
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

11.30 uur Kerkconcert door Rudi Coppoolse
11.30 uur Oefenen met de kinderen voor de kerstavondviering
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 Oefenen met de kinderen voor de kerstavondviering
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: Grace Home; 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
collecten: eigen diaconie; jeugd- en jongerenwerk

ca. 11.00 uur Nieuwjaarsbegroeting, de Eshof

Zondag 8 januari 10.00 uur dr M. Dijkstra (Ede)
collecten: Stichting Hulpdienst Hoevelaken; instandhouding van de 
eredienst

Zondag 15 januari 9.30 uur Oecumenische viering van Schrift en Tafel in de week van gebed 
voor de eenheid van alle christenen in de Eshof;                           
pastor A. Bottenberg, ds E. Boot
collecten: oecumene; vorming & toerusting

11.00 uur 'Wat zingen we?', de Eshof

Zondag 22 januari 10.00 uur ds E. Boot
collecten: eigen diaconie; onderhoud en exploitatie
van het kerkgebouw

Zondag 29 januari 10.00 uur ds E. Boot; bevestiging van ambtsdragers
collecten: JOP - catechese en educatie; kerkblad Rondom de Eshof

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

WEEK 49
dinsdag 7 december 19.00 uur Basiscatechese, de Eshof
donderdag 8 december 20.00 uur Kerkenraad, de Eshof
vrijdag 9 december 18.30 uur Overleg project Grace Home, de Eshof

19.45 uur Film: 'Born into brothels', de Eshof

WEEK 50
maandag 12 december 20.00 uur 'God is niet één' (5), de Eshof

20.00 uur 'In de kring' (3), Groot Middendorp 36
dinsdag 13 december 19.00 uur Basiscatechese (laatste keer voor de Kerst)

20.00 uur Wijkteam 8, Koninginneweg 2
woensdag 14 december 20.00 uur 'Studiekring' (3), De Wetering 8
donderdag 15 december 20.00 uur Diaconie, de Eshof
vrijdag 16 december v.a. 15.30 uur Kerstmiddag voor genodigden, de Eshof

v.a. 19.00 uur Alle Grace Home-jongeren: kerststukjes maken, de Eshof
zaterdag 17 december v.a. 9.00 uur Levende kerststal op de Brink (actie Grace Home)

19.30 uur Kerstsamenzang, Intres

WEEK 1
dinsdag 3 januari 20.00 uur Wijkteam 5, A. van Leeuwenlaan 3
donderdag 5 januari 20.00 uur Diaconie, de Eshof

WEEK 2
maandag 9 januari 20.00 uur 'Studiekring' (4), De Wetering 8
dinsdag 10 januari 19.00 uur Basiscatechese, de Eshof

20.00 uur Instructie basiscatechese, de Eshof
woensdag 11 januari 20.00 uur Wijkteam 1, Kastanjelaan 3
donderdag 12 januari 19.30 uur Moderamen, de Eshof

20.00 uur Liturgisch Werkoverleg, F.W. Klaarenbeeksingel 99

WEEK 3
maandag 16 januari 20.00 uur 'De zin van het bestaan' (1), de Eshof
dinsdag 17 januari 20.00 uur 'Workshop zingen en vieren met de kleinsten' (1), de Eshof
woensdag 18 januari 20.30 uur Grace Home, 't Viertel 1

van de redactie
Weer een roerig jaar ligt bijna achter ons. Van dichtbij en ver werden we geconfronteerd met vreugdevolle en
verdrietige zaken. De Eshofgemeente neemt binnen kerkelijk Nederland  nog steeds een redelijk stabiele plaats in
waar velen van ons zich thuis voelen. Bij haar afscheid attendeerde Ds. van der Giezen nog eens aan onze plicht
om een gemeente te zijn waar ieder welkom is. Een mooi thema in de adventstijd denken wij. 

De redactie wenst u in dat licht een kerstfeest van vreugde en verwachting toe. 



Uit de gemeente

KERST
We naderen het Kerstfeest. Feest van hoop en van
licht; van geboorte en nieuw leven. Feest ook van ver-
driet om wie je mist, om contact dat stuk liep, om ver-
houdingen die verstoord raakten. Juist bij een feest
waar het licht centraal staat kunnen we soms scherp de
afwezigheid ervan ervaren. Of juist het omgekeerde
meemaken en het licht zelf onverwacht in een ander
licht zien. 
Ik kwam een gedicht tegen van Marinus van den Berg
waarin hij onder woorden brengt hoe Kerst ieder jaar
anders is - want onze ervaringen veranderen en wijzelf
veranderen mee. En ik wens ons toe dat één ding niet
verandert: dat we, waar we dat kunnen, voor elkaar
een licht ontsteken.

Geen enkele Kerst is hetzelfde
al kunnen ze op elkaar lijken.

Elk jaar is hetzelfde kerstverhaal
anders,
want jij bent anders.

Je merkt dat niet altijd op
maar ineens kan je duidelijk worden
dat het nooit meer hetzelfde zal worden.

Geboorte en dood
die steeds, op velerlei wijzen
om ons heen zijn
en niet altijd ver weg blijven,
laten je anders horen en kijken.

Geen enkele Kerst is hetzelfde.
Je zit steeds vol verhalen en geluiden,
denkend aan alles wat er gebeurde.

Elk jaar is hetzelfde kerstverhaal
anders,
maar wat blijft is
het lied van de hoop.

ZIEKEN
Op 3 november is Roel de Langen verhuisd van zijn
tijdelijke opvang in Zon & Schild naar
Woonzorgcentrum Sint Joseph (Hessenweg 218, 3791
PP Achterveld). Deze verhuizing stond al een keer eer-
der gepland, maar toen ging het met Roel niet goed

genoeg. Gelukkig gaat het nu beter en kan hij gaan
aarden in het Sint Joseph.

Joop Keur (Haverhoek 3) doorstaat de chemothera-
pieën goed, al heeft hij last van moeheid. Hopelijk zul-
len de medicijnen hun werk goed doen.

Met Henk Bousema (Pastoorakker 18) gaat het iets
beter. Hij is weer uit het dal gekrabbeld. Al zijn zijn
vooruitzichten beperkt, hij is op het moment blij dat
zijn wereld weer wat groter is geworden nu hij weer de
deur uit kan en zelfs weer op de fiets heeft gezeten.

Rie Bloklander-Glas (Lindenhof 20) heeft inmiddels
twee chemokuren goed doorstaan. Ze heeft last van
vermoeidheid, maar verder ondervindt ze er niet al
teveel narigheid van. We hopen dat het zo goed zal
blijven gaan.

Janny van Sloten-van de Pol (Doorniksland 6) verblijft
op het moment dat ik dit schrijf in het ziekenhuis. Ze
werd opgenomen voor onderzoeken, omdat ze gewicht
verloor en erg moe was. Uit de onderzoeken blijkt dat
ze een ontsteking van de wanden van de slagaders
heeft. Hopelijk kan de ontsteking met medicijnen snel
worden bedwongen.Vlak voor haar ziekenhuisopname
ging het ook nog met Dirk niet helemaal goed: zijn
ICD was afgegaan, wat betekent dat er een stroomstoot
nodig was om hartstilstand te voorkomen. Dirk zal de
komende tijd daardoor ook weer met het ziekenhuis te
maken hebben.

Elly Stomhorst-Oxfoort (Constantijngaarde 3) heeft het
einde van de chemokuren bereikt. Half december heeft
ze een gesprek met de oncoloog en daarna 'begint het
grote wachten', zoals Jan schrijft in een e-mailbericht.
Hopelijk zal het heel lang goed blijven gaan.

Kees van Rietschoten (Ridderspoor 12) is op het
moment dat ik dit schrijf in het ziekenhuis, waar hij
enkele dagen moet zijn voor een blaasoperatie. Die is
goed geslaagd en hopelijk mag hij gauw naar huis om
te herstellen.

Aan allen, hier genoemd of niet genoemd, van harte
een decembermaand toegewenst waarin warmte van
mensen, die elkaar nabij willen zijn, de kou zal verdrij-
ven.
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IN MEMORIAM JAN KORPEL
Op 14 november is overleden Jan Herman Korpel, op
de leeftijd van 80 jaar. Hij woonde tot voor kort nog
bij zijn vrouw Tiny, grenzend aan de woning van
dochter Herma en haar gezin, aan de Eiberlaan 39.
Helaas was het enkele maanden geleden nodig dat hij
in de Lisidunahof in Leusden ging wonen. De jaren-

lange diabetes ging steeds
meer zijn tol eisen. Het 55-
jarig huwelijk op 4 oktober
heeft hij gelukkig nog wel
heel bewust meegemaakt. 
Jan Korpel was een man van
weinig woorden, die dat ech-
ter ruimschoots goedmaakte
met daden. Als gezin werd
heel veel samen ondernomen,

en ook wat emancipatie betreft was hij zijn tijd ver
vooruit. De meeste mensen in Hoevelaken zullen hem
kennen als gemeenteambtenaar. Op 19 november heb-
ben we hem begraven, na een uitvaartdienst waarin
dochter Marjo, zelf predikante, mede voorging. 
We wensen Tiny, Marjo en Herma en haar gezin veel
sterkte in de tijd die komt. 

FELICITATIES
Op 10 november werd Milan geboren, zoon voor
Jeffrey en Jennie van Dasselaar-Pouwels en broertje
voor Yara (Rode Zee 3, Amersfoort). En op 18 novem-
ber kregen Ron en Hanneke van Doorn-van Gelder
(Mauritslaan 16) een zoon en kreeg Nienke een broer-
tje: Wilhelmus Barend Jacobus heet hij, of kortweg
Coen. Ouders en grote zussen, van harte gefeliciteerd!
Jan en Gerrie Buddingh-de Ruig (Boersenserf 22) vier-
den op 4 november dat ze vijfenveertig jaar waren
getrouwd. Op 12 november gedachten Adri en Geertje
Zijlstra-Vrieswijk (Van Dedemlaan 6) dat ze veertig
jaar eerder elkaar liefde en trouw beloofden. Voor
Hans en Zwaan Nobels-Zielman (Penningweg 4A) was
24 november de dag waarop ze vijftig jaar eerder in
het huwelijk traden. Ab en Greet Broekhuis-Walet
(Dassenburcht 4) gedachten op 28 november hun vijf-
envijftigjarig huwelijksfeest, terwijl dat feest voor Rut
en Jo Timmerman-Doornekamp (Weldammerlaan 4)
een dag later, op 29 november, viel. Tenslotte is 3
december de dag waarop Dirk en Janny van Sloten-
van de Pol (Doorniksland 6) hun veertigste huwelijks-
jaar vol maken; hopelijk zal Janny op die dag ontsla-

gen zijn uit het ziekenhuis.
Bruidsparen, heel hartelijk gefeliciteerd namens de
Eshofgemeente. En voor de toekomst jaren van liefde
goed samenzijn toegewenst.

Bezoek aan het Protestants Landelijk Dienstencentrum
In het vorige kerkblad stelde ik de vraag al, hier her-
haal ik hem nog maar eens: wie zou het leuk vinden
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 plaats-
vindt en over de wijze waarop in de PKN leiding
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 zaterdag-
morgen. Het minimumaantal voor een rondleiding is
35 personen. Het is nog niet duidelijk op welke zater-
dag het bezoek zou kunnen plaatsvinden. Heeft u inte-
resse, wilt u mij dat dan laten weten? Dan houd ik u
op de hoogte!

