij genoot
ervan om voor ze te zorgen en met hen op pad te
gaan. Daarnaast was hij gek op sport en volgde alle
wedstrijden die familieleden speelden.
De laatste tien jaren van zijn leven ging zijn gezond-
heid achteruit. Het moeilijkst was wel dat hij het
steeds moeilijker kreeg om uit zijn woorden te komen
en tenslotte niet meer kon praten. Twee jaar voor zijn
overlijden bracht hij door in Quercus, een van de hui-
zen van Birkhoven in Amersfoort.
Op 18 oktober hebben we in de aula van de begraaf-
plaats afscheid genomen van Bert en hem daarna naar
zijn laatste rustplaats begeleid.
Op de rouwbrief stond de tekst: "De laatste noten van
de muziek zijn verstild. Wat blijft is een zoete herin-
nering van een prachtig stuk levensmuziek." Dat die
herinnering ieder die Bert mist tot troost mag zijn.
Omdat Bert zo vlak voor de gedachtenisdienst over-
leed, zal zijn naam niet dit jaar maar volgend jaar
worden genoemd.

BEZOEK AAN HET PROTESTANTS
LANDELIJK DIENSTENCENTRUM
Wie zou het leuk vinden eens een kijkje te nemen op

het hoofdkwartier van de Protestantse Kerk in
Nederland?
Het is mogelijk een bezoek aan het landelijke kantoor
op Joseph Haydnlaan 2A in Utrecht te brengen.
Gasten kunnen daar een rondleiding krijgen en er kan
het een en ander worden uitgelegd over het werk dat
er plaatsvindt en over de wijze waarop in de PKN lei-
ding wordt gegeven.
Samen met de kerken van De Glind en Voorthuizen
(hervormd en gereformeerd) onderzoeken we of er
voldoende animo is voor zo'n bezoek op een zater-
dagmorgen. Het minimumaantal voor een rondleiding
is 35 personen. Het is nog niet duidelijk op welke
zaterdag het bezoek zou kunnen plaatsvinden. Heeft
u interesse, wilt u mij dat dan laten weten? Dan houd
ik u op de hoogte!

AFWEZIGHEID
Van zondagmiddag 30 oktober tot en met zaterdag 5
november zijn Henk en ik een weekje weg en passen
Henks ouders op onze kinderen. Marian van Giezen
is in deze week aanspreekpunt voor alle noodzakelij-
ke pastorale zaken.

Ellie Boot

Uit de gemeente

De tijd gaat snel want op 1 december is het precies
twee jaar geleden dat Marian van Giezen predikant
van 'de Eshof' werd. Destijds hebben we afgesproken
dat de periode van haar predikantschap in 'de Eshof'
twee jaar zou zijn en voor 33% van de werktijd met de
bedoeling om ons te ondersteunen in de overgang van
1,5 naar 1 full time predikantsplaats. 

De laatste keer zijn dat Marian in haar contractperiode
zal voorgaan in 'de Eshof' zal zijn op 27 november.
Alle diensten die ze daarna zal vervullen doet ze dus in
de hoedanigheid van gastpredikant.

We willen de beëindiging van haar contract  niet onge-
merkt voorbij laten gaan. Na afloop van de dienst op
27 november zullen een paar woorden worden gespro-
ken en zal Marian een cadeau worden overhandigd.
Daarna is er alle gelegenheid om Marian persoonlijk te
bedanken voor haar inzet onder het genot van een 'aan-
gekleed kopje koffie of thee' en glaasje wijn of fris. 

Wij nodigen u van harte uit voor deze 'nazit'.

Namens de kerkenraad
Frits Harmsen.

EINDE CONTRACT VAN
MARIAN VAN GIEZEN
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In de kerkdienst vindt de ontmoeting met God plaats.

'Ik ben gefascineerd door wat er tijdens een kerkdienst gebeurt', zegt Gerrit Immink, hoogleraar praktische theo-
logie en rector van de Protestantse Theologische Universiteit. 'Je neemt met elkaar deel aan iets dat kracht biedt,
dat troost'. 'Maar wat is dat geheim waar je met elkaar aan raakt? Wat gebeurt er nu precies in dat samenzijn?'
Over die vraag gaat het in zijn nieuwe boek: Het heilige gebeurt.

Voor Immink is er geen twijfel mogelijk: de eredienst vormt de kernactiviteit van de christelijke gemeente. 'De
rest komt eruit voort. De kerkdienst laat zien waarom je gemeente bent. Niet voor niets kwamen de eerste chris-
tenen op zondag samen om de opstanding te vieren. Je kunt ook wel eens iets heiligs ervaren tijdens een boswan-
deling of in een goed gesprek met iemand, maar het draait uiteindelijk om dat samenzijn op zondag'. Hoe pre-
cies? 'Het zit in het deelnemen. Daar vindt de ontmoeting met God plaats. Je bent geen toeschouwer maar deel-
nemer. En nee, dat gebeurt niet altijd. Er is echt af en toe wel een kerkdienst waarbij je je verveelt en denkt: is dit
het nou? Dan gebeurt het kennelijk niet'.
Het heilige gebeurt in de gezamenlijkheid, aldus Immink. 'Iedereen doet mee. Zingen doe je samen. Maar de
preek uiteindelijk ook: het is een dialoog tussen predikant en kerkgangers. Ze worden deelgenoot. Ze delen in het
heilsmysterie. De kerkdienst is in die zin een performance. Maar niet zoals een theaterstuk. In de kerk maakt
iedereen deel uit van de performance'.

Het woord performance gebruikt hij niet voor niets. In zijn boek breekt Immink een lans voor het sacramentele
besef in de katholieke eredienst. 'In de protestantse traditie denken we al gauw: doe maar gewoon. Maar daarmee
lopen we het risico het mysterie kwijt te raken. Katholieken zijn niet bang om het heilige ook als heilig te benoe-
men. Niet voor niets heb ik het in de titel van mijn boek over het 'heilige'. Het gaat uiteindelijk over het
Christusmysterie, over de werking van de Geest'.

In Het heilige gebeurt onderscheidt Immink drie stijlen van protestantse eredienst: klassiek gereformeerd, evan-
gelisch en protestants oecumenisch. 'Bij alle drie stijlen gebeurt iets van het heilige. Er gebeurt iets van de pre-
sentie van de opgestane Heer. Christus wordt ervaren en verkondigd'. 
Opvallend in het boek is de ruime aandacht voor de kerkdienst van evangelische snit. Immink zou graag zien dat
de evangelische eredienst meer serieus wordt genomen binnen de Protestantse Kerk in Nederland. 'Ik zoek een
weg om het evangelische meer te incorporeren in onze tradities. Voor mij is geloof ook iets dat in het gemoed zit,
in de ervaring. Dat mag best wat meer zichtbaar zijn binnen onze kerk'.

Voor wie is het boek bestemd? Behalve theologen en predikanten hoopt Immink  dat ook niet predikanten en
theologen zich met dit thema bezighouden. Niet als praktisch handboek, maar wel als iets waarover mensen kun-
nen nadenken.

Bovenstaande is een samenvatting van een boekbespreking in Kerkinformatie van oktober 2011.

Frits Harmsen.



D E  E S H O F 7

Mensen door Gods Geest 
bewogen
Vorige keer schreef ik over mijn verblijf in Iona deze
zomer. Deze keer wil ik een lied uit Iona onder de loep
nemen, en daarin een aantal elementen van de Iona-
spiritualiteit laten zien. De Keltisch-christelijke spiritu-
aliteit van Iona is gebaseerd op vijf elementen: 
" oog voor de aanwezigheid van God in de
schepping en in het leven van alledag
" een optimistisch en hoopvol beeld van de
mens
" verbondenheid en engagement
" gevoeligheid voor beeld en poëzie
" de traditie van het onderweg zijn, van zwer-
vers en zoekers. 

Onderstaande tekst is van Kathy Galloway, de
Nederlandse vertaling van Andries Govaart. Het kan
gezongen worden op de melodie van Gez. 434. 

1 Zing voor Gods licht dat de schepping nieuw kleurt
in de morgen,
opklimt ten hemel met slingers wit en sluierwolken.
Zon strelend zacht na een verkwikkende nacht,
aarde leeft op als herboren.

2 Zing voor Gods kracht die de ketenen breekt die ons
binden,
duister verdrijft wanneer wanhoop en angst ons ver-
blinden.
Wat ons beschaamt, mag in haar liefde bestaan.
Zij zoekt ons teder te vinden.

3 Zing voor Gods recht dat de machthebbers mores zal
leren,
arglist ontmaskert, uiteenjaagt wie trots paraderen.
Recht, levend recht, dat onderdrukking beslecht
En ons tot vrijheid doet keren.

4 Zing voor de heiligen, zij gaan ons voor in geloven.
Als wij vermoeid niet meer kunnen, staan zij ons voor
ogen.
Zij leven klaar; de nieuwe schepping is daar:
mensen door Gods Geest bewogen.