AFSCHEID VAN MARIAN VAN GIEZEN
Op 27 november namen we als gemeente officieel
afscheid van Marian. Hier wil ik daar ook persoonlijk
graag nog iets over kwijt.
We hebben een paar goede jaren met
haar gehad. Marian heeft een aan-
tal organisatorische en inhoudelijke
taken op zich genomen die ze op
geweldige manier heeft volbracht.
Daarnaast was ze een heerlijke col-
lega. Het was fijn om regelmatig
van gedachten te wisselen en plan-
nen te maken.
Marian, namens ons allemaal ook op
deze plaats: heel erg bedankt voor alles wat je hebt
gedaan en betekend! Het ga je goed - en graag tot
ziens.

Marian van Giezen en Ellie Boot
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Tien jaar was Rudi toen hij orgel begon te
spelen in kerkdiensten op campings en in
bejaardenhuizen. Het zat er dus al vroeg in! 
Het zal dan ook geen verbazing wekken dat Rudi in
december 1971 op 16 jarige leeftijd de vaste organist
werd in kerken in Serooskerke en Domburg op
Walcheren. Een begenadigd musicus en pure liefheb-
ber had zijn eerste schreden op het pad van kerkorga-
nist gezet. Nu, 40 jaar later, bespeelt Rudi nog steeds
met plezier en passie het prachtige orgel in de Eshof.

Na zijn huwelijk
met Beate in
1978 verhuisde
het pas getrouw-
de stel naar Ter
Aar bij Alphen
aan de Rijn. Ook
daar konden de
kerkgangers
genieten van
zijn orgelspel.
Zeeland bleef
echter trekken

en in 1983 ver-
huisde het gezin weer naar Middelburg waar Rudi
organist werd in een wijkgemeente te Middelburg.

In 1988 streek het gezin Coppoolse neer in
Hoevelaken. Uiteraard wilde Rudi onmiddellijk orga-
nist worden van 'De Eshof'. Aanvankelijk ging dat
niet zo makkelijk. Er waren hier vier of vijf organis-
ten actief en niemand zat te wachten op een overge-
waaide organist uit Zeeland. Dus meldde Rudi zich
bij de gereformeerde kerk in Nijkerk waar hij met
open armen werd ontvangen.
Toch zag Rudi kans zich een plaatsje te verwerven op
het rooster van organisten van 'de Eshof'. Doordat
andere organisten ermee stopten of minder gingen
spelen werd hij al snel hoofdorganist. En dat is hij,
tot ons aller vreugde, tot op de dag van vandaag.

Een organist heeft een belangrijke functie in de ere-
dienst. Hij is medeliturg. Door woorden en muziek
ervaren we iets van Gods aanwezigheid, kunnen we

door Hem geraakt worden. Daarbij kan muziek vaak
meer doen dan woorden. Muziek kan een snaar in
ons laten meetrillen.
Kerkmuziek is eigenlijk iets heel aparts. Waar of
wanneer komt het nog voor dat we onze stembanden
gebruiken om te zingen? In de kerk. Een goede bege-
leider is daarbij van grote waarde. "Zingen is dubbel
bidden," zei Augustinus; daarin speelt een muzikale
organist/pianist een onmisbare rol.
We hopen dat we nog lang van Rudi als musicus zul-
len mogen genieten.

Wat is mooier dan wanneer de jubilaris zelf luister
bijzet aan zijn eigen jubileum door na de dienst op 11
december (2e advent) een klein adventsconcert te
verzorgen. Het concert begint een kwartier na afloop
van de dienst. Dat zal om ongeveer 11.30 uur zijn.

Allen, ook niet-kerkgangers, zijn daarvoor van harte
uitgenodigd.

Frits Harmsen, in samenwerking met Ellie Boot.

RUDI COPPOOLSE -
40 JAAR KERKORGANIST



IMPRESSIE 
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IMPRESSIE VAN DE VERGADERING VAN DE
KERKENRAAD OP 27 OKTOBER

Het kan voorkomen dat een vergadering van de ker-
kenraad bijna gelijk valt met de inleverdatum van de
kopij voor Rondom. Daarom leest u nu pas de impres-
sie van de vergadering van eind oktober. Een bezwaar
hoeft dat niet te zijn omdat discussies en besluiten niet
altijd aan de actualiteit gebonden zijn. 

Als opening van de vergadering hebben we gesproken
over een thema uit het boek 'God is niet één'. Dat boek
staat centraal in een aantal bijeenkomsten van Vorming
& toerusting. Evert Veldhuizen legde ons de vraag
voor of alle wereldgodsdiensten leiden naar één en
dezelfde God. Een boeiende discussie waar een hele
vergadering aan besteed zou kunnen worden. We kwa-
men tot de conclusie dat het niet geldt voor alle
wereldgodsdiensten maar wel b.v. voor het christen-
dom, het jodendom en de islam. 

In deze kerkenraad hebben we een aantal formele
zaken goedgekeurd, zoals de begroting en het collec-
terooster voor 2012. Wilt u de begroting inzien, neem
dan contact op met onze penningmeester Hans Nobels.

Tevens hebben we met genoegen een positief advies
gegeven aan de classis voor een wijziging in de ker-
korde die voor ons van belang is. Tot nu toe gold dat
de meerderheid  van het college van kerkrentmeesters
uit ouderlingen diende te bestaan. In de nieuwe versie
van de kerkorde wordt dit teruggebracht naar 1/3 met
een minimum van twee ouderlingen. 

Op de publicatiewanden in de Eshof worden nog wel
eens posters aangebracht waarvan de herkomst onbe-
kend is en de inhoud soms vragen oproept. De kerken-
raad heeft besloten om het gebruik van de publicatie-
wanden en de leestafel aan enige regelgeving te onder-
werpen. Zie voor een uitéénzetting hiervan het artikel
elders in deze Rondom.

In deze vergadering is ruimschoots tijd besteed aan het
onderwerp 'zorg voor de mantelzorg'. Door overheids-
bezuinigingen en decentralisatie van met name de
AWBZ kan de druk op mantelzorgers toenemen.
Vanuit de centrale organisatie in Nijkerk zijn maat-
schappelijke organisaties en ook alle kerken benaderd
om deze zorg te delen en attent te zijn op situaties
waar deze zorg een te zware belasting gaat vormen.
Ook vanuit 'de Eshof' wordt al of niet in georganiseer-
de vorm veel mantelzorg verleend. De hulpdienst
Hoevelaken is daarvan het bekendste voorbeeld maar
er zijn ook vele anonieme mantelzorgers werkzaam.
Wij herkennen de zorg die geuit is. Inmiddels heeft
een delegatie van de Pastorale raad en de Diaconie een
gesprek gevoerd met de initiatiefnemers. Het gaat
erom signalen op te pikken van mantelzorgers waar-
voor de last te zwaar dreigt te worden maar die het niet
rechtstreeks uiten. Alleen al door het gesprek in de
kerkenraad is de attentie voor dit onderwerp aanwezig.

Frits Harmsen
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Hartelijk dank en vaarwel!
Nog nagenietend van mijn afscheid op 27
november schrijf ik deze laatste inbreng voor
Rondom. 
Ik voel me wat verlegen onder alle goede en lieve
woorden die ik te horen kreeg, zowel in de speech van
Frits Harmsen als in persoonlijke ontmoetingen na de
dienst en in pastorale contacten van de afgelopen
weken. 
Dit afscheid geeft mij een dubbel gevoel: enerzijds
vind ik het jammer om afscheid te moeten nemen van
deze warme en betrokken Eshofgemeenschap, waar ik
in deze twee jaar toch heel wat mensen heb leren ken-
nen, en heb genoten van het samenwerken met zoveel
zó betrokken vrijwilligers. 
Anderzijds wist ik natuurlijk vanaf het begin dat het
maar twee jaar zou duren en heb ik me daarop inge-
steld. Bovendien merkte ik dat, sinds mijn aantreden
als predikant ook in Utrecht, ik het lastig vind om op
twee plaatsen voluit betrokken te zijn. 

Ik heb veel geleerd in deze tijd in de Eshof. Ik kan
inmiddels al veel meer op de PC dan daarvoor - ik
moest wel! - hoewel het maken van een nette orde van
dienst me nog steeds moeite kost. Maar ik heb ook
veel geleerd over het eigene van protestant zijn. 
Met zeer veel plezier heb ik meegewerkt in de com-
missie 'Bouwen aan identiteit', die zich heeft bezigge-
houden met de identiteit en de toekomst van de
Eshofgemeente. En ik heb er alle vertrouwen in dat de
Eshof nu met één fulltime predikant en een hóóp vrij-
willige inzet een goede toekomst tegemoet gaat. 

Ik kan het niet laten om nog één stokpaardje van deze
afgelopen twee jaar te berijden, om dat als een soort
'testament' mee te geven. In de gesprekken die we als
commissie hebben gevoerd met gemeenteleden, kwam
heel vaak terug dat mensen in de Eshof ondanks alles
soms toch kliekjesvorming ervaren. De kerkenraad,
pastorale raad, welkomcommissie en vele anderen
doen hun best om die taaie gewoonte te doorbreken.
Maar zij kunnen dat niet alléén: je kunt dat niet 'uitbe-
steden' aan een raad of commissie. 

Of mensen zich welkom en opgenomen voelen
in een gemeenschap, dat is een zaak van ieder
lid van die gemeenschap. 
Voorbeeld: vraag eens aan degene die toevallig naast je
zit in de kerk of hij/zij ook blijft koffiedrinken, en
knoop dan een praatje aan. Zorg dat er niemand de
kerkdeur weer uitgaat zonder een keer aangesproken te
zijn. Daarom had ik als motto steeds een parafrase op
een reclameslogan van een telefoonaanbieder (bij die
telefoonmaatschappij gaat het over service - bij ons
gaat het om welkom zijn):

Laat welkom geen commissie zijn, 
maar een mentaliteit! 

Dat wilde ik nog graag een keer kwijt. Het ga u en jul-
lie allemaal heel goed en gelukkig kan ik zeggen: tot
ziens!

Marian van Giezen



Brede Pastorale Raad
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De Pastorale Raad vergadert ongeveer zes keer per jaar
en twee keer is dat een zgn. Brede Pastorale Raad. Dit
betekent dat niet alleen de ouderlingen aanwezig zijn,
maar ook de diakenen en contactpersonen. Op 10
november j.l. was dit ook het geval en vergaderden
eerst de meeste wijkteams vanaf 19.30 uur apart en na
de pauze werden alle wijkteams bij elkaar gebracht.

Het thema was: "Welke plek heb jij in de Eshof?" Op
de vloer was de omtrek van een groot lichaam geplakt
en daarbinnen waren kartonnen  ingewanden gelegd en
in het hoofd de hersenen en oog. Aan de buitenkant
een hand, voet en oor maakten het lichaam compleet.
Nou ja, compleet……..

Als inleiding las Lenie van der Laan een stukje voor
uit 1 Korintiërs 12 en legde Lieske Duim uit wat de
bedoeling van dit lichaam was.
Iedereen kon bij een lichaamsdeel gaan staan waarbij
zij/hij een goed gevoel had.
Een groepje dat bij één onderdeel stond kon elkaar

vertellen waarom die keuze was gemaakt.   Het hart
was een favoriete plek en werd dan ook veel genoemd
als thema van dit jaar: Liefde.  Daarna werd gevraagd
een keuze te maken met de gedachte "Welke plek heb
jij in de Eshof?"
Er werd veel van plaats gewisseld, maar een enkeling
bleef bij de eerste keuze.
Eén van de aanwezigen koos voor de nier en stond
daar helemaal alleen. De reden van haar keuze was dat
ze zelf op de nierdialyse werkt en vertelt dat weinigen
zich realiseren wat de nier doet.
Een andere eenling stond bij de darmen en haar reden
was het feit dat wanneer het goed gaat met de darmen
het ook goed gaat met je hele lijf. Nadat iedereen zijn
of haar zegje had gedaan, las Lieske  onderstaand
gedicht voor. De avond werd afgesloten met een hapje
en een drankje waarbij iedereen kon bijpraten of
napraten over de bijzondere inhoud van deze avond. 

Kees van Rietschoten

Zullen we voor je piano spelen dachten mijn vingers,
is dat geen goed idee?
Jullie doen maar, zeiden mijn oren maar wij doen
mooi niet mee.
Dat is dus niets geworden, daar kwam niets van
terecht
Vingers zonder oren, dat lukt niet echt
Zullen we naar je toe komen, dachten mij voeten, is
dat geen goed idee?
Jullie doen maar, zeiden mijn benen maar wij doen
mooi niet mee.
Dat is dus niets geworden, ik kwam niet bij je terecht
Voeten zonder benen, dat lukt niet echt.
Zullen we je een aai geven dachten mijn handen, is
dat een goed idee?
Jullie doen maar, zeiden mijn armen maar wij doen
mooi niet mee.
Dat is dus niets geworden, ik bracht er niets van
terecht.
Handen zonder armen, dat lukt niet echt.

Je ziet er lief uit, dat moeten we zeggen dachten mijn
ogen, is dat geen goed idee?
Jullie doen maar, zei mijn mond toen maar ik doe
mooi niet mee.
Dat is dus niets geworden, ik heb je niets gezegd.
Ogen zonder mond, dat lukt niet echt.
Dit wil ik niet meer, voor geen prijs.
Zo komt mijn lijf nooit meer in orde.
Elk lichaamsdeel eigenwijs.
Dat is om gek van te worden.
Alle lichaamsdelen samen één.
Dat zou mooi zijn, dat zou ik wel willen.
Mijn grote mond geen baas over mijn kleine teen.
Mijn hoofd niet hoger dan mijn billen.
Precies zo gaat het in de kerk:
het werkt niet goed, één alleen boven.
Met zijn allen gelijk, dat is pas sterk.
Daar moeten we allemaal aan geloven.

Uit: Het hoogste woord, pp 292-293, NZV Uitgevers

Met zijn allen gelijk, dat is pas sterk
(naar 1 Korintiërs 12:12)
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Huiskamerontmoetingen
Nieuw: huiskamerontmoetingen
Vanuit de Pastorale Raad wordt gewerkt aan het opzet-
ten van een nieuwe vorm van onderlinge ontmoeting:
(oecumenische) huiskamerontmoetingen. Dit is een
manier om in een kleine groep andere gemeenteleden
(en parochianen) te ontmoeten in een geloofsgesprek.
Dit betekent niet dat je moet geloven om eraan deel te
nemen, maar dat de onderwerpen zo gekozen worden
dat zij iets voor jou betekenen in de wijze waarop je je
(on)geloof beleeft. Het gesprek is gericht op ontmoe-
ting, elkaar willen verstaan/begrijpen. Dus níet op
discussie en meningvorming. 

De opzet is als volgt: binnen een tijdsbestek van 2 á 3
weken komen er op verschillende dagen, op verschil-
lende plaatsen en op verschillende tijdstippen groepen
van 10 tot 15 mensen éénmalig bij elkaar om onder
leiding van een gespreksleider van gedachten te wisse-
len over een onderwerp. Het leuke en nieuwe van deze
opzet is, dat de gespreksgroepen worden samengesteld
dwars door de gemeente en parochie heen. Mensen
kunnen dan intekenen op een bepaald tijdstip (keuze
uit meerdere data en dagdelen) en de groep wordt
bepaald door de keuze voor hetzelfde tijdstip. 

De bijeenkomst kent verschillende onderdelen, zoals
kennismaking en uitleg werkwijze, eventueel een korte
toelichting op het onderwerp, een speelse werkvorm;
maar vooral: gesprek. 
We hopen deze huiskamerontmoetingen samen met de
Paulusgemeenschap te kunnen organiseren. Voor het
eerste jaar (wsch. voorjaar 2012) denken we aan het
onderwerp 'Liefde', dat ook het jaarthema van de PKN
is. 

Via Rondom en Dialoogje zullen t.z.t. de uitnodigin-
gen worden verspreid; in de uitnodiging wordt ook
gevraagd wie zijn/haar huiskamer beschikbaar wil stel-
len voor een bijeenkomst. Zo zullen we gedurende
enkele weken gemeente- en parochiebreed bezig zijn
rond eenzelfde onderwerp. 
Lijkt het u of jou leuk om mee te denken over inhoud
en organisatie van deze huiskamerontmoetingen: neem
dan contact op met Evert Veldhuizen of Lieske Duim
(gegevens zie achterin Rondom).

Namens de Pastorale Raad, 
Marian van Giezen

Patrice Zola
Toen hij aankwam in Nederland, na zijn vlucht uit
Congo, werd hij opgepakt en heeft hij vijf maanden
vastgezeten op Schiphol. Daarna ontving hij zijn ver-
blijfsvergunning en de officiële status van vluchteling
en werd hij toegewezen aan de gemeente Nijkerk.
Sinds half november woont Patrice Zola nu in
Hoevelaken op Veenlanden 17.
De vluchtelingenwerkgroep ontfermt zich over hem,
onder andere in de persoon van Jan van de Hoeven.
Daarnaast kunnen wij als kerkelijke gemeente iets
betekenen. Patrice is christen en hoorde in Congo bij
een protestantse kerk. Hij zou graag mensen leren ken-
nen binnen de Eshofgemeente en op een of andere
manier bij de kerk betrokken raken. De taal is nog wel
een probleem: hij spreekt gebrekkig Nederlands en
Engels. Hopelijk kan hij spoedig naar school en zal hij
Nederlands kunnen gaan leren. Het Frans beheerst hij

echter uitstekend.
Zijn situatie is op het moment vrij eenzaam. Al zijn
familie woont, voor zover nog in leven, in Congo.
Toen ik hem vroeg wat er zou zijn gebeurd als hij niet
was gevlucht, vertelde hij dat hij zou zijn opgepakt en
waarschijnlijk zonder proces voor jaren zou zijn vast-
gezet - of bij gelegenheid vermoord. Het verlaten van
zijn land en zijn vrouw en kinderen was als oplossing
de minste van twee kwaden. Hij maakt zich zorgen om
zijn gezin.
Hij is ook bijzonder handig, goed in zijn vak als auto-
mecanicien en heeft zichzelf in korte tijd het werken
met de computer aangeleerd.
Ik hoop dat wij er als gemeenschap aan bij kunnen
dragen dat zijn leven in Hoevelaken draaglijk en hope-
lijk de moeite waard wordt.

Ellie Boot

Uit de gemeente - aanvulling



Bouwen aan identiteit, dat is waar we met
elkaar mee bezig zijn. Nu Marian per 1
december gestopt is zullen we onze speer-
punten in de praktijk moeten gaan brengen. 
Binnen het pastorale werk waar Ellie en de Pastorale
Raad beiden hun taak in hebben willen we aandacht
kunnen geven aan diegenen die dit nodig hebben. Van
een luisterend oor tot aan specifieke hulp. In de prak-
tijk is dit niet zo eenvoudig. Pastorale ouderlingen en
contactpersonen proberen zo goed als zij kunnen deze
taken op zich te nemen. Ellie ondersteunt hen hierin
en is er voor diegene die meer specifieke zorg nodig
heeft. Niet elke ouderling of contactpersoon heeft de
nodige bagage om dit te kunnen doen. Binnen de
Pastorale Raad is daar in dit kader over gesproken en
gezocht naar mogelijkheden om de kwaliteit en de
mogelijkheden voor bredere aandacht te verbeteren,
waarbij we uitgaan van de situatie dat alleen Ellie als
professionele kracht beschikbaar is.

HOE ZIEN WE DE PASTORALE ZORG N U ?

We kunnen het pastoraat in onze gemeente indelen in
drie niveaus van zorg:

- Basiszorg
- Specifieke zorg
- Professionele zorg

De basiszorg is een taak van iedereen en wordt onder
andere uitgevoerd door de wijkteams, in het bijzon-
der door de pastorale ouderlingen en contactpersonen
en door enkele diakenen. Nu Janny Dammingh bezig
is om zich op te leiden voor de ondersteuning bij spe-
cifieke zorg, willen we ook aandacht schenken aan
ondersteuning voor diegenen die nu of in de toekomst
in de basiszorg actief zijn.

BASISZORG

Een pastorale taak vervullen als ouderling, diaken of
contactpersoon vergt best wel wat van je en het is
dan ook niet vanzelfsprekend dat iedereen dit zomaar
kan of wil doen. Vragen komen op als: hoe moet het?
Kan ik het wel?

Als pastorale raad willen we hier graag ondersteuning
in aanbieden.
Voor dit doel organiseert de Protestantse Kerk in
Nederland een basiscursus pastoraat.

We willen deze mogelijkheid niet alleen onder de
aandacht brengen van degenen die nu ouderling, dia-
ken of contactpersoon zijn, maar van alle leden in de
Eshofgemeente.
Om te weten hoeveel mensen hier belangstelling voor
hebben  willen we dit graag inventariseren. 
Mocht je daarom geïnteresseerd zijn in een basiscur-
sus pastoraat, dan kan je je aanmelden bij:

Herman of Trudy Julsing
Bijenvlucht 8
3871 JJ  Hoevelaken
Tel: 033-2537820
Email: herman.julsing@live.nl of
trudy.julsing@live.nl

Je kunt je natuurlijk ook aanmelden bij één van de
andere pastorale ouderlingen.

COMPACTE BESCHRIJVING CURSUS

Soort activiteit 
Basiscursus pastoraat van drie avonden. 

Doel 
Aan het eind van de cursus hebben mensen zicht op
het belang van een duidelijke visie op pastoraat. Zij
hebben een (voorlopige) visie ontwikkeld hoe zij zelf
als ouderling of bezoekmedewerker in het pastoraat
staan. Ze zien het belang van een luisterende, invoe-
lende grondhouding en hebben een handvat gekregen
voor de praktijk van het werk. 

Inhoud 
·          Visie op pastoraat
·          Belang van het luisteren
·          Luisteroefeningen
·          Praktisch-organisatorische vragen

Datum en plaats 
Bij voldoende aanmeldingen zal gekeken worden
naar beschikbare data. 
De cursus zal 's avonds gegeven worden van 20.00
uur tot 22.00 uur, in de Eshof.

Kosten 
Deelname is gratis.

Namens de Pastorale Raad 
Hetty Veldhuizen, Ellie Boot, Herman Julsing

Basiscursus Pastoraat
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De gemeentezang is een kostbaar protestants
erfgoed. Ze is het cement tussen de bouwste-
nen van de eredienst. Over dit onderwerp
schreef Sytze de Vries een artikel in het
ouderlingenblad van november 2011 onder
de titel: ZINGEN IS ZILVER, ZWIJGEN IS
GOUD….