Dit lied is tegelijk een loflied én een soort strijdlied:
Gods licht, kracht, recht worden geprezen, maar er
klinkt meteen een oproep in door om met behulp van
die kracht de ketenen te breken die ons binden; en met
behulp van dat recht de machthebbers mores te leren.
Geloven in God is niet vrijblijvend: het verplicht ons
mensen ook tot inzet voor gerechtigheid. 

In het eerste couplet wordt Gods aanwezigheid in de
schepping bezongen: Gods licht zorgt ervoor dat de
aarde, en dus ook wijzelf, elke morgen weer kan/kun-
nen (op)leven. Dit licht wordt heel beeldend bezongen:
het is als 'slingers wit en sluierwolken'; het is 'strelend
zacht': precies waar je behoefte aan kunt hebben!

Het duister van wanhoop en angst kan worden verdre-
ven met hulp van Gods kracht; en wat ons beschaamt,
wordt teder opgenomen in Gods liefde: we mogen er
zijn zoals wij zijn. 

Dan, in het 3e couplet, ineens heel 'wereldse' woorden.
Spiritualiteit van gerechtigheid is niet zweverig, maar
engageert zich, staat met twee voeten op de grond:
mores leren, arglist ontmaskeren, uiteenjagen wie trots
paraderen. Levend recht kan onderdrukking beslechten
en ons tot vrijheid doen keren. Hoeveel revoluties zijn
niet (mede) religieus geïnspireerd? 

Wij hoeven dit allemaal niet alléén te doen: er zijn hei-
ligen - ook gewone mensen - die ons hierin zijn voor-
gegaan, en wij kunnen hen nog steeds voor ogen hou-
den en ons door hen gesteund voelen. Ook zij hebben
gezocht hoe ze God handen en voeten konden geven in
de wereld. Met deze heiligen zijn wij in goed gezel-
schap: allemaal mensen die door Gods geest bewogen
worden. 

Marian van Giezen



Bezoek aan de synode van de
waldenzen en methodisten
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In het vorige kerkblad schreef ik een verhaal
over de synode van de waldenzen en metho-
disten, zoals die in augustus plaatsvond in
Torre Pellice, Italië.
In deze Rondom volgt een greep uit de inhou-
delijke punten van deze synodevergadering -
met dank aan Ton van der Lingen, predikant
in de Waalse Kerk, die het onderstaande ver-
slag geschreven heeft.

Ieder jaar wordt er op grondige wijze verslag gedaan
van de activiteiten van de Waldenzen- en
Methodistenkerk. Dat verslag staat opgetekend in een
bundel van meer dan 300 pagina's. Een maand vóór
het begin van de synodevergadering gaan twee kleine
comités aan de slag om daarvan samenvattingen te
maken, die ter synode worden voorgelezen en bespro-
ken. Wie per onderwerp meer wil weten, kan daarvoor
het dikke verslag raadplegen.

MULTICULTURALITEIT EN DE PROBLE-
MEN DIE DIT OPROEPT IN DE GEMEEN-
T E N
In de Italiaanse protestantse gemeenten is soms 10-
20% van de gemeenteleden van buitenlandse (lees:
niet-Italiaanse, Afrikaanse) herkomst. In de betrekkelij-
ke korte tijd van enkele jaren is de samenstelling van
de vroeger nogal statische en traditionele gemeenten
veranderd. Dit betekent dat thema's die voor de oor-
spronkelijke kerkleden vanzelfsprekend waren gewor-

den (zoals de secularisatie en al haar effecten) door de
nieuwkomers geheel anders worden beleefd. Zij heb-
ben de (vaak lange) ontwikkeling in het theologisch en
praktisch denken van de kerken niet meegemaakt. Dit
levert spanningen op in de gemeenten, waarvoor heel
veel gesprekken nodig zijn. Op één plaats heeft het er
zelfs toe geleid dat de nieuwkomers een eigen
gemeente hebben gesticht. Dit willen de waldenzen en
methodisten het liefst voorkomen. De eenheid bewaren
is een belangrijk thema: 'Essere chiesa insieme',
'samen kerk zijn' klinkt regelmatig uit de monden van
de synodeleden.  

In de synodevergaderingen wordt dan ook veel tijd
ingeruimd om over deze verschillen te spreken.
Vertegenwoordigers van andere culturen krijgen ruim-
schoots de gelegenheid uit te leggen hoe er in hun land
van herkomst over bepaalde zaken wordt gedacht.
Familieverbanden die in Afrikaanse landen anders

functioneren dan in Italië is zo'n thema.
Maar ook bepaalde Afrikaanse liturgische
gebruiken (een 'bevrijdingsgebed' voor
weduwen of gescheidenen) zijn voor
velen nieuw. Daarnaast speelt ook de bij-
belse fundering van uit Afrika en Azië
afkomstige liturgische gebruiken, een
voor de Waldenzen aangelegen punt, een
rol. Bovendien blijkt bij de discussie over
deze thema's dat ook de vertegenwoordi-
gers van andere culturen niet allen op
dezelfde manier over de thema's denken.
De Italiaanse synodeleden beschouwen
dergelijke bijdragen overigens wel als bui-
tengewoon leerzaam. Voor predikanten
werd de afgelopen twee jaar een cursus
interculturele vorming gegeven; en een

Lay Movement Council is opgericht voor leidingge-
venden in de Ghanese gemeenschap ter bevordering
van de integratie van de Ghanezen in de Italiaanse ker-
kelijke gemeenten.

DE ECONOMISCHE CRISIS, DE OVERHEID
EN DE KERK
Voor sommigen in de kerken is de huidige economi-
sche (wereld-)crisis een teken van het einde der tijden.
Maar voor de synode als geheel is het meer een tijd
van boetedoening en schulderkenning. Duidelijk is dat

Bijeenkomst op straat met uitleg over het diaconale werk van de
Waldenzen- en Methodistenkerk
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Bezoek aan de synode van de
waldenzen en methodisten
(de voor de Waldenzen en Methodisten over het alge-
meen gebruikelijke) soberheid ook hier als een soort
antwoord wordt aangegeven. Daarbij moet, volgens de
synode, de kerk zijn stem verheffen tegen de oplossin-
gen, die thans van overheidswege geboden worden en
waarvan de zwakken en kwetsbaren in de samenleving
de grootste slachtoffers dreigen te worden. Mensen die
al leden krijgen nog meer te lijden van het overheids-
beleid. Men verwacht dat de crisissituatie niet van tij-
delijke en voorbijgaande aard is. Dit wordt in het bij-
zonder ingegeven door de breed gevoelde morele en
politieke crisis in Italië. De politieke situatie heeft een
radicale morele verandering nodig om nog geloof-
waardig en werkzaam zijn. 

Een punt van kritiek van de Waldenzen op de over-
heid, dat ook de landelijke pers en het Italiaanse parle-
ment bereikte, is de recente wetgeving op de kerkge-
nootschappen. Daarin wordt geregeld welke kerkge-
nootschappen en geloofsorganisaties wel en welke niet
erkend worden. Merkwaardigerwijs valt een aantal
niet-christelijke wereldgodsdiensten buiten de boot: zij
worden, net als enkele min of meer christelijke sekten,
niet door de staat erkend. De Tavola Valdese (het
moderamen van de synode van de Waldenzen en
Methodisten) heeft zich bij monde van haar moderator
(voorzitter) publiekelijk tegen deze wetgeving uitge-
sproken en er een pleidooi voor gevoerd deze groepe-
ringen wel te erkennen.

JEUGD EN HUN PARTICIPATIE IN DE KERK
De basale vraag die men zich in de synodevergadering
stelde was: is het thema 'jeugd en kerk' nu een teken
van zorg voor de jeugd of van 'egoïsme' omdat men

behoefte heeft aan opvolgers in de gemeenten en de
kerkelijke functies? Hoe moeten de kerken de vorming
van de jeugd organiseren? Duidelijk is dat ook in de
Italiaanse protestantse kerken de participatie van de
jongeren aan het kerkelijk leven vaak heel beperkt is.
De synode probeerde de situatie waarin de (kerkelijke)
jeugd zich bevindt te begrijpen, maar kwam voor als-
nog niet veel verder dan een commissie te benoemen

die dit thema moet analyseren.