Sytze de Vries is theoloog, dichter/schrijver op de ter-
reinen van bijbelse theologie, liturgie en kerklied. Hij
was onder andere predikant van de Oude Kerk in
Amsterdam.

Zingen moet je leren. Daarvoor ontbreekt nogal eens
de leerschool, ook de leerschool van voorgangers
overigens. Maar in sommige gemeenten beluister je,
hoe men daar zingend heeft leren in- en uitademen.
Daar straalt de gemeentezang.

Wie heeft leren zingen, heeft ook leren zwijgen! 'De
gemeente moet alles mee kunnen zingen!' Welke pre-
dikant heeft dat niet ooit te horen gekregen, wanneer
de gemeente werd gevraagd een lied in wisselzang
van vrouwen en mannen te zingen. Meestal is het de
lengte van een lied, die daartoe aanzet. Als rondrei-
zend prediker moet ik (SdV) vaak eerst de bereidwil-
ligheid daartoe toetsen. Mensen denken doorgaans
dat ze door niet mee te zingen worden buitengeslo-
ten.
Het tegendeel is waar. Wanneer je namelijk niet actief
meezingt, maar alleen met oren en ogen aandachtig
volgt, luisterend en mee-lezend, wat de andere partij
zingt, gaat de tekst vaak veel sterker spreken. Het
lied dring dan sterker tot je door dan wanneer je
alleen maar zingt. Dan vragen gedrukte woorden en
noten alle aandacht. Zwijgend 'meezingen' intensi-
veert juist de omgang met de tekst en zet ons allesbe-
halve buitenspel. 

Een dergelijke 'samenwerking' kan ook tot uiting
komen in het weinig gepraktiseerde 'orgelvers'. Bij
een bepaalde strofe van het lied zwijgt de gemeente.
De organist vertolkt in zijn wijze van spelen de
teneur van het couplet en de gemeente leest en luis-
tert mee. Ook dit kan een intensivering zijn van de
zang. Het betrekt ook de organist meer bij de dienst.
Hij is niet enkel begeleider of 'geluidsbehanger'. Hij
is ook vertolker en verkondiger. Een zelfde rol kan
ook door een cantorij of een solist ingevuld worden.

De oervorm van dit over en weer het voortouw
nemen bij de zang vinden bij het reciteren van (onbe-
rijmde) psalmen. Vanouds een traditie uit de kloosters
en de rooms-katholieke liturgie. Beurtelings zingen
de  tegenover elkaar gezeten delen van de gemeen-
schap steeds een regel. Het is als bij volleyballen:
ook wanneer je niet 'aan de bal bent' ben je alert om
die op te vangen en terug te geven over het net. Zo
speelt men ook elkaar de psalm toe, als die bal. Het
maakt je bewuster van je eigen 'beurt'. Ook hier
geldt: als 'de overkant' zijn regel zingt, ben je even-
zeer, zo niet meer betrokken bij het geheel van de
psalm. Maar wie leert ons nog deze vormen? En wie
onthult ons de verrijking, als wij ze praktiseren?

Soms zegt iemand niet te kunnen zingen. Vanaf de
kansel valt zo iemand mij uiteraard op. Wat ook
opvalt is, dat het altijd mannen zijn, die zwijgen.
Maar ze zijn er in twee soorten: de één kijkt door de
kerkruimte en laat zijn gedachten de vrije loop. De
ander leest zorgvuldig de liedteksten mee. En ik
weet: in elk geval kan zijn hart wel zingen.

Soms kan iemand niet meer meezingen, wordt haar
of hem de keel dichtgeknepen door verdriet. Dat kan
voor mensen reden zijn om niet meer naar de kerk te
gaan. Men wordt zingend te zeer geconfronteerd met
het eigen verdriet. Waarom een ander je tranen laten
zien?
Ik heb er altijd voor gepleit dan juist wel te komen.
Zingen kan een goede vorm van leedverwerking zijn,
geeft lucht aan je verdriet. In een zingende gemeente
horen wij dan ook ruimte en bescherming te bieden
voor elkaars tranen. We zingen niet alleen met elkaar
maar ook voor elkaar. Als ik zelf niet meer zingen
kan, wordt er om mij heen gezongen en dat lied wil
mij dragen. Gemeentezang als diaconaat, als pasto-
raat.

Al is mijn stem gebroken
Mijn adem zonder kracht,
Het lied op and're lippen
Draagt mij dan door de nacht.

Samenvatting
Frits Harmsen.

Uit de kerkelijke pers ....



In het kerstnummer van 1986 meldt Ds. Monshouwer
dat de cantor van de Eshof de heer Frits Ringers en
zijn vrouw Lies , Hoevelaken gaan verruilen voor een
nieuwe woonplaats.
Dirk memoreert dat de cantor zestien jaar leiding gaf
aan de cantorij.
Maar de cantorij gaat door want de heer Tom Doude
van Troostwijk loopt zich al aan de zijlijn warm,
aldus ds. Dirk Monshouwer.

Ook aandacht voor het feit dat op 14 november de
synodes van Hervormd en Gereformeerd bijeen
waren en besloten dat beide kerkgenootschappen in
staat van hereniging waren. Dit niet nadat aan de
voorafgaande avond sprekers hun "bezorgdheid" kon-
den uiten.
Maar aldus het gezamenlijk communiqué, "omdat we
zoveel gezamenlijk gemeen hebben, kunnen we niet
eindeloos elkaar aftasten zonder samen te zoeken
naar een getuigenis"
Een tekening verbeeldt twee kerkgenootschappen die
via een ritssluiting samen worden getrokken

Diaken Jan Beitler meldt dat er nu een officiële auto-
dienst is om mensen op te vervoeren van en naar de
kerk. 
De ZWO vraagt aandacht voor de hongersnood in
Afrika, een jongensweeshuis in Ramallah en hulp
voor de kerken in Zuid Afrika. Ook de mensenrech-
ten in de Sovjet Unie staan in de schijnwerper. In de
Rondom staat een brief aan Secretaris Generaal
Gorbatsjov om zijn bemiddeling naar aanleiding van

de aanhouding van dissidente schrijvers.
Solidaridad, Amnesty International en de Stichting
Hulpdienst Hoevelaken krijgen alle een volle pagina
in deze Rondom.
Mevrouw Janny Kroneman-Hoevers deelt mee dat de
Rijksoverheid met ingang van het nieuwe jaar geen
rechtstreekse berichtgeving meer doet van mutaties in
de burgerlijke stand.
Dat brengt een behoorlijk stuk extra werk met zich
mee aldus schrijfster. 
Grappig te lezen dat tot 1987 de Hervormde Kerk dus
een staatskerk was.

Tot slot "een balend gevoel…."van mevrouw Trudy
Jonker in haar rol als ouderenleiding Soos.
Twee uurtjes Soos en na afloop een bende van omge-
gooide stoelen, peuken op de grond, kapotte flessen
en agressieve reacties van jongens wanneer ik er op
attendeerde, aldus Trudy.
Ik sprak hen er op een redelijke manier op aan, maar
voelde me bedreigd  zo gaat ze verder in haar bericht.
"De lol is er meteen af en ik laat mijn zondag hier-
door niet meer bederven".
Ze besluit met de retorische vraag of we als ouders
de kop in het zand steken en dit normaal gaan vinden
of dat we gezamenlijk er wat aan gaan doen.

Die jeugd van tegenwoordig toch;
wordt het dan nooit beter?

Fokke Kooistra

De Eshof 25 jaar geleden
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Naar aanleiding van de collecte op 13
november ontving de diaconie het volgende
bericht van de contactpersoon van de familie
Ehbaby:

Hartelijk dank voor de financiële bijdrage die inmid-
dels ook is ontvangen.
Myasa en Tbarek waarderen het bijzonder dat er van-
uit de kerk voor hen gebeden wordt en dat er ook in de
praktische nood aan hen wordt gedacht.
Het is voor hen beiden een bijzondere bemoediging
aan den lijve te ervaren dat God mensen en kerken
gebruikt om te voorzien in hun praktische nood.
Letterlijk hartverwarmend. Ze willen u daarvoor harte-
lijk danken. De asielprocedure van Myasa en Tbarek
ziet er nog steeds somber uit. Het lijkt erop dat ze
terug moeten naar Irak, en dat is voor hen een vrese-

lijk vooruitzicht. Het laatste woord is er echter nog
niet over gesproken door de bewindslieden. Ze houden
hoop dat er mogelijk toch met een beroep op de schrij-
nendheid van hun persoonlijke situatie een uitzonde-
ring gemaakt kan worden door Minister Leers en een
verblijfsvergunning worden verleend.
Recent zijn Myasa en Tbarek ontvangen door burge-
meester Renkema van Nijkerk, en die heeft  persoon-
lijk bepleit richting minister Leers dat het hem '' zeer
pijnlijk''  voorkomt dat deze kwetsbare weduwe met
haar dochter terug zou moeten naar Irak. Hij heeft er
bij minister Leers op aan gedrongen om hun dossier
nogmaals goed te bestuderen. Wij hopen en bidden dat
er ruimhartigheid te vinden zal zijn in onze regering
voor deze Irakese moeder en haar dochter. Bidt u met
uw gemeente voor hen mee?! We geloven dat we een
God hebben die wonderen kan verrichten. 
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Kerstmiddag 
De kerstmiddag wordt ook dit jaar weer door de
bezoekgroep van de Paulusparochie en de diaconie van
de Eshof georganiseerd. 

De middag zal plaatsvinden op:

VRIJDAG 16 DECEMBER OM
15.30 UUR  IN DE ESHOF.

Na het welkom zal in de grote kerk-
zaal de Kerstviering plaatsvinden, waarna de middag
afgesloten wordt met een gezamenlijke maaltijd.

De voorbereidingen zijn al in volle gang en alle oude-
ren hebben inmiddels een persoonlijke uitnodiging
ontvangen. Mocht u toch geen uitnodiging hebben ont-
vangen, dan kunt u zich alsnog opgeven bij één van de 
hieronder genoemde diakenen.

Namens de voorbereidingscommissie,                            

Annie Hansen, tel.nr.2535288
José van Dasselaar, tel.nr.4700634

Nieuwjaarsbegroeting          
ZONDAG 1 JANUARI 2012   

Zoals ieder jaar organiseert de Pastorale Raad op de eerste 
zondag in het nieuwe jaar, aansluitend aan de kerkdienst, een 

gezellig samenzijn. 
Na de koffie zullen we onder het genot van een glas wijn, 

frisdrank of limonade klinken op ons aller welzijn.
Uiteraard zijn er ook wat hapjes en oliebollen.

Wij hopen ook u te begroeten! 

Namens de Pastorale raad,
Lenie van der Laan
Joke van der klok
Hetty Veldhuizen

Adventsmuziek 
Het is alweer geruime tijd geleden dat ik na afloop van de ochtenddienst  voor de liefhebbers een korte orgelbe-
speling heb verzorgd. Zondag 11 december wil ik dat graag doen. Reden is dat ik in de decembermaand veertig
jaar organist ben, daar bijzonder blij mee ben en graag op deze manier de liefhebbers
van orgelmuziek wil trakteren.
Op het programma staan een aantal bewerkingen van adventsliederen en ook niet-koraalgebonden muziek met
een wat ingetogen karakter. Behalve van Johann Sebastiaan Bach - die had u van mij uiteraard verwacht -
klinkt ook muziek van Johann Gottfried Walther, een tijdgenoot van Bach. Verder een tweetal stukken van
Alexandre Guilmant, een Frans romantische  componist met een geheel andere muziekkleur. Guilmant staat dit
jaar wat meer in de aandacht omdat zijn honderdste sterfdag wordt herdacht.

Rudi Coppoolse
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De collectes van december 2011

OP 4 DECEMBER SOLIDARIDAD
Volgens Solidaridad - vernieuwer in armoedebestrij-
ding - is eerlijke en duurzame handel het beste middel
om de levensstandaard van mensen in ontwikkelings-
landen blijvend te verbeteren. Solidaridad werkt inten-
sief samen met mensen in het Zuiden. Hun hoop op
verandering vormt het uitgangspunt. Solidaridad steunt
boeren en arbeiders bij hun streven naar een mens-

waardig bestaan.
Met onze steun
kan Solidaridad
mensen daadwer-
kelijk helpen.

11 DECEMBER STICHTING HULPDIENST
HOEVELAKEN:
Een fantastische plaatselijke stichting: Zij staan klaar
met vervoer, naar bijvoorbeeld de pedicure, dokter of
ziekenhuis, waarbij ze u ook, desgewenst, bij het art-
senbezoek willen begeleiden. Hulp bij het boodschap-
pen doen of hulp om uw betalingen op een rijtje te
houden. Maar ook als mensen in de laatste fase van
hun leven thuis wensen te blijven, kan de Hulpdienst
gebeld worden voor ondersteuning. Deze fantastische
vrijwilligers helpen vooral ook de mantelzorgers, die
het vaak zwaar hebben.
Op de leestafel in de hal van De Eshof vindt u de fol-
der van deze stichting. 
Onze steun wordt enorm gewaardeerd.

18 DECEMBER KERSTPAKKETTEN
Elk jaar brengt uw diaconie bij een aantal adressen
kerstpakketten, waar die zeer welkom zijn. Om deze
mensen tijdens de feestdagen te steunen en een extraat-
je te kunnen geven, vragen wij uw bijdrage.

24 DECEMBER KERSTAVOND: KINDEREN
VOOR KINDEREN  EN  STRAATPASTORAAT
Tijdens de kerstavond dienst voor jong en oud om
19.30 uur, is de collecte bestemd voor Kinderen voor
Kinderen. Op vele plekken op onze wereld zijn er
helaas nog veel kinderen waar we ons ernstig zorgen
over moeten maken. Met onze steun geven we een
aantal van die kinderen soms letterlijk de kans van hun
leven.

Tijdens de kerstnachtdienst om 22.00 uur vragen wij
uw aandacht voor het Straatpastoraat te Amersfoort.
De stichting heeft een straatpastor in dienst die vorm
en inhoud geeft aan de geestelijke zorg voor mensen
die op straat leven en die in de opvang verblijven.
Daarmee vervult de stichting een behoefte waarin eer-
der niet was voorzien in het pakket aan hulpverlening.
De straatpastor respecteert de religieuze of levensbe-
schouwelijke achtergrond van een ieder die zij ont-
moet. Daarachter schuilt het verlangen naar een
samenleving waarin we elkaar met respect tegemoet
treden. Onze bijdrage is zeer welkom.

25 DECEMBER KERSTMIS: GRACE HOME
PROJECT
Op deze kerstochtend vragen wij uw speciale aandacht
voor ons diaconale project,dat zo voortreffelijk aange-
stuurd wordt door de
ZWO. Laten we ons ook
juist op deze feestelijke
dag verbonden voelen
met pastor John en de
kinderen van het Grace
Home weeshuis in het
verre India.

BIJ DE VESPERS OP 4, 11 EN 18 DECEMBER
EN 31 DECEMBER HET
PASSANTENVERBLIJF
Vooral in deze donkere 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
ervoor zorgen dat deze mensen in een feestelijke
decembermaand, zowel letterlijk als figuurlijk, niet in
de kou hoeven te staan.

Van harte aanbevolen
door de diaconie 
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VAN DE KERKENRAAD
GEBRUIK PUBLICATIEWANDEN EN LEESTAFEL

In de vergadering van de kerkenraad van 27 oktober is gesproken over het gebruik van de publicatiewanden en
de leestafel in de Eshof. 

Op de publicatiewanden worden nog wel eens posters aangebracht waarvan de herkomst onbekend is en de
inhoud soms vragen oproept. De kerkenraad heeft besloten om het gebruik van de publicatiewanden en de leesta-
fel aan enige regelgeving te onderwerpen.

Publicatiewanden mogen worden gebruikt voor:

" Aankondiging van activiteiten die in 'Eshof' verband worden georganiseerd.
" Familieberichten van 'Eshof' leden (in een apart gedeelte)
" Verzoeken om publicaties namens het landelijk dienstencentrum van de PKN
" Publicaties namens de diaconie van 'de Eshof', b.v. algemene hulpvragen, huisvestingsvragen etc.
" Publicaties van plaatselijke instellingen waarmee wij ons als 'Eshof'  kunnen identificeren; b.v. de plaat

selijke afdeling van Amnesty International, de Hulpdienst Hoevelaken en overige ter beoordeling van de
verantwoordelijke functionaris.

" Publicaties van activiteiten van kerkelijke gemeenten in de regio
" Aankondigingen  van koor- of orkestuitvoeringen waar 'Eshof' leden bij betrokken zijn.

Voor alle overige publicaties moet vooraf toestemming worden gevraagd aan de scriba, Jan Baas. Alles wat niet
strookt met het bovenstaande wordt verwijderd.

Om wildgroei te voorkomen is het niet toegestaan deuren, ramen etc. te gebruiken om publicaties op te hangen.
Ook de leestafel valt onder het beheer van de scriba. De scriba zorgt voor de actualiteit van boeken, tijdschriften
etc. Heeft u iets voor de leestafel, neem dan contact op met Jan Baas.

Namens de kerkenraad
Frits Harmsen

Collecte overzicht oktober 2011
Datum Diakonie Bedrag Kerk Bedrag
2-okt Kerk & Israel 157,17 Landelijk & Prov. Werk PKN 148,17
9-okt Eigen Diaconie 119,32 Kerk 124,95
16-okt Werelddiakonaat 138,32 Ondersteuning eigen gemeente 111,65
23-okt St. Hulpdienst Hoevelaken 151,55 Cantorij/muziekinstrumenten 127,40
30-okt Hervormingsdag PKN 255,76 Jeugd en Jongerenwerk 249,10

Totaal Euro 822,12 Totaal  Euro 761,27

H.L. Nobels
Collectebeheerder
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12 oktober 2011. Het vliegtuig naar Indonesië vertrekt
en ik zit erin, samen met Janke Wijnia uit Friesland.
We mogen op bezoek bij de Gereja Kristen Injili di
Tanah Papua (de evangelische christelijke kerk in
Papua). We gaan met een doel, namelijk de banden
aanhalen met de PKN (Protestantse Kerk in
Nederland) en praktische mogelijkheden verkennen

om daar van weerskanten meer inhoud aan te geven.
Beiden hebben we vroeger in Indonesië gewerkt, uit-
gezonden door de kerken. Janke woonde met haar
gezin op Sumba en ons gezin heeft een tijd in Papua
mogen wonen, verbonden aan de Theologische school. 
Om na twintig jaar daar weer rond te lopen is een bij-
zondere ervaring. Uiteraard fijn en hartverwarmend
om vele bekenden weer te ontmoeten, maar ook best
spannend om te zien hoe het land en ook de kerk zich
ontwikkeld hebben.
Staat bij ons de afgelopen tijd veel meer in het teken
van versobering en bezuiniging, in Papua groeit de
welvaart, zo wordt het ene gebouw na het andere de
grond uit gestampt. Waar je twintig jaar geleden over
een zandweg  je pad moest zoeken tussen de kuilen
door, ligt nu een vierbaans asfaltweg. We konden zelfs
met de auto zo'n 200 km het binnenland in. Nee, geen
4 baansweg en ook lang niet overal asfalt. Je moet dan
wel over een goede auto beschikken met banden van
minimaal 1 meter doorsnee, maar je kan er komen met
de auto! En met een zeer ervaren chauffeur zelfs bin-
nen 5 uur…

Papua, het is de laatste weken weer in het nieuws
geweest. Onlusten in Timika (de grote koper- en goud-

mijn van Papua) en arrestaties en doden na het derde
Papua congres in Jayapura. 
Merkten wij hier iets van? Ja en nee. Via de tv kregen
we beelden te zien, schokkende beelden. Maar bij de
officiële opening van de synodezitting - nog geen
week later- werd er met geen woord over gesproken. 
De volgende twee ervaringen gaven ons een beeld van
wat er leeft en hoe ermee omgegaan wordt.  

De eerste illustratie is een gesprek is de woonkamer
van de pastorie in een buitenwijk van Sorong. We zit-
ten daar met vijf Papua's en praten over hun kerkelijke
gemeente en over de basisschool die zij daar als
gemeente zijn gestart. Het gesprek ging opeens over
het 3e papuacongres dat op dat moment in Jayapura
werd gehouden. Ook zij verwoorden hoe zij voelen dat
ze steeds meer een minderheid worden in eigen land.
Eén onderwijzeres verwoordde het aldus: Ze hebben
eerst onze economie afgenomen (de grote zaken zijn
immers in handen van  Chinezen, Javanen,
Makassaren etc.), ze hebben ook het onderwijs afgeno-
men (het onderwijs in Papua is op veel plaatsen slech-
ter dan elders in Indonesië), als ze ook ons geloof
afnemen, dan is de maat vol. Met dit laatste bedoelde
ze de opkomende Islam en het gerucht dat de vrijdag
de vrije dag zou worden in plaats van de zondag. De
Papua-bevolking is van oorsprong overwegend chris-
ten. Door de vele immigranten van de andere eilanden
is de Islam steeds meer zichtbaar en is de angst aanwe-
zig dat de Islam de grootste godsdienst wordt.
'En wat dan?' was onze vraag, 'wat gebeurt er als de
maat vol is en stel dat er een Republiek Papua komt?'
Na enig nadenken hoorden we: ook mensen van buiten
Papua hebben geholpen bij de ontwikkeling van dit

Op bezoek bij onze zusterkerk
in Papua.
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Op bezoek bij onze zusterkerk
in Papua.
land, maar iedereen die hier na 1962  gekomen is, gaat
dan weer terug.
We schrokken van de vastberadenheid die eruit klonk.
Leeft dit idee bij veel Papua's? Het sluit waarschijnlijk
wel aan bij de gevoelens die leven bij de deelnemers
van het derde papuacongres in Jayapura. De laatste
dag van het congres werden ca 300 mensen opgepakt
velen gewond en 5 of 6 mensen vonden de dood.