HET HUWELIJK VA N  TWEE MENSEN VA N
HETZELFDE GESLACHT
In tegenstelling tot de Nederlandse situatie wordt een
huwelijk tussen twee personen van hetzelfde geslacht
(ook in Italië in de wandeling 'homohuwelijk'
genoemd) in Italië niet door de staat erkend. Sedert
2010 wordt het zegenen van mensen van hetzelfde
geslacht in de Waldenzen- en Methodistenkerk toege-
staan, op voorwaarde dat de lokale gemeente er zelf
voor kiest. Juist op dit punt blijkt een multiculturele
samenstelling van de kerkelijke gemeenten, bestaande
uit Italianen, Afrikanen (o.a. Ghanezen) en Aziaten
(o.a. Filippino's) een complicerende factor. Juist omdat
de ontwikkeling in het denken over homoseksualiteit
een typisch westerse aangelegenheid is, raken gelovi-
gen uit andere culturen in verwarring. Er is een ver-
schil in dynamiek tussen de verschillende groepen, die
de gemeenten uitmaken. Maar men mag, volgens velen
in de synode, zeker niet zeggen 'zij zijn nog niet zo
ver....', of 'wij zijn beter...'. Stellig moeten ervaringen

Met z'n allen eten in de Foresteria

Schildering op de muur van de synodezaal
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uitgewisseld worden, gemeenschappelijke theologische
doordenking plaatsvinden en culturele patronen wor-
den besproken. In de nabije toekomst zullen ook litur-
gische teksten voor dergelijke zegeningen moeten wor-
den vastgelegd.

Hoe ver de kerkelijke
gemeenschap kan gaan in
haar opkomen voor wie
kwetsbaar, buitengesloten
en verdrukt (want zo ziet
men homoseksuelen) is,
bleek ook uit de discussie
over het zegenen van de
relatie van een man en een
vrouw, die wij in het
Nederlands met langdurig
samenwonenden zouden
omschrijven (Italiaans:
coppie di fatto). Er ont-
stond een spraakverwarring tijdens de synodevergade-
ring, waarop het Moderamen de opdracht kreeg de
voorstellen nog eens aan een nader onderzoek te
onderwerpen (wordt dus vervolgd).

EVANGELISATIE EN DIACONIE
Een aangelegen punt van de Waldenzen is evangelisa-
tie. De vraag kwam op hoe men de verkondiging van
het heil in Christus in de Italiaanse maatschappij
gestalte moet geven. Gaat het om een expliciete ver-
kondiging, bij voorbeeld door een actie op nationaal

niveau of gaat het om een meer verborgen overbrengen
van de boodschap. Grappig genoeg wilde men op dit
punt geen Nicodemus zijn en in het verborgene wer-
ken. Ook hier moeten de gesprekken nog in concrete

voorstellen worden
uitgewerkt.
Hoewel de partici-
patie van de ker-
ken in de viering
van het 150 jarig
bestaan van de
staat Italië een uit-
werking hiervan
zou kunnen zijn.
Zeker als de kerk
ervoor pleit om
een nieuw Italië te
bouwen, moreel
vernieuwd op
basis van een indi-

vidueel en collectief geweten.

Het andere aspect van evangelisatie zijn de indrukwek-
kende diaconale activiteiten van de Waldenzen en
Methodisten op diverse plaatsen in het gehele land.
Ziekenhuizen, verzorgingshuizen, opvangcentra voor
kinderen en jeugd (met een geestelijke en/of lichame-
lijke handicap) en scholen zijn evenzovele antwoorden
op de geestelijke en lichamelijke noden in Italië.
Tijdens de synodevergadering werden heftige discus-
sies gevoerd o.a. ook over het financiële beleid van
deze diaconale instellingen. Duidelijk is dat de gehele
kerkelijke gemeenschap intens betrokken is bij deze
activiteiten.

TENSLOTTE
Wat opvalt is de mediabelangstelling voor deze syno-
devergadering. Hoewel het hier gaat om een klein
kerkgenootschap, zeker gezien de overweldigende
meerderheid van de katholieken in Italië, verschijnen
er dagelijks berichten over datgene wat gezegd wordt
in de regionale en landelijke pers. Kortom, een klein
kerkgenootschap met een kleurrijke en intense bood-
schap en met een grote uitstraling in de Italiaanse
samenleving.

Ton van der Lingen

Bezoek aan de synode van de
waldenzen en methodisten

Casa Valdese in Torre Pellice, 
waar de synodezittingen worden gehouden

Ton van der Lingen,
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Mille grazie e tanti saluti
Zondag 16 oktober j.l. mochten we in de
Waldenzergemeente van Susa de kaart overhandigen
die zoveel gemeenteleden van Hoevelaken hebben
getekend. Wat een blijdschap en dankbaarheid bij onze
Italiaanse broeders en zusters.
Daarnaast was er ook groot verdriet op die zondag.
Een van de gemeenteleden is op 66 jarige leeftijd na
een kort ziekbed overleden. Het is de echtgenoot van

"onze" organiste.
Hierdoor moesten we a capella gaan zingen, maar
dankzij de vrouw van de voorzitter, ging dit uitste-
kend. Op de foto neemt ze samen met de dominee de
liederen door, die gezongen moeten worden.
De dominee (welke wij niet kenden) sprak zijn dank
uit voor de bijzondere kaart. Zoveel namen op de
kaart. Hij vroeg zich af of dit de hele gemeente was,

maar we vertelden dat een gedeelte van de
leden zijn naam op de kaart had geschre-
ven.
In Susa waren we met 12 mensen, inclusief
de dominee (en wij natuurlijk).
Fijn om te zien dat je mensen gelukkig
kunt maken met een blijk van belangstel-
ling. We moesten iedereen hier in
Hoevelaken de hartelijk groeten doen. 

Thijmen en Coralien Toom
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ACTIE KERKBALANS 2011

Onder het motto : 
"Daar geef je voor" 
hebben wij u dit jaar benaderd en u de vraag voorge-
legd of u bereid bent de Protestantse Kerk "de
Eshof"dit jaar financieel te steunen. Hiervoor hebben
velen van u een toezegging gedaan. Voor zover u deze
toezegging nog niet in een betaling hebt omgezet, kunt
u onze gemeente helpen door voor einde van dit jaar
uw toezegging voor Kerkbalans 2011 over te maken.

In de maand oktober is de begroting van onze gemeen-
te voor 2012 in de kerkenraad behandeld en daar ver-
volgens vastgesteld. Maar voordat we in januari 2012
met de actie Kerkbalans gaan beginnen willen we eerst
met uw hulp het doel voor 2011 bereiken. Dat betekent
dus dat wij verwachten dat alle gemeenteleden hun in
begin van dit jaar gedane toezegging in een daadwer-
kelijke betaling omzetten. 
Werkt u hieraan mee?.
Bij voorbaat dank hiervoor.

De stand per 30 september 2011

Aan vrijwillige bijdragen voor het jaar 2011 is toege-
zegd een bedrag van:

EURO 124.820
Hiervan is tot en met 30 september binnengekomen
een bedrag van :

EURO  93.244. 
Dit  is  74,7 % van het toegezegde bedrag. 

In de maanden oktober tot en december 2011 moet dus
nog een bedrag binnen komen van 

EURO  31.576.

Namens het College van kerkrentmeesters
Frans Schimmel, administrateur

College van kerkrentmeesters

Vooraankondiging Kerstmiddag 

De kerstmiddag zal ook dit jaar weer door de bezoekgroep van de
Paulusparochie en de diaconie van de Eshof worden georganiseerd. 

De middag zal plaatsvinden op:

VRIJDAG 16 DECEMBER OM 15.30 UUR IN DE ESHOF.

De voorbereidingen zijn alweer in gang gezet en alle ouderen zullen
in november een uitnodiging ontvangen.

Namens de voorbereidingscommissie,  
Annie Hansen en José van Dasselaar
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Aanbod Vorming & Toerusting
november 2011
KENNISMAKING MET SACRALE DANS
Sacrale dans betekent letterlijk: helende dans. 
De meestal eenvoudige meditatieve kringdansen bie-
den een afwisseling van inkeer en ontmoeting, van stil-
te en vreugde. Er wordt gebruik gemaakt van klassie-
ke, religieuze en hedendaagse spirituele muziek. We
dansen rond een 'midden' dat kan bestaan uit licht,
bloemen of een symbool, in relatie tot het thema.

In vier bijeenkomst wijdt Wilna Westerlaken (1951)
ons in in deze dansvorm. De eerste twee hebben in
oktober plaatsgevonden. In november zijn de laatste
twee bijeenkomsten gepland. 
De deelnemers betalen €5 per keer. Ook wie niet alle
keren kan komen, is van harte welkom. 

Data en tijd Donderdagen 10 en 24 november 
2011, 10.00 - 12.00 uur

Plaats de Eshof (yogazaal)
Leiding Wilna Westerlaken

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 tweede op 11 november, die een kijkje
geven in het bestaan van Indiase straatkinderen. De
films geven 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 Salaam Bombay, vrijdag 11

november 2011, 19.45 uur -
22.30 uur

Plaats de Eshof
Leiding Esther Duine, namens 

projectteam Grace Home

BIJBELS GRIEZELEN
Het zijn niet allemaal lieverdjes, in de Bijbelse verha-
len. In veel verhalen speelt geweld een rol: De solda-
ten van farao verdrinken in de zee, Elia laat 450
Baälspriesters ombrengen, Jaël slaat Sisera een tentpin
door zijn hoofd…Waarom zouden de oude vertellers
hierover verteld hebben? Wat wilden ze ermee duide-
lijk maken? En wat doen wij er als hedendaagse lezers
mee? Hoe verhoudt het geweld zich tot de beelden die
wij van God hebben? En zijn er ook verhalen die we
maar liever overslaan? 
Over dit soort vragen zullen we op deze avond met
elkaar nadenken. Erik Idema, theoloog en
redacteur/schrijver van Bijbelse vertellingen, zal een
aantal verhalen bij ons introduceren. Ook wisselen we
eigen 'leeservaringen' uit over welke indruk de verha-
len op ons maken.
Datum en tijd Woensdag 16 november 2011, 

20.00 - 22.00 uur
Plaats Pauluscentrum
Leiding Erik Idema
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De Eshof 25 jaar geleden
In de rondom van november 1986 , lezen we dat er
twijfel bestaat over het houden van twee ochtenddien-
sten omdat de dienst van 09.00 uur slechts door een
handje vol kerkgangers wordt bezocht. Voorzitter van
Gent van de Gereformeerde kerkenraad stelt dat degen
voor wie deze extra dienst is ingesteld (de bezwaarde
gereformeerden FK), niet(meer) komen. Hij zal daar-
om in de gezamenlijke kerkenraad voorstellen om de
vroege dienst af te schaffen.
Notulist Pim van Tent memoreert nog de oproep van
de voorzitter om een streep onder het verleden te zet-
ten en in liefde en vertrouwen voor elkaar te leven.

Met ingang van 1 januari 1987 wordt ds.M.J. (
Meertien) van Reenen parttime benoemd voor de
periode van twee jaar.
De beslissing wordt unaniem genomen na de gerefor-
meerde gemeenteleden te hebben gehoord en de her-
vormde deelgemeente te hebben geïnformeerd Ook
deze laatste heeft unaniem ingestemd met de voorge-
nomen benoeming.

Van Gent meldt volgens de notulen dat het moderamen
van de Classis der  Geformeerde kerk in feite heeft
verzocht de federatie besprekingen voorlopig op te
schorten. "Tot dat de rust is weergekeerd". De kerken-
raad is echter van mening dat de  rust niet wordt her-
teld door het stoppen van het federatieproces. Besloten
wordt geen gehoor aan de oproep te geven.
De classis zal duidelijk moeten worden gemaakt dat er
geen weg terug is.

Scriba Cor de Rijke van de Hervormde deelgemeente
meldt dat de zes jaarlijkse verkiezing van ambtsdra-
gers plaatsvindt op zondag 23 november direct na
afloop van de dienst.

Dominee Monshouwer schenkt in een uitvoerig stuk
onder meer aandacht aan de "kwestie Zuid-Afrika".

Hij staat stil bij het feit dat de traditionele (blanke)
gereformeerde kerk in dat land op godsdienstige gron-
den stelt dat apartheid juist is.
Monshouwer citeert dominee Alan Boesak die in dit
najaar op de kerkendag in Amersfoort heeft gespro-
ken.: "De situatie in Zuid-Afrika is veel ernstiger dan u
denkt". Daarmee bedoelend dat we teveel in slaap
worden gesust door de gevestigde orde in ZA die ook
bestaat uit Nederlandse immigranten.
Monshouwer besluit met het noemen van de zieken in
de gemeente; de heren Vermeer en Harmsen die "bei-
den door een diep dal zijn gegaan"
(Noot van de schrijver: fijn dat die situatie zo ten
goede is gekeerd dat we nu een uitstekender kerken-
raad voorzitter hebben.)

De gezamenlijke diaconieën buigen zich over de vraag
of er in de wintermaanden vervoer moet worden gebo-
den aan slecht ter been zijnde kerkgangers. Men oppert
dat in geval van nood een individueel gemeentelid kan
worden benaderd. Uiteindelijk wordt toch onderzocht
of er niet een georganiseerde vorm van vervoer kan
worden opgezet. 

Mevrouw Joke Veld meldt dat de diaconie elke zater-
dagochtend van 10.30 - 12.00 uur de verkoop van zui-
vere koffie organiseert in de Eshof.

Tenslotte doet de heer Bertus Pul een oproep aan alle
meisjes en jongens van 8 t/m 12 jaar om weer op de
timmerclub te komen die elke woensdag om half
zeven in de Eshof plaatsvindt.
Wie het eerst komt het eerst maalt zegt Pul, want te
veel kinderen kan ik niet aan.

Fokke Kooistra
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VIERING VA N  ALLERHEILIGEN EN
GEDACHTENIS VAN DE GESTORV E N E N
In het vorige kerkblad heb ik de namen genoemd van
degenen die we op zondag 30 oktober hebben herdacht
in de eredienst. Er ontbraken drie namen aan deze lijst.
Hen wil ik graag hier alsnog noemen:

Tonia Wilhelmina Schrijver-van de Bunt - 3 juli 1943 -
18 juni 2011, 67 jaar
Neil Laurence Merrick - 31 januari 1936 - 30 septem-
ber 2011, 75 jaar
Johannes Smidt - 5 oktober 1927 - 1 oktober 2011, 83
jaar

Soms wordt Marian of word ik betrokken bij een uit-
vaart van iemand die geen lid was van de kerk. Langs
een of andere weg komen de naaste familieleden dan
bij een van ons terecht. Persoonlijk ben ik heel blij dat
we daar als gemeente voor open staan: we kunnen
daarmee iets van de openheid en gastvrijheid van
Jezus zelf naleven. We hebben als kerk iets te bieden:
gebaren, woorden, rituelen. En we vertegenwoordigen
de hoop dat met het einde van dit leven niet alles
ophoudt. Sommigen van ons vertrouwen daar vast op,
anderen twijfelen eraan. Wat we gemeenschappelijk
hebben is dat we het geen van allen weten. Maar we
kunnen er wel met elkaar over nadenken en erover
praten, en zoeken naar woorden die uitdrukken wat we
hopen of verlangen. Dat kan ons als mens minder een-
zaam maken en ons steun doen vinden bij elkaar. En
zo een licht ontsteken in duisternis.

KERKDIENSTEN DIE OM 9.30 UUR BEGIN-
N E N
Ook in november zullen er kerkdiensten zijn die een
half uur vroeger beginnen. Allereerst is er de
Willibrordzondag van 6 november, in het vorige kerk-
blad schreef ik hier meer over. En daarna de oecu-
menische dienst van 20 november in het
Pauluscentrum. Zet ze vast op de kalender!

DOOPDIENST OP 13 NOVEMBER
Vier prachtige dochters zullen op 13 november de
doop ontvangen. De oudste van hen is Anna Jenny; ze
is geboren op 5 augustus 2010 en de dochter van
Marleen en Henk Kok-Smit (Meerveldlaan 31). Ze

krijgt een heel bijzondere doopjurk aan, gemaakt uit de
sleep van de trouwjurk van Marleen.

Gerwin en Esther Duine-Peters ('t Viertel 1) zullen
samen met Zeger van drie in de kerk zijn om Eden te
laten dopen. Ze schrijven:
"Wat ons zo heeft geraakt bij de geboorte van Eden is
de oneindige liefde die wij als ouders voor onze kinde-
ren voelen. Liefde die door alles heen gaat. Die niet
beheersbaar is, maar alle kanten op gaat. Die liefde
voor onze kinderen verrast ons voortdurend. Wat ze
ook zullen doen; wat de mensen ook zullen zeggen;
wij zullen er altijd voor hen zijn.

Die liefdesverbinding is een onuitputtelijke bron. Ze is
er altijd. Wij vinden het mooi om te zien hoe het echte
leven ons laat ervaren en leren wat liefde is. Hiermee
krijgt God's liefde voor mensen echt betekenis voor
ons. Het lied van Adele: 'Make you feel my love' (ori-
gineel Bob Dylan), vertolkt zonder schaamte hoever
die liefde reikt. Marjanne Kremer en Rudi Coppoolse
zullen op 13 november dit nummer spelen op saxofoon
en piano. Met de doop van Eden vieren wij dat onze
dochter een kind van God is. En dat wij als ouders en
gemeenschap haar op haar levenspad met liefde mogen
omringen."

Zoë is geboren op 19 sep-
tember 2011. Haar ouders
zijn Daniëlle en Olaf
Kamphuis-Burgwal en met
z'n drieën wonen ze op dr
F.W. Klaarenbeeksingel 58.
"Wij zijn Olaf en Danielle
Kamphuis", schrijven ze, "en

Kerkdienst en liturgie
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Kerkdienst en liturgie

zijn op 19 september trotse ouders geworden van Zoë!
Wij willen haar graag laten dopen zodat zij de zegen
van God krijgt, zodat ze een kindje van hem mag
zijn."