Een andere ervaring, een week later:
De opening van de Synode zitting in Sentani op ca 20
km verwijderd van de plek waar een week eerder het
congres gehouden werd. Thema van de synodezitting:
Dipersatuan dalam ikatan kasih ofwel Verenigd (Eén)
door de banden van de liefde. Plaats: een voetbalsta-
dion waar de tribunes vol zitten met koren, afgevaar-
digden van alle classes en vele, vele andere belangstel-
lenden. Al met al een kleine negenduizend mensen.
Ademloos kijken we naar een boeiend schouwspel van
dans en theater onder leiding van de aanvoerder van
een groep Papua-dansers in traditionele dracht. Een
feestelijke dans leidt het geheel in. Dit wordt gevolgd
door een stuk theater waarin op indringende wijze de
problemen van Papua aan de orde worden gesteld.
Ergens vandaan komt een auto met loeiende sirenes
aan rijden. Het blijkt een lijkauto (die rijden in de stad
soms ook werkelijk met sirene om door het verkeer
heen te komen). Midden op het terrein stopt de auto.
Op de brancard die eruit wordt getild, ligt een meisje
in een witte jurk. Zij wordt door vier mannen wegge-
dragen, terwijl op een pikzwart doek in witte letters
staat: "Slachtoffer van AIDS". Het is doodstil. Hoeveel
toeschouwers hebben niet zelf te maken met slacht-
offers in hun naaste omgeving?  
Door groepen mensen met grote borden worden ook
andere noden onder de aandacht gebracht. 'Stop het
geweld'. 'Gezondheidszorg voor iedereen'. 'Onderwijs
moet beter' ("we zijn niet dom, we krijgen alleen te

weinig kennis"). In de slotact wordt een zwarte bal
waar met grote letters BOM op staat resoluut het ter-
rein afgegooid. Welke bom (onder de samenleving van
Papua?) zou hier symbolisch onschadelijk gemaakt
zijn…. Mag iedereen dat zelf invullen? 
Vervolgens presenteren diverse bevolkingsgroepen die
in Papua wonen, zich in hun traditionele kledij met
eigen liederen. Het begint met Papua's, gevolgd door
mensen die oorspronkelijk komen uit andere delen van
Indonesië: Menado, Sanghi Talaud, Sumatra, Ambon,
Java, Bali. 

Een slot om over na te denken….
Laat de kerk hier iets zien van "Papua land van vrede",
waar iedereen bij hoort? Niet exclusief voor Papua's,
maar ook voor mensen die in Papua zijn komen
wonen? Of is dat vooral onze wens…
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Kerkbalans: Daar geef je voor

De Protestantse Kerk heeft dit kerkelijk sei-
zoen 'Liefde' als jaarthema gekozen, één van
de kernboodschappen in de Bijbel.
In een bekend kerstlied wordt dat voluit bezongen:

"Komt verwondert u hier mensen, ziet hoe dat u God
bemint": de Liefde van God die tot uiting komt in de
geboorte van het Kerstkind, Jezus Christus.

Ook in de folder voor de actie Kerkbalans is liefde het
centrale thema: de Liefde van God die ons als gemeen-
schap samenbrengt en bindt.
In deze tijd zien we om ons heen veel vraag naar zin-
geving, samenhang en warme medemenselijkheid.
Als Eshofgemeente willen we één van die plekken zijn
waar dat alles gestalte krijgt in allerlei gewone dingen,
maar zeker ook in de viering van hoogtijdagen zoals
het Kerstfeest. Voor allen voor wie dit heel vertrouwd
is, maar ook voor ieder die juist op zulke momenten
een warme gemeenschap zoekt. Het Licht van de ster
van Bethlehem wijst ons de weg.

Hoewel we daar misschien nog lang niet aan toe zijn,
zijn we zo ook op weg naar een nieuw jaar.
Een tijd van goede voornemens en wensen van 'heil en
zegen'.
Om als Eshofgemeenschap weer een goed jaar te bele-
ven willen wij nu al uw aandacht vragen voor uw
financiële bijdrage voor 2012.Via de actie Kerkbalans
kunt u daar in januari weer aan deel nemen.
Door de jaren heen zorgt u er als gemeenschap steeds
weer voor dat we financieel rond komen en alle kosten
gedekt worden door uw bijdragen. En daar zijn we
heel dankbaar voor.
Maar het is niet vanzelfsprekend, dat geld moet wel
elk jaar weer worden opgebracht. Daarom roepen we u
als kerkenraad van harte op om uw bijdrage te betrek-
ken in uw goede voornemens en weer 'ruimhartig' aan
de actie Kerkbalans deel te nemen.
Wij rekenen op u!

Namens de kerkenraad,
Roel Burema

Actie Kerkbalans 
15 januari tot 29 januari 2012

Daar geef je voor!
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VESPERS
Sinds de eerste Adventszondag zijn er om 17.00 uur
weer oecumenische vespers in de Eshof. 'Vesper' is
Latijn voor avond. In de Rooms-katholieke en de
Oosters-orthodoxe traditie behoort de vesper bij de
getijden en wordt dit avondgebed gebeden 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!

CONCERT
Ook hier noem ik het nog maar eens: op zondag 11
december zal Rudi na afloop van kerkdienst & koffie
een concert geven. Alle liefhebbers van orgelmuziek
zijn van harte uitgenodigd. Rudi geeft het concert ter
gelegenheid van zijn veertigjarig jubileum als organist.
Ook tijdens de kerkdienst zullen we luisteren naar
mooie muziek.

KERSTVIERING VOOR JONG EN OUD
Op 24 december vieren we in de Eshof om 19.00 uur
Kerst met jong en oud. De tijd is een half uur ver-
vroegd ten opzichte van eerdere jaren, om het voor de
kleinste kinderen niet te moeilijk te maken om wakker
te blijven.
De Adventstijd begint met drie wijze mensen: zij zijn
op zoek naar de koning. De koning die koning is zoals
God het bedoelt; die beeld van God is. Ze krijgen een
kompas mee om de weg te kunnen vinden. We zingen
er een lied van. 
Eerst wijst de naald van het kompas naar een profetes
die wijze dingen zegt over rechtvaardigheid en dat dat
bij een koning hoort. Dan wijst de wijzer ineens naar
een prikkelstruik met een koningsmantel. Wie is dat,
die koning…? Is dat de koning die ze zoeken?
Op de derde Advent wijst het kompas een vuur aan. Er
lijkt een tafel in het vuur te staan en achter de tafel een
schimmige figuur. Wie is dat? De koning…?
En op de vierde Advent wijst het kompas naar een
meisje. Een meisje in een dorp - Nazareth. "Wat valt er
nou in een dorp te beleven," zeggen de wijzen tegen
elkaar. "We kunnen beter naar een stad gaan!"

En zo wordt het 24 december. Nog steeds zijn de drie
wijzen op zoek. En dat zullen ze nog wel even blijven,
want de zoektocht gaat door. Het blijkt moeilijk om
een koning te vinden die koning is zoals God het
bedoelt.
Alle kinderen, die mee willen spelen in de viering op
24 december, kunnen op 11 en 18 december na de
kerkdienst blijven om te oefenen. Iedereen is welkom!

KERSTNACHT EN KERSTMORGEN
In de kerstnachtdienst zullen we Marian van Giezen
weer in ons midden hebben. De cantorij zal de
gemeentezang ondersteunen. En op kerstmorgen zingt
gospelkoor Free. Dat is een bijzonder feit, want door
zijn geringe ledental en gebrek aan een vaste pianist
doet het koor niet vaak meer mee aan kerkdiensten.
Wat heel spijtig is. Free heeft in de loop van de jaren
een eigen stijl en goede kwaliteit opgebouwd. Maar
misschien zijn er wel mensen die dit lezen en die nu
denken: hé, zingen of musiceren bij Free, dat kon wel
eens wat voor mij zijn…

NIEUWJAARSBEGROETING
Wanneer eerste Kerstdag op een zondag valt, is dat
ook voor 1 januari het geval. Voor wie het op kan
brengen om op tijd uit de veren te komen is er, zoals
altijd op zondag, om tien uur een kerkdienst. Met na
afloop de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en te
toasten op het nieuwe jaar. Elders in deze Rondom zult
u een uitnodiging voor deze nieuwjaarsbegroeting vin-
den.

WORKSHOP: VIEREN MET DE KLEINSTE
KINDEREN
Vieren met kinderen - dat doe je niet enkel in de kerk.
Voor de allerkleinste kinderen, tussen 0 en 4 jaar, is er
in de kerk zelfs nog niet veel te beleven. Dat komt
vaak pas als ze iets ouder zijn.
Wat valt er wel met de allerkleinste kinderen te doen?
Zingen! Kinderen zijn meestal gek op liedjes. Het is
even zoeken, maar er zíjn geloofsliedjes die voor kin-
deren van deze leeftijd geschikt zijn.
Wat kun je nog meer? Feest vieren, soms met bepaalde
rituelen. Als kinderen iets kunnen zien en aanraken,
iets wat ze misschien zelf kunnen laten bewegen, doen
ze graag mee. Dat geldt ook voor boeken die je met ze
leest.
En natuurlijk is het verrijkend om eigen dingen met

Kerkdienst en liturgie
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Kerkdienst en liturgie

elkaar uit te wisselen. Veel ouders hebben wel een
liedje, een gebed, een gebruik of iets anders wat ze aan
hun kind hebben geleerd.
Wie hierdoor nieuwsgierig is gemaakt, is van harte
welkom op de 'workshop zingen en vieren met de
kleinsten' op 17 en 31 januari en op 14 februari, om
20.00 uur in de Eshof. Ook in het programma van vor-
ming en toerusting kunt u hier een en ander over lezen.

FOTOGRAAF GEZOCHT
In bijzondere diensten, bijvoorbeeld als er kinderen
worden gedoopt, vragen we een fotograaf om van de
speciale momenten foto's te maken. Foto's worden
bovendien steeds vaker voor het kerkblad gebruikt en
ook is het leuk om op de website fotoreportages te
kunnen zien van bijzondere gelegenheden.
We hebben in de kerkenraad ooit afgesproken dat we

het fotograferen graag centraal door één persoon laten
doen. Het voorkomt onrust in de kerkdienst en veel
flitslicht op ongewenste momenten.
Twee mensen vragen we met regelmaat om foto's te
maken: Rik van Dunschoten en Evert Veldhuizen. Ze
maken niet alleen de foto's, maar downloaden ze ook
naar cd-roms en zorgen dat die cd-roms bij een van de
betrokken kerkgangers terecht komen voor verdere
distributie.
Het zou fijn zijn als er nog één of twee mensen zouden
zijn, die af en toe voor (Es)hoffotograaf zouden willen
spelen. Wie houdt van fotograferen en beheerst die
kunst in voldoende mate? Laat het me weten! Ook
eventuele verdere informatie kan ik verstrekken.

Ellie Boot

Nu de adventsperiode is begonnen gaan we met elkaar
op weg naar het licht
Op zoek naar tekenen ervan in het bijbelboek
Rechters.
Als we de donkere verhalen in dit boek lezen is daar
op het eerste gezicht niets van te zien. 

Wat zijn de tekenen in die verhalen en in de wereld om
ons heen?
Waar is het licht?
Waar is Hij te vinden, waar zijn tekenen van Zijn
komst?

De schikking verbeeldt een venster. 

Het venster is dicht, gesloten, donker en rood
gekleurd van pijn, geweld, verdriet,
onrecht…….

"Het is de aarde die huilt
Aarde, aarde, wie troost jou?"

Toch zal het venster opengaan, het Licht naar binnen

laten en kracht en warmte ontwikkelen.
Ook wij kunnen ons venster open zetten, het Licht bin-
nenlaten, zicht krijgen op nieuwe vergezichten en ons
laten verwarmen door de tekenen van geloof en ver-
wachting.