De jongste van de vier is Jessie Sophie. Ze is de doch-
ter van Niels en Elske en ze wonen op Hof der
Kolommen 13 in Amersfoort. Niels vaart en heel toe-
vallig is hij thuis op 13 november. Ze schrijven:
"Wij zijn Niels Groen en Elske den Uijl. Elske heeft
een groot deel van haar leven in Hoevelaken gewoond,
Niels komt oorspronkelijk uit Zandvoort. Inmiddels
wonen we al weer ruim zes jaar in Amersfoort. Ruim 9
jaar geleden hebben we elkaar ontmoet en 4 jaar gele-
den zijn wij getrouwd. Niels werkt als kapitein op
vrachtschepen. En ziet zo heel wat van de wereld in de
drie maanden die hij steeds weg is. Daarna is hij zo'n 2
maanden thuis waarin we samen graag mooie reizen
maken en veel met vrienden afspreken. Elske geeft in
Nijkerk les op een basisschool. Inmiddels zijn wij ook
de trotse ouders  van ons dochtertje, Jessie Sophie. Ze
is geboren op 2 oktober. Wij vinden het belangrijk om
Jessie te laten dopen. Ellie heeft ook ons huwelijk
gezegend, waar wij met veel plezier aan terug denken.

Daarom zijn wij ook blij dat onze dochter op 13

november gedoopt mag worden door Ellie. Elske vindt
het belangrijk dat Jessie bij God mag horen. En om
haar te leren dat God bij ons is en van ons houdt. Niels
steunt dit volkomen, daarom kijken we naar deze bij-
zondere gebeurtenis uit!"

OECUMENISCHE VIERING OP ZONDAG 20
NOVEMBER
Op zondag 20 november zijn we te gast in het
Pauluscentrum, waar de kerkdienst om 9.30 uur begint
en we gezamenlijk onze steun aan 'Solidaridad' vieren:
de organisatie die zich al jarenlang inzet voor recht-

vaardigheid in
landen van
Latijns-Amerika
en in andere ont-
wikkelingslan-
den. In deze
jaren ligt de
klemtoon op de
ontwikkeling

van duurzame
economie, zoals eerlijke goudwinning. Op de website
schrijft Solidaridad: "Goud is waardevol en een gou-
den sieraad heeft vaak een bijzondere betekenis.
Helaas brengt goudwinning grote schade toe aan mens
en milieu en zien goudmijnwerkers maar weinig terug
van de werkelijke waarde van hun goud. Solidaridad
ziet dat het beter kan en werkt, samen met mijnbouw-
gemeenschappen, mijnbouwers en juweliers, aan de
ontwikkeling van Goed Goud." 
In het Pauluscentrum zul-
len Antoinette
Bottenberg en ikzelf
voorgaan in de viering.
Pauluskoor en leden van
de Eshofcantorij zullen
de zang ondersteunen.

VESPERS
Vanaf de eerste Adventszondag zullen er om 17.00 uur
weer oecumenische vespers gehouden worden in de
Eshof. 'Vesper' is Latijn voor avond. In de Rooms-
katholieke en de Oosters-orthodoxe traditie behoord de
vesper bij de getijden en wordt dit avondgebed gebe-
den tussen 17.00 en 18.00 uur.
Wij treden in het spoor van deze traditie. Vespers zijn
avondgebeden van meditatie en stilte, van zang en
gebed. In alle rust van het tijdstip van de dag en van
het kerkgebouw bereiden we ons voor op de komst
van Christus.
Er zullen verschillende liturgen aan de vespers mee-
werken: Lieske Duim, Gosse van Dijk, Cees Otte,
Marja Visser en ik. Van harte welkom!

Ellie Boot
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Bezinningsdag - 8 oktober 2011
BEZINNINGSDAG KERKENRAAD; 
EEN PERSOONLIJKE IMPRESSIE

Elk jaar, meestal aan het begin van het seizoen, houdt
de kerkenraad een bezinningsdag. Een dag waarop we
elkaar in een andere omgeving en in een informele
sfeer ontmoeten rond een centraal thema. De bedoeling
van zo'n dag is om inhoudelijk bezig te zijn met volop
ruimte voor informeel contact.

In de loop van augustus vond ik in mijn mailbox de
persoonlijke uitnodiging om op zaterdag 8 oktober
aanwezig te zijn in het Don Bosco centrum te Soest,
de thuishaven van Adri Maat. Bekend terrein dus! Het
thema voor die dag was ook het thema dat centraal
stond tijdens de startzondag, n.l. LIEFDE. 
Een ieder werd uitgenodigd om wat mee te brengen
dat iets zou moeten zeggen over je eigen beleving van
liefde. Dat 'wat' mocht bestaan uit een voorwerp, een
tekst, een lied, een gedicht of wat dan ook. Het was de
bedoeling dat we allemaal iets zouden vertellen over
onze eigen keuze. 

Mijn eerste gedachte was: 'wat moet ik daar nu mee'.
'Wat moet ik kiezen en daar nog wat over vertellen
ook'. 'Er is zoveel wat ik associeer met liefde, maar wil
ik dat vertellen.' 
Uiteindelijk heb ik gekozen voor een grote foto van
onze vijf kleinkinderen. Kinderen en kleinkinderen
zijn me lief en je gaat er van uit dat ze op een natuur-
lijke wijze opgroeien en zich ontwikkelen. Maar een
natuurlijke groei en ontwikkeling van een (klein)kind
is niet altijd vanzelfsprekend. Eigenlijk mogen
(klein)kinderen niets mankeren wat hun ontwikkeling
in de weg staat. En toch gebeurt het en het snijdt door
je ziel en doet pijn als die ontwikkeling niet verloopt
zoals je had gehoopt. Een mooie foto verdoezelt dan
veel en toont vaak niet de realiteit van elke dag.
Enkele anderen hadden ook als thema 'kind' of 'klein-
kind' gekozen. Weer anderen waren getroffen door een
tekst, een lied, een sieraad of een ander voorwerp dat 

hen dierbaar is. En als je dan de vaak met emotie gela-
den verhalen hoort, schept dat een band die voor mij
niet beperkt blijft tot deze bezinningsdag. 
Het waren waardevolle momenten om dat alles met
elkaar te delen. De openhartigheid en ieders vermogen
om zich kwetsbaar op te stellen maakten op mij diepe
indruk.

Een bruggetje naar het kerkenraadswerk vormde tek-
sten en gedachten die zorgvuldig voor deze gelegen-
heid waren geselecteerd. Met enkele anderen had ik
gekozen voor een tekst van Augustinus die als volgt
luidt:

Heb lief en doe wat je wilt.
Als je zwijgt, zwijg dan uit liefde.
Als je spreekt, spreek uit liefde.
Als je iemand terechtwijst, doe dat uit liefde.
Als je vergeeft, vergeef uit liefde.
Laat de wortel van de liefde uit je binnenste groeien.
Uit die wortel kan slechts het goede voortkomen.

Als we die levenshouding in ons persoonlijk leven en
als kerkenraad kunnen opbrengen, dan is 'de Eshof' als
een warm bad en dienen de woorden van Augustinus
als handvat voor alle activiteiten.

Het was voor mij een bijzondere dag met vele waarde-
volle momenten. Als kerkenraad hebben we ervan
geleerd om ook in ons werk voor 'de Eshof' aandacht
voor elkaar te blijven houden en daarvoor ook tijd en
ruimte te maken.

Een groot compliment voor José van Dasselaar,
Marian van Giezen, Annie Hanse en Wilma van de
Kuilen die deze dag hebben georganiseerd. Niet alleen
de inhoud maar ook het eten en drinken waren top!

Frits Harmsen.



VOORTGANG PROJECT GRACE HOME
CHILDREN LIKE ELEPHANT

Pastor John is erg blij met de steun die Grace Home
van 'de Eshof' krijgt, maandelijks is er wel een paar
keer contact om de stand van zaken door te nemen.
De leerboeken, de tenaamstelling van de grond en de
aanstelling van twee leraren is een enorme steun voor
Grace Home. Het logo van ons project is erg goed
ontvangen: "Children like elephants", mailde pastor
John enthousiast. 

In de afgelopen weken is het eerste overleg met de
jongeren geweest die meegaan met het diaconaal pro-
ject naar India. Maar liefst 25 enthousiaste jongeren
van binnen en buiten 'de Eshof' hebben zich aange-
meld als deelnemer. Dat is natuurlijk super!  Een
overzicht van de namen van de deelnemers in wille-
keurige volgorde, vindt u elders op deze pagina. De
eerste groepsfoto hoedt u nog van ons tegoed. Jessica
Hofman en Judith van Hoeijen doen in deze Rondom
verslag van de eerste bijeenkomst. 