Dan komen we in de Kerstnacht uit bij de kern uit
Rechters 5: vers 31b
Heer, maak wie u liefhebben onstuitbaar als
de opgaande zon!

Toelichting op de schikkingen in
de adventsperiode
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Filmprogramma India: Born into Brothels

In de periode 2011-2013 ondersteunt 'de Eshof' een
weeshuisproject in India. In Grace Home worden
meer dan 100 kinderen opgevangen en onderwezen
om straks op eigen benen te staan. In het najaar ver-
tonen we drie films, de derde op 9 december, die een
kijkje geven in het bestaan van Indiase straatkinde-
ren. 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 verto-
ning kan er worden nagepraat onder het genot van
een hapje en een drankje.

Doelgroep Vanaf 12 jaar
Data en tijd Vrijdag 9 december 2011, 

19.45 uur - 22.30 uur
Plaats de Eshof
Leiding Esther Duine, namens 

projectteam Grace Home

Wat zingen we?

We gaan weer zingen! Want er zijn zoveel prachtige
liederen die heerlijk zijn om goed mee te kunnen zin-
gen in een kerkdienst. Liederen die stuk voor stuk
vaak meer zeggen dan een preek van een half uur.
Liederen die we soms spontaan vierstemmig kunnen
laten klinken.
De liederen die we gaan zingen zullen in de kerk-
diensten in de Eshof en in het Pauluscentrum in de
weken die volgen gezongen gaan worden. We kiezen
als tijdstip een ochtend aansluitend aan een oecu-
menische viering. De inleiding op de liederen, de
directie en de begeleiding zijn in handen van onze
eigen musici.

Datum en tijd Zondag 15 januari 2012, 
ca. 11.00 - 11.45 uur

Plaats de Eshof
Leiding Annahes Boezeman, Henk

Boswijk, Rudi Coppoolse,
Albert Hegge

Viktor E. Frankl - 'De zin van het bestaan'

In de tweede Wereldoorlog bracht Viktor Frankl een
aantal jaren in drie verschillende concentratiekampen
door. Hij beschrijft zijn ervaringen in het eerste deel
van zijn boek 'De zin van het bestaan'. Hij gaat in op
vragen als: hoe is het mogelijk dat je, als je alles in
het leven verloren bent, het leven nog steeds de moei-
te waard kunt vinden? In het tweede deel werkt hij
uit wat hem in zijn leven op de been hield. Het werd
de basis van de psychotherapie die hij als psychiater
uitwerkte: de logotherapie.

In een gesprekskring onder leiding van Martin Beeres
komen we vier keer bij elkaar rond de inhoud van dit
boek. Vooraf aan elke bijeenkomst wordt een deel
van het boek gelezen. Voor de deelnemers verdient
het daarom aanbeveling dit boek in bezit te hebben
en om voor de eerste bijeenkomst de inleiding te
lezen. Het ISBN-nummer is 9789061001737.

Er kunnen maximaal acht mensen aan deze kring
deelnemen en dat aantal is ruim bereikt. Voor een
tweede groep zal gezocht worden naar de mogelijk-
heid om in het najaar een herhaling te organiseren.

Data en tijd Maandagen 16 en 30 januari13 en 
27 februari 2012

Plaats de Eshof (consistorie)
Leiding Martin Beeres

Vorming & Toerusting December
2011 (en Januari 2012)

Workshop zingen en vieren met de kleinsten

Vanaf het moment dat jouw kind geboren wordt, wil
je op jouw manier jouw kind iets meegeven. Je grijpt
terug op de tradities waarmee je zelf bent opge-
groeid. Maar soms zou je daarin meer variatie willen
aanbrengen en/of er je eigen draai aan willen geven.
In drie workshops gaan we in op wat met de klein-
sten kan worden gezongen, de kleinsten en christelij-
ke feesten en de betekenis van bidden en zingen in
het gezin. De eerste bijeenkomst is op 17
januari. 

Data en tijd Dinsdagen 17 en 31 januari en 14 
februari 2012, 20.00 - 22.00 uur

Plaats de Eshof
Leiding Esther Duine m.m.v. o.a. Ellie
Boot en Greet Brokerhof



Als aankomend vrijwillig pastoraal mede-
werker in de Eshof, zal ik mij voorstellen en
probeer ik wat te  schrijven over mijn rol
binnen de Eshof.
In het oktobernummer van de Rondom heeft u al
kunnen lezen dat  het pastorale werk een belangrijk
speerpunt is uit het rapport van Bouwen aan identi-
teit. In datzelfde nummer is vermeld dat er twee
gemeenteleden bereidt zijn om de opleiding van uit-
gebreid pastoraat voor vrijwilligers te volgen, Inge de
Pie en ondergetekende.
Om persoonlijke redenen heeft Inge besloten om de
opleiding nu nog niet te doen; wellicht op een later
moment.  Haar thuissituatie laat het op dit moment
niet toe om zowel de opleiding als de werkzaamhe-
den van pastoraal medewerker op goede wijze uit te
voeren. 

Voordat ik wat over mijn rol  ga schrijven, zal ik mij
eerst voorstellen.
Mijn naam is Janny Dammingh, ik woon aan de
Elzenlaan met mijn man Hans. Onze kinderen,
Maarten en Tessa, wonen respectievelijk in Utrecht
en Nijmegen. Ik werk bij CNV Onderwijs in Utrecht
en ben daar verantwoordelijk voor de Academie
waarvandaan trainingen voor medewerkers in het
onderwijs gegeven wordt. In 1994 zijn wij in
Hoevelaken komen wonen, vanaf het eerste moment
heb ik verschillende taken in de Eshof verricht: van
jeugdouderling, het geven van basiscatechese tot lid
van de ZWO en tot september als contactpersoon in
wijk 9.

Waar ik bij de werkzaamheden het meeste van heb
genoten , waren de gesprekken met de diverse men-
sen. 
Zowel met de ouderen als de jongeren, de gelovigen
en  de niet gelovigen, de actieve en de niet actieve
mensen, met aandacht en een  luisterend oor zijn vele
sprankelende ontmoetingen tot stand gekomen.  Toen
Herman Julsing afgelopen zomer mij namens de ker-
kenraad vroeg of ik wilde nadenken om namens de
gemeente het pastorale contact met een aantal
gemeenteleden wil onderhouden en daarvoor een trai-
ning te volgen; heb ik niet lang nagedacht.

Het past bij de identiteit van onze gemeente; tijd en
aandacht aan diegenen die dit nodig hebben en dat
past bij mij.
Door mij, en  ik hoop straks ook anderen, de ruimte
te geven voor een gerichte opleiding investeert  onze
gemeente in één van de kerntaken, het pastoraat.  Ik
vind dat uitdrukking geven aan de richting van de
Eshof, pastorale ontmoetingen kunnen een unieke bij-
drage leveren aan de kracht van mensen.

Ik hoop dat ik, door wie ik ben, en opgeleid tot pasto-
raal medewerker, iets kan bijdragen aan de kracht van
mensen; ook wanneer het  soms moeilijk is en er wei-
nig lichtpuntjes zijn.
Door mee te draaien in de pastorale raad, heb ik con-
tact met de ouderlingen en kunnen we samenwerken.
Uiteraard is mijn eerste aanspreekpunt Ellie, zij is
mijn praktijkbegeleider.

In de opleiding komen verschillende zaken van het
pastorale werk aan bod, alle heel belangrijk.
Echter daarr waar het  om de kunst van het pastorale
gesprek gaat, weet ik waarom dit zo bij mij past; tot
de kern komen.
In januari sluit ik de training af en zal waarschijnlijk
daarna door de kerkenraad benoemd worden.

Janny Dammingh
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Pastoraal medewerker in de
Eshof.
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Kerstactiviteiten Grace Home
Het Grace Home project krijgt steeds meer
een gezicht binnen en buiten 'de Eshof'. In
december organiseren we diverse acties in het
dorp om bekendheid te geven aan het project
en de werkvakantie en om geld in te zamelen
voor onze reis. 

In 'de Eshof' en de Paulus gemeenschap kan onze aan-
wezigheid in de kerkdiensten in november niemand
zijn ontgaan. Zondag 6 november was het gehele team
dat kerst 2012 op werkvakantie gaat aanwezig in de
Paulus en 'de Eshof' gemeenschap.  De paarse T-shirts
met het in wit bedrukte logo van de olifant vielen op
en in de smaak. Het was heel bijzonder om zo'n grote
groep van 29 leden in het midden van beiden gemeen-
schappen te hebben. De teamleden gingen mee voor in
het gebed, spraken hun persoonlijke motivatie uit en
leverden een muzikale bijdrage.  Tijdens de dienst heb-
ben jongeren en kinderen samen in de Kinderdienst de
olifantenkop van papier-maché beschilderd in de kleu-
ren van het logo. Die was al eerder gemaakt tijdens
Startzondag. De olifant is het hart van de geldmeter
die wij tot personenmeter hebben omgedoopt voor de
kerstreis 2012. Bij elke € 1600,- die we bij elkaar heb-
ben gespaard, plakken we een foto naast de naam van
die persoon om uit te drukken dat weer een teamlid
meekan. Bij de meter vindt u ook twee posters met
meer informatie over het project. Deze posters hangen
ook in de Paulus kerk.

Ook op zondag 27 november waren tijdens de dienst
weer een aantal jongeren van de partij om na afloop
van de zondagsdienst de decemberacties aan te kondi-
gen en te promoten. Wie het leuk vond kon bij één van
de jongeren een Sint en Zwarte Pieten bestellen voor
zijn pakjesavond. De andere jongeren brachten de aan-
wezigen alvast in de kerst- en oud- en Nieuwjaarssfeer. 
Als het op- en aftuigen van de kerstboom niet uw lie-
velingskarwei is dan komen de jongeren graag bij u
langs om u een handje te helpen. Andere jaren waren
de minikerstboompjes die we verkochten voor onze
werkvakanties in Oost-Europa een groot succes. Deze
keer hebben we gekozen voor de verkoop van kerst-
stukjes.  In deze decembermaand draait ook alles om
sfeer. Als de vergunning rondkomt, brengen de jonge-
ren op zaterdag 17 december de mensen in het dorp in
kerstsfeer met een levende kerststal en kerstkraam op
de Brink. Na de kerstnachtdienst op 24 december kunt
u zich tegoed doen aan glühwein en broodjes knak-

worst. Ook kunt u dit jaar met versgebakken Grace
Home oliebollen het nieuwe jaar in. Om het nieuw jaar
in te luiden, nemen bijna alle 29 deelnemers een frisse
duik in de Noordzee.

Uw aanvraag voor het op- en aftuigen van de
kerstboom en het bestellen van kerststukjes
en oliebollen ontvangen wij graag per e-mail:
projectgracehome@gmail.com. 
Hieronder vindt u meer details over deze drie acties.

- U kunt KERSTSTUKJES bestellen in vier prijsklas-
sen: van €7,50 tot €20,- per stuk. De kerststukjes wor-
den gemaakt door de jongeren met hulp van Mieke
van de Brug. Voorbeelden zijn te zien na de kerkdien-
sten in de Paulus kerk en 'de Eshof'. U kunt de kerst-
stukjes bestellen tot en met 11 december. Zaterdag 17
december worden de stukjes bij u thuisbezorgd. U kunt
vooraf of bij afleveren betalen.