Ook het begeleidersteam van het diaconaal project is
rond. Wij zijn erg blij dat Arjan de Vries, Ellen van
Beek, Ellie Boot en Gerwin Duine als begeleider
meegaan. Samen met de jongeren zullen zij zich in
de komende uitgaven van de Rondom persoonlijk aan
u voorstellen. Op zondag 6 november kunt u voor het
eerst 'live' met de deelnemers kennismaken. Het vol-
tallige team neemt dan in twee formaties deel aan de
kerkdiensten in de Paulusparochie en 'de Eshof'. De 

jongeren gaan mee voor in het gebed, maken muziek
en geven een persoonlijke toelichting op hun deelna-
me aan het project.

Ondertussen haken ook steeds meer andere partijen
aan bij het project. Zo zamelt sinds de start van het
nieuwe schooljaar De Spreng wekelijks projectgeld in
voor Grace Home. Dat is specifiek bestemd voor de
kinderbibibliotheek die we samen met My Book
Buddy in het weeshuis zullen realiseren. In oktober
heeft het projectteam een presentatie gehouden voor
alle groepen op De Spreng over het project. De kin-
deren waren allemaal erg enthousiast.  Een sfeerver-
slag hiervan vindt u elders in de Rondom.

Namens het projectteam Grace Home,
Gerwin Duine

DEELNEMERS DIACONAAL JONGEREN-
PROJECT GRACE HOME 2012
Stefan Stitselaar, David Roelofs, Tessa Lanser, Laura
Stitselaar, Judith van Hoeijen, Jessica Hofman, Anika
Verkerk, Celine van den Heuvel, Karen Westein,
Monique van den Heuvel, Sjoerd Cozijnsen, Bart
Roelofs, Nienke Meijer, Sybout Valkenburg, Peter de
Gier, Jarick van den Heuvel, Elina Hardeveld,
Leander van der Veer, Lotte van Bloemendaal, Marit
van Looijengoed, Frank van den Heuvel, Sary Horst,
Alissia Doppenberg, Elsbeth Beeres en Nikita
Doppenberg. 

Grace Home
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Grace Home
DIACONAAL PROJECT GRACE HOME 2012
IS BEGONNEN!

Vrijdag 7 oktober was de aftrap van het jon-
gerenproject Grace Home India. Met 25 jon-
geren en 4 begeleiders zijn we een grote, maar
enthousiaste groep. 

Tijdens het overleg hebben we elkaar een beetje leren
kennen en hebben we afspraken gemaakt voor onze
eerste groepsactiviteit: een bijdrage leveren aan de
kerkdiensten op zondag 6  november in de
Paulusparochie en 'de Eshof'.  Ook zijn we zijn inmid-
dels begonnen met het maken van een geldmeter en
het ontwerpen van de t-shirts. 

Na het overleg hebben we met andere kerkleden de
film Slumdog Millionaire gekeken. De hoofdrolspeler
is Jamal, hij is geboren in de sloppenwijken. Hij doet
mee aan de Indiase weekend millionairs, maar om een
andere reden dan je zou denken. Jamal speelt niet voor
het geld maar om Latika, de liefde van zijn leven,
terug te vinden. Zij wordt vastgehouden door een cri-
minele organisatie waar de broer van Jamal lid van is.
Uiteindelijk weet Latika te ontvluchten en wordt Jamal 

weer met haar verenigd. Tijdens de film denkt Jamal
vaak terug aan zijn jeugd in de sloppenwijk. De kinde-
ren maken erge dingen mee, dingen die wij ons niet
kunnen voorstellen. Kinderen worden blind gemaakt,
zodat ze meer geld verdienen met bedelen, gaan de
prostitutie in of gaan noodgedwongen werken in het
criminele circuit. 

Wanneer je de film kijkt zie je de vervelende dingen
uit de sloppenwijk, maar ook de grappige dingen uit
het alledaagse leven.  Op het eerste gezicht lijkt de
film niet zo heftig, misschien zelfs een beetje voor-
spelbaar. Totdat je beseft dat dit soort dingen echt
gebeuren en dat het niet alleen fictie is. We konden ons
niet voorstellen dat we dit soort dingen zelf zouden
meemaken. Echt iets om over na te denken.
Na de film was er nog even tijd om na te praten met
een drankje en een hapje. De film had indruk gemaakt.
Het was een gezellige avond en een goede start voor
de komende 1,5 jaar. We hebben zin in het volgende
projectoverleg op vrijdag 11 november. 

Namens de projectgroep Grace Home 2012,
Jessica Hofman en Judith van Hoeijen

GRACE HOME OP BASISSCHOOL DE
SPRENG

In oktober zijn Esther en Yvonne namens het
projectteam van Grace Home te gast geweest
op De Spreng om iets te vertellen over Grace
Home, het weeshuis in India. 

Het  projectgeld (v.h. zendingsgeld) dat door de kin-
deren van De Spreng  wekelijks en ook d.m.v. specia-
le acties, bij elkaar wordt gespaard zal in elk geval dit
jaar worden ingezet om een kinderbibliotheek voor de
kinderen van Grace Home te realiseren. Deze biblio-
theek wordt gerealiseerd volgens het MyBookBuddy
concept (zie ook www.mybookbuddy.nl).
Op De Spreng hebben wij aan de kinderen en leer-

krachten van alles verteld en laten
zien over de situatie van weeskin-
deren in India en meer specifiek
over hoe de kinderen opgroeien
in Grace Home. Het was een och-
tend vol actie en interactie. Er
werden veel vragen gesteld door
kinderen en leerkrachten. Hoe is
het bv. om met de kinderen waar-
mee je naar school gaat ook
samen te leven als in een groot
gezin? Hoe is het om geen eigen
kamer te hebben, maar samen
met je klasgenoten in een ruimte
te slapen? 
De onderbouwgroep heeft het
´samen slapen´ ter plekke uitge-



Grace Home
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probeerd en dat was een bijzonder moment. 
Het project kwam tastbaar dichtbij toen Demi Beitler
vertelde over haar 'penfriend' Geeta en ook een foto
liet zien. Geeta woont in Grace Home en Demi en
Geeta schrijven elkaar zo nu en dan een brief in het
Engels.

We hebben uitgelegd hoe het project-
geld van De Spreng bij de kinderen van
Grace Home zal komen. Het zal worden
meegenomen door de groep jongeren
die in december 2012 vanuit
Hoevelaken naar Grace Home gaan.
Deze jongeren zullen gaan ervaren hoe
het is in Grace Home, ze gaan de kinde-
ren ontmoeten, helpen en bouwen. In de
twee weken dat de jongeren in Grace
Home zijn zullen zij  o.a. de boekenkas-
ten bouwen en de boeken kopen, zodat
de bieb in gebruik genomen kan wor-
den. Toen bleek dat van een aantal kin-
deren van De Spreng een broer, zus,

neef of nicht mee gaat met de jongerenreis in 2012
werd het enthousiasme voor het project nog groter.
Kortom: het was een fijne ochtend en een mooie start
voor het bibliotheekproject.

Yvonne de Gier

TEAMLEDEN VAN HET DIACONAAL
PROJECT STELLEN ZICH AAN U VOOR:

Ik ben Alissia Doppenberg
, 15 jaar oud. Ik werk bij
de HEMA in Hoevelaken.
Mijn vader heeft een
bouwbedrijf met zijn
broer. Mijn moeder werkt
in een kledingzaak. Mijn
broertje is 14 en mijn
zusje is 12. Ik ga mee naar
India omdat het mij een
hele leuke ervaring lijkt,

en een hele goede. Ik wil graag weten hoe die mensen
daar leven, wat hun interesses zijn en wat hun verhaal
is. Ik heb erg veel zin om die jongeren te ontmoeten,
en te helpen. India zelf lijkt mij een heel mooi land,
maar wel met veel armoede. Ik denk dat daar de ver-
schillen tussen arm en rijk heel groot zijn. Ik heb erg
veel zin in het project!

Alissia Doppenberg

Hallo, ik ben Ellen van Beek, getrouwd met Mark en
moeder van Lars, Milan en Esmee. We zijn in 1993 in
Hoevelaken komen wonen en zijn jaren later lid
geworden van 'de Eshof'.
Ik ben kinderverpleegkundige in het Wilhelmina
Kinderziekenhuis in Utrecht op afdeling Dolfijn. Ook
doe ik regelmatig vrijwilligerswerk op het Accent
Praktijkonderwijs in Nijkerk. Ik voel me met hart en
ziel betrokken bij
het wel en wee van
kinderen in ver-
schillende omstan-
digheden.
Vandaar ook mijn
droom en wens om
in een land als
India voor minder
bedeelde kinderen
het verschil te
mogen maken. Met
dit prachtige pro-
ject 'Grace Home'

Even voorstellen....
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in India ga ik deze droom samen met een mooie
groep tieners waarmaken. India staat voor mij als een
land met een prachtige cultuur, mooie mensen en de
inspirerende leider Ghandi. 
Ik kijk er naar uit om kinderen uit deze cultuur te
ontmoeten en samen met hen en met onze tieners iets
moois en blijvends te gaan realiseren. Het zal een
onvergetelijke en indrukwekkende belevenis worden
welke ons altijd zal bijblijven. 
Maar eerst gaan we focussen op de aanloop naar
India toe. We gaan veel activiteiten ondernemen om
onze reis mogelijk te maken en rekenen daarbij op
uw steun! Ik heb er heel veel zin in en kijk uit naar
een inspirerende tijd met als hoogtepunt ons verblijf
en onze werkzaamheden in India. 

Ellen van Beek

Ik ben Laura Stitselaar en ik ben 18 jaar. In de zomer
van 2010 ben ik
met 9 jongeren
vanuit de kerk
naar Moldavië
geweest om daar
aan een naschool-
se opvang te klus-
sen. Ik heb daar
zo van genoten
dat ik graag weer
met zulke projec-
ten mee wil. Nu
gaan we met 25
jongeren en 4
begeleiders naar

India. Het lijkt me ontzettend gaaf om daar naar toe
gaan, omdat je daar een hele andere cultuur hebt en
ik het leuk vind om mezelf in te zetten voor mensen
die het slechter hebben. Ik kijk ontzettend uit naar de
reis, maar ook naar de activiteiten die wij gaan doen
om geld te kunnen inzamelen. Ik hoop dat we de kin-
deren in het weeshuis veel liefde en hoop kunnen
geven en we veel voor hen kunnen betekenen. Liefs
Laura

Laura Stitselaar

Ik ben Sjoerd
Cozijnsen; ik ben
17 jaar. Ik ben nu
bezig met mijn
eerste jaar Mbo-
opleiding Horeca
ondernemer/
manager. En dat
is een super leuke
opleiding. Ik
werk al in een
restaurant 'the
Old Pepper Mill'
in Hoevelaken;
en daardoor ben
ik deze opleiding

gaan doen. Ik vind het leuk om met mensen bezig te
zijn. En bij welk ander beroep komen mensen voor
hun plezier bij je om geld uit te geven!? 
Ik ga mee met dit project, omdat dit iets is waarmee
je anderen helpt en dit iets is wat je niet vaak zult
meemaken. Het lijkt me leuk om anderen te helpen in
India, die het veel moeilijker hebben dan wij. En het
lijkt me heel erg leuk om met de groep alles te doen
van begin tot het einde. Het lijkt me heel ingrijpend,
omdat we hier alles hebben wat we willen. Wij kun-
nen alles doen en dat gaat ons gemakkelijk af, maar
daar gaat dat heel anders en van die ervaring hoop ik
te leren. Wat me heel leuk lijkt, is de ontmoeting met
de kinderen en mensen daar.
De uitdaging is natuurlijk of alles gaat lukken, en dan
niet alleen de voorbereidingen, maar ook alles wat
we gaan doen in India.
Eigenlijk weet ik niets van India af, en dat maakt het
aan de ene kant nog spannender, maar aan de andere
kant denk ik, ik zie wel wat ik aantref en hoe ik daar
dan op ga reageren. Van alle mensen om me heen
krijg ik alleen maar positieve en leuke reacties dus
dat geeft me ook wel kracht en zin om er helemaal
voor te gaan! 

Sjoerd Cozijnsen

Grace Home
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Samen met de kinderen gaan wij als kinderdienst
gezellige tijden tegemoet. Er zijn allerlei bijzondere
diensten de aankomende periode en natuurlijk gaan
we naar de advent- en kerstviering toe.

Allereerst is er op zondag 6 november is er voor de
kinderen een speciale gast die ons komt vertellen
over het India project Grace Home. De kinderen
brengen het collectegeld wekelijks in de grote doos
voor in de kerk, maar waarom eigenlijk? En wat
gebeurt er daarna met dat geld? De projectgroep zal
er een mooie presentatie van maken.

Op zondag 13 november wordt er gedoopt. Dan zul-
len we tijdens de kinderdienst weer werken aan een
mooi cadeau voor de dopelingen.

Verder vooruitkijkend zullen we in december gaan
repeteren voor het kinderkerstfeest. Hierover lees je
meer in de Rondom van december maar we willen
jullie alvast herinneren aan het gezellige kerstfeest
van vorig jaar en enthousiast maken om ook dit jaar
weer mee te doen!  In deze Rondom vandaar al een
vooraankondiging die je niet kunt missen!

We hopen samen met jullie op een gezellige en knus-
se herfst/winter tijd.

de leiding van de kinderdienst. 

Kinderdienst
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Oppasrooster De Eshof 
tot 1 januari 2012

6 november  Nikeline Peer en Nadia Oucha Saif
13 november  Judith v.d Kamp en Nienke Meijer
20 november MyriamZandberg en Femke v.d Poll
27 november Ina Beitler en Demi Beitler

4 december  Hester Beukers en Anje Boswijk
11 december  Ina van Os en Hanne Blaas
18 december Yvonne Lokhorst  en Aart de Gier
25 december  Annemarie Veldhuizen, Nadia Oucha Saif en Anje Boswijk

1 januari Esther van Wieren en  Annika Verkerk
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Kinderkerstfeest 2011

Kinderkerstfeest in de Eshof !
Op

ZATERDAG 24 DECEMBER OM 19.00
vieren we kerst voor jong en oud in de Eshof. We zijn op zoek naar kinderen die het leuk vinden om ons te helpen om

van deze dienst een fijn feest te maken.

Ben je vier jaar of ouder en heb je zin om mee te doen, geef je dan op bij Jantine Schuiteman
(jantineschuiteman@gmail.com, tel.2536928) of Anneke Waslander (anneke@klankmail.com , tel.7074457) Ook voor

vragen kun je bij ons terecht.

Let op; als je je opgeeft verwachten we je op zondag 11 december en zondag 18 december om te oefenen. Het oefenen
vindt plaats in de Eshof, aansluitend aan de kerkdienst die om 10.00 begint. Het is de bedoeling dat je beide zondagen

komt oefenen. Op zaterdag 24 december doen we 's middags een generale repetitie in de Eshof.

23
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Van harte aanbevolen,
collectes november 2011
Zendingscollecte Kerk in Actie op 6 november: 

In landen als Thailand en Vietnam is minder dan één
procent van de inwoners christen. Wie hier kiest voor
een studie theologie, moet wel een zeer sterke roeping
hebben. Want ze kiezen voor een armoedig en onzeker
bestaan, vaak in een sfeer van angst en conflict. Toch
trekt de theologische faculteit McGilvary veel jonge,
gedreven christenen die het Evangelie in deze landen
willen verspreiden. Kerk in Actie ondersteunt deze
faculteit; een van de weinige erkende academische
theologische opleidingen in Zuidoost-Azië. Karsten
van Staveren is in 2005 uit-
gezonden door Kerk in
Actie als docent en mentor
van de studenten. Zijn werk
is belangrijk voor de ver-
spreiding van het Evangelie in Zuidoost Azië. Uw
steun voor dit werk is onmisbaar, geef daarom aan de
collecte voor het zendingswerk!

Voor de collecte van 13 november vragen wij uw spe-
ciale aandacht voor Tbarek Ehbaby en haar moeder:
De moeder van Tbarek is weduwe geworden in Irak en
is samen met haar dochter gevlucht naar Nederland.
Tbarek zit al 4 jaar op De Hoeve school en na vier jaar
intensief oefenen heeft Tbarek zich de Nederlandse
taal en gewoonten eigen gemaakt. Ze is geïntegreerd in
Nederland. Tbarek wil arts worden en de zieken hel-
pen. Een prachtige toekomst ligt voor haar open in
Nederland.  Aan het begin van het schooljaar 2011-
2012 verandert er veel in het leven van Tbarek.
Ze wordt geconfronteerd met een negatief besluit van

de Rechtbank. Tbarek en haar moeder krijgen geen
verblijfsvergunning. Een leven in Irak opbouwen wil
Tbarek niet meer. Wat zal haar Irakese familie met
haar doen als ze terug is? Wordt ze uitgehuwelijkt?
Mag ze naar buiten? Kan ze naar school? Mag ze bij

haar moeder blij-
ven wonen? Kan
zij samen met haar
moeder een veilig
en gelukkig leven
leiden in Irak?
Allemaal levens-
vragen waarop ze

geen antwoord kan vinden. Tbarek en haar moeder
willen graag geholpen worden om in Nederland te
kunnen blijven wonen. De Hoeve school heeft daar-
voor actie gevoerd en meer dan 3000 handtekeningen
opgehaald! Op de foto ziet u Tbarek met mevrouw de

Graaff, directrice van de school.
De gemeente Nijkerk heeft besloten om Tbarek en
haar moeder nog financieel te steunen en ook De
Hoeve school heeft geld ingezameld. Als De Eshof
Gemeente willen we deze mensen ook laten weten dat
we in deze moeilijke en onzekere dagen aan hen den-
ken, voor hen bidden en willen steunen.  De opbrengst
van deze collecte zal overgemaakt worden op
Postbankrek.nr. 4236326 t.n.v.  J.M. Kool-de Lange
o.v.v. VOOR TBAREK.

Op 27 november: Missionair werk van de PKN "Help
de kerk in de nieuwe wijk ".
Werkers op pioniersplekken van de Protestantse Kerk
beginnen vaak met niets: geen kerkgebouw, geen
gemeenschap van mensen eromheen, maar wel heel
veel bewoners in een Vinex wijk. Een plek waar we
willen laten zien wat God kan betekenen in het leven
van mensen, en een positieve bijdrage leveren aan de
nieuwe wijk.  Dat probeert ook Taco Koster, predikant-
pionier in de Vinex wijk Getsewoud in Nieuw-Vennep:
'Ik wil daar zijn waar de mensen zijn. Als ik op huisbe-
zoek ga, vraag ik of ik de tweede helft van de avond
met buren of vrienden mag praten. Zo hoop ik te ont-
dekken wat in de wijk leeft.' Er zijn nog vier missio-
naire werkers in Nederland die deze uitdaging zijn
aangegaan en ervoor willen zorgen dat de kerk voor
mensen weer 'in de buurt' is, als een plek van zinge-

ving, en een plaats om naar
elkaar om te zien. Onze bij-
drage, zowel in gebed als
financieel, is zeer welkom.

Op 27 november bij de ves-
per om 17.00 uur:

Passantenverblijf in Amersfoort: Vooral in deze donke-
re koude dagen erg belangrijk. Iedereen van 16 jaar of
ouder die(langdurig) dak- of thuisloos is, kan 's nachts
terecht in het Passantenverblijf aan de Arnhemseweg
in Amerfoort. Daar krijgt hij/zij een bed, een douche,
een warme maaltijd en ontbijt. We kunnen door onze
bijdrage aan de vespers-collectes ervoor zorgen dat
deze mensen in een feestelijke decembermaand, zowel
letterlijk als figuurlijk, niet in de kou hoeven te staan.
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Blijft zoeken en vragen,
Naar mensen die hun steentje,
Al is die ook maar klein,
Bij kunnen dragen.,
Voor begeleid vervoer,
Is het een gezoek
Een dagelijkse toer,
Te voldoen aan al die vragen
Net als ziekenhuis bezoek.
Op dit moment, het knelpunt,
Daarom blijven we u vragen,
Want iedereen is hulp gegund.
En het kost geen geld, 

Als u zich  aanmeldt.!!!!
Ik weet het wel, u bent al druk,
Er wordt al veel gevraagd.
Maar het brengt geluk,
Als u uw steentje bijdraagt.
Hou het in gedachten
Op nummer 033 2580950
Of 033 2537800 ,

Zitten ze echt, op u te wachten.

Willemien van Putten,
Namens Hulpdienst Hoevelaken

Hulpdienst Hoevelaken,

De Paaskaarten met wensen,
Die we verdelen of verkopen,
Aan de Eshof kerkmensen,
Die net naar buiten lopen,
Zijn fleurig mooie kaarten.
Ze bevatten Paasgroeten,
Voor die gedetineerden,
Die op deze feestelijke dagen,
Ergens anders zitten moeten.

Bij de viering in de Paasnacht,
Krijgt iedereen een kaars,
Waarop is aangebracht,
Een kaartje met daarop,
De warme uitnodiging,
Om je lichtje te delen,
Met de mens die naast je ging.

Wij houden ons ook bezig,
Met de jeugd en zondagskind,
En lang heen ook, de catechese.
In vele lagen van de kerk,
Zie je ons aanwezig wezen.
Omdat onze diaconie,
Dat alles zo belangrijk vindt,
Doen ze samen al dit werk.

Het blijkt voor de kerkganger,
Belangrijk te wezen,
Dat ze thuis over de collectes,
En het doel kunnen lezen.
Daarvoor zult ons sindsdien,

Vaker in de Rondom zien.
Ook blijven we vertellen,
Dat men voor kerkbezoek,
Gewoon een taxi kan bellen.
Bel hiervoor 2580779,
Daar zitten ze voor u klaar.
Dus blijf niet thuis,
Maar bel ze maar.
Dan komen wij in de Eshof,
Elkaar ook weer tegen!

Het rooster bijhouden,
Van de hele schoonmaak ploeg,
Is op zich al werk genoeg
Dit kosten sparende project,
Is door Gosse op de rails gezet.
Het is prachtig en het werkt.
Maar er zijn helpers te kort.
Dus vraagt hij in het rond,
Of men per 6 weken,
Daar een paar uur tijd voor vond,
Zodat het hele systeem,
Dan wat simpeler wordt..
Het zou toch moeten kunnen,
Met zoveel vutters om ons heen,
Dat ze daar wat tijd aan gunnen.
Kom mensen meldt je aan!
Het is voor onze Eshof.
En samen zal het beter gaan!!!!

Willemien van Putten
Namens de diaconie

De Eshof diaconie _  deel 8
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Administratie
INGEKOMEN:
Dhr. D.B. van Essen 't Viertel 7 wijk 7
Mevr. J. Schuilenburg - van Vulpen Veenslagenweg 21 wijk 2
Fam. Ritmeester 't Hazeveld 57  in  Nijkerk wijk 1

Verhuisd:
Fam. Siteur - Reiling van Uilenhoeve 31 naar Schaapherder 26 wijk 1/1
Dhr. D.A. van Hoeijen van Diemen naar Laan van Vollenhove 710  Bis

Zeist wijk 1/1

VERTROKKEN EN OVERGESCHREVEN:
Fam. de Bruijn Kyftenbeltlaan 80naar Delden wijk 3

OVERGESCHREVEN:
Dhr. A.W. van Wilgenburg Grasmaat 23 naar Fontein te Nijkerk wijk 2
Sandrina van Galen Lagebrinkerweg 46 naar Ger. Vrijgemaakt A-frt wijk 7

OVERLEDEN:
Dhr. J. Smidt Prinsenhof  3 wijk 6
Dhr. N.L. Merrick Wilhelminalaan 43 wijk 8

En de bloemen gingen naar ...

Uitvaartdienst Jos Smidt

Janny Merrick Wilhelminalaan 43 attentie
Wil van Reijendam Ottoborrengoed 25 ziekte
Gab en Nelly Clement Lenard Dirckslaan 13 attentie

BRUIDSPAREN:
Dhr en Mw Korpel Eiberlaan 39 vijfenvijftig jaar getrouwd
Ellen en Jan Hofman Ibislaan 18 vijfentwintig jaar getrouwd

EN DE JARIGEN:
Mw Lensen, Dhr Lammers, Mw v Meerveld, Mw Venema, Dhr Bouman, Dhr Westerman, 
Dhr Praam, Dhr Meijer, Mw Bos.
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Kennis van InDesign?
DE RONDOM GAAT VAN QUARK EXPRESS NAAR INDESIGN (VOOR WINDOWS)

De Rondom blijft hetzelfde, maar we moeten met onze tijd mee: het programma waar me mee werken is 
dusdanig verouderd dat we overgaan naar InDesign. Zo hopen we minder drukfouten te hebben en sneller en effi-
cienter te kunnen werken. Alleen: wij zijn geen kenners! Dus zoeken we:

IEMAND BINNEN DE GEMEENTE DIE ONS KAN HELPEN MET HET OMZETTEN VAN DE
RONDOM NAAR INDESIGN (VAN QUARK EXPRESS)?

Binnen de redactie zijn we al een heel eind, maar de puntjes op de i lukt nog niet. Met een beetje hulp zijn we erg
geholpen! Graag contact met Sierou de Vries  tel: 253 4669 / mail: sieroudevries@upcmail.nl 

Autodienst
voor gemeenteleden die niet meer zelf naar de
kerk kunnen, is er een autodienst beschik-
baar.

Informatie en/of aanmelden bij:
Lien Vogel, Tabaksland 12,                     
tel.nr. 2580779

of per e-mail: j.vogelfonken@chello.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 vacant
o Wijk 6 mw.L.W.W.van der Laan Dr.F.W.Klaarenbeeksingel 65 2536138 lenievanderlaan@chello.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 Schaapherder 26 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 mvandeuveren@kpnplanet.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. P.Heining-Bouwman Sportweg 14 2535723 peabouwman@gmail.com

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 M.Bos-van Groningen Veenslagenweg 89 2537221 marijke_bos@hotmail.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 Haverhoek 3 2582315 jongdeam@gmail.com

o Wijk 5 mw Ria Janssen Anthonie van Leeuwenlaan 3 2535458 dmcned@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