- Wij bieden mensen de gelegenheid om het OP- EN
AFTUIGEN VAN DE KERSTBOOM aan ons over te
laten. Wij komen bij u thuis om deze klus te klaren.
We gaan ervan uit dat u de kerstversiering en de kerst-
boom zelf heeft aangeschaft en dat wij de boom op
charmante wijze veranderen in een prachtige kerst-
boom. Voor deze actie hebben wij vooraf geen prijs
bepaald. U bepaalt zelf de hoogte van het bedrag.

- U kunt bij onsOLIEBOLLEN bestellen voor de prijs
van € 6,- per zak (van 10 stuks), 2 zakken voor slechts
€ 10,-. Elke volgende zak is € 5,-. Onze oliebollen
worden versgebakken op vrijdag 30 en zaterdag 31
december door de Bakkerie uit Bunschoten. De olie-
bollen kunnen op deze dagen worden afgehaald bij de
'Eshof' tussen 10.00 en 14.00 uur.

Wij willen u bedanken voor uw bijdrage aan het pro-
ject het afgelopen jaar en hopen dat wij ook in het
nieuwe jaar op uw financiële en morele steun mogen
rekenen.

namens het projectteam Grace Home en
het diaconaal projectteam 2012,

Gerwin Duine



Grace Home - Even voorstellen....
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Arjan
Ik ben Arjan de Vries, 38 jaar en getrouwd met Sierou.
We wonen aan de Meerveldlaan, bij de bibliotheek.
Voor mijn werk ontwikkel ik verpakkingsmachines
voor het verpakken van grafische producten. Door
mijn werk ben ik regelmatig in het buitenland om
klanten te bezoeken. Het reizen is een leuke bijkom-
stigheid van mijn werk. Leuk om met andere culturen

in aanraking te
komen.
Ik ga mee met het
diaconale project als
begeleiding omdat ik
graag een verschil wil
maken. Daarnaast
vind ik het belangrijk
om jongeren de kans
te geven aan zo'n pro-
ject deel te kunnen
nemen. Een kans om
deze wereld van een

andere kant te bekijken.
Ik kijk het meeste uit naar de verandering van deze
groep jongeren zoals die nu is in een echt team als we
naar India gaan. Het is mooi om zo'n verandering van
dichtbij mee te maken.

David
Hoi! Ik ben David Roelofs, momenteel 19 jaar, en ik
studeer Technische Geneeskunde aan de Universiteit
Twente te Enschede.
Ik ben ook mee geweest
met het vorige project
naar Moldavië, en de
inzichten en ervaringen
die ik daar heb opge-
daan hebben ervoor
gezorgd dat ik niet
hoefde te twijfelen of ik
wel mee zou gaan naar
India. Nu is India
natuurlijk een heel
ander land dan Moldavië, en met een hele andere cul-
tuur, maar toch kijk ik nu al uit naar de nieuwe indruk-
ken en ervaringen, en hoop ik dat wij als groep de
mensen daar hoop, dromen, en mooie ervaringen kun-
nen brengen, en ik zal mijn uiterste best doen om
ervoor te zorgen dat dat ook gaat lukken!

Karen
Ik ben Karen Westein, 17 jaar.
Momenteel doe ik een oplei-
ding tot dierverzorger in
Barneveld. Om de kinderen
daar een kans te geven doe ik
mee aan het Grace Home pro-
ject . Ik denk dat ik er zelf een
beter mens van word, ook is
dit een kans die maar één keer
in je leven komt, en die grijp
ik!  Zelf ben ik nog nooit in
India geweest, het enige wat ik ervan weet is dat het
grootste deel van de inwoners  gelooft in het
Hindoeïsme.
Dit project wordt een uitdaging, omdat je met vreemde
mensen  werkt en het er daar anders aan toe gaat.
Ik hoop dat het heel gezellig word met de hele groep
en in India.

Jarick
Mijn naam is Jarick van den Heuvel, ik ben geboren
op 20 april 1995 in Hoevelaken. In mijn vrije tijd doe
ik graag aan voetbal en ik werk ook. Ik zit op school
op het ROC
ASA in
Amersfoort en
ik doe daar de
opleiding peda-
gogisch werker
jeugdzorg. Ik
wil graag mee
doen aan dit
project omdat
het me een hele grote uitdaging lijkt. De cultuur en
levensstijl van die mensen daar is zo anders en het lijkt
me best wel apart en bijzonder om dat een keer mee te
maken. Ik kijk er erg naar uit en denk dat het heel leuk
gaat worden. Ook van India weet ik niet zo veel en
hoop daar ook veel meer te weten van te komen. En
voor dat we daar naar toe gaan, doen we veel leuke
acties en daar heb ik ook erg veel zin in en dat de
mensen goed meewerken.
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Het kalenderjaar loopt ten einde en terugkij-
kend zien we een jaar waarin veel activitei-
ten  gedaan werden.
Als een rode draad loopt door het ZWO-
werk Grace Home, ons diaconaal project in
New Delhi in India.
Tijdens elke vergadering van onze ZWO komt het
project uitgebreid aan de orde. Behalve financiële
steun, zoals u weet hebben we ons voor minimaal 3
jaar verbonden aan dit project, wordt elke werkverga-
dering van het projectteam door een lid van de ZWO
bezocht, zodat we altijd met zeer korte lijnen weten
wat er speelt en waar we dan  zo nodig meteen hulp
kunnen bieden. We hebben dit jaar, behalve het vast-
gestelde bedrag, al een voorschot van € 5000 (van het
jaar 2012) gegeven, zodat bepaalde kosten, die nu
spelen,  betaald kunnen worden.
Als eind februari/begin maart een groep naar New
Delhi gaat, zal ons ZWO-lid Wim van Vliet meegaan
om ons uit eigen waarneming over de voortgang van
het project te kunnen voorlichten. 
Tijdens de nazit van 27 november hebben we uitge-
breid kennis kunnen nemen van de activiteiten van de
jongeren van Grace Home.
Zoals altijd kunt in de adventtijd de Missie-zendings-

kalender kopen. Na elke kerkdienst zullen leden van
de ZWO in de hal staan, totdat ze uitverkocht zijn.
Ook dit jaar hebben we ons ingezet voor de
Solidaridadcollecte. Tijdens een basiscatechese heeft
Jan Baas met de kinderen over het Solidaridadthema
van dit jaar gesproken. Dit jaar ging het wat anders
dan andere jaren, want door de ontwikkelingen van
de St. Paulusgeloofsgemeenschap, was het niet moge-
lijk een gemeenschappelijke lijst op te stellen, zodat
de zakjes niet opgehaald konden worden. Jammer
genoeg, stond dat , door een misverstand onzerzijds,
niet in de vorige Rondom. In een aantal zondagsbrie-
ven en een bericht in Nijkerk Nu werd vermeld hoe
nu te handelen. De opbrengst van de collecte was
toch nog € 645.
Over het algemeen kijken we als ZWO terug op een
bijzonder vruchtbaar jaar en dat geeft ons energie om
volgend jaar op dezelfde wijze verder te gaan.

Nelly Clement
Willemien van Putten

Tineke Wassink
Wim van Vliet

Jan Baas

Van de ZWO .....
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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 (anne-
ke@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, aan-
sluitend aan de kerkdienst die om 10.00
begint. Het is de bedoeling dat je beide zon-
dagen komt oefenen. Op zaterdag 24 decem-
ber doen we 's middags een generale repeti-
tie in de Eshof.

Kinderkerstfeest in de Eshof !
Zaterdag 24 december om 19.00 uur



Het is alweer even geleden dat we een wel
heel bijzondere kinderdienst hebben gehad.
Zondag 6 november stond helemaal in het
teken van het India project Grace Home.
Met de hulp van Yvonne de Gier hebben de kinderen
een presentatie gezien over dit project.
Dit heeft indruk gemaakt: wat hebben wij het hier
eigenlijk goed! en wat verdrietig dat er ergens anders
kinderen zijn zonder papa of mama. Kinderen die
niemand hebben om voor hen te zorgen, om eten te

koken of je 's avond lekker in te stoppen.
Yvonne vertelde over de kinderen die worden opge-
vangen door Grace Home. Er waren mooie foto's van
het weeshuis en de kinderen. De slaapzaal was over-
dag de klas? Dat is best raar.
Wat kunnen wij doen om ergens anders in de wereld
te helpen? Waarmee zijn ze geholpen, en hoe komt
dat daar? Allerlei dingen waar over goed is nagedacht
door de projectgroep.

Nu weten de kinderen precies waarom hun geld tij-
dens de collecte in de doos voor in de kerk mag. Dat
geld kan goed worden gebruikt in India.

En dan was er ook nog een heel grote olifantenkop.
Wat heeft dat er mee te maken?

Er is iets nodig bij zo'n project waaraan je het her-
kend, waardoor je gelijk denkt aan Grace Home.
Dat is dus die olifantenkop. En op de doos in de kerk
staat ook een olifant. Zo kunnen we het gelijk zien:
dat hoort bij Grace Home!
De kop was nog niet af. Het was een bleke olifant.
Gelukkig konden de kinderen daar wel wat aan doen.
Met een groepje tieners samen is er flink met verf
gekliederd en het resultaat mag er zijn!
De geldmeter met olifantenkop is een waar kunst-
werk geworden.
Best iets om trots op te zijn!
Het was leuk om met iemand van buiten de kinder-
dienst aan het werk te zijn met iets wat al zo lang
leeft onder de gemeenteleden maar bij de kinderen
toch niet echt bekend was.
Yvonne, bedankt voor je indrukwekkende verhaal wat
je met zoveel passie hebt verteld!

December

De laatste maand van het jaar belooft altijd een bij-
zondere te worden. De adventszondagen brengen ons
bij het kerstfeest. De kerstavond vieren met de kinde-
ren is heel bijzonder. Voor ons maar ook voor de kin-
deren. Tijdens de kinderdienst zullen we gaan oefe-
nen en begint de voorpret.
We hopen op een fijne tijd samen.

Kinderdienst
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College van Kerkrentmeesters
Begroting 2012
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Leden van de Protestantse Gemeente "de Eshof"
Onderstaand vindt u de begroting voor 2012 van de Protestantse Gemeente "De Eshof"te
Hoevelaken. Deze begroting is goedgekeurd in de kerkenraadsvergadering van oktober 2011.
Deze begroting is gebaseerd op één fulltime predikant.
De begroting is in verkorte vorm weergegeven, de uitgebreide versie ligt ter inzage bij de penningmeester
H.L.Nobels, Penningweg 4a en bij de administrateur F.Schimmel, Westerdorpsstraat 58a.

Begroting Begroting
2012 2011

UITGAVEN:
Predikantsplaatsen en gastpredikanten 84.500 97.325
Exploitatie kerkcentrum en groot onderhoud 39.700 36.130
Quotum landelijke organen 5.850 5.750
Solidariteitskas, generale collecten 3.600 3.700
Jeugdwerk, OCG, Kerkblad, Vorming en Toerusting 10.500 10.500
Kosten eredienst inclusief musici 8.450 9.100
Kerkelijke administratie, informatie, contributies 13.655 12.050

------------- ------------
166.255 174.555

INKOMSTEN:
Collecten en giften 8.100 8.100
Verhuur en buffetinkomsten 21.000 24.000
Solidariteitskas, bijdrage leden 5.850 5.000
Kerkblad Rondom, bijdrage leden 7.000 7.000
Bloemenfonds 3.300 3.200
Bijdrage BAK 6.000 6.000
Renten 5.000 4.800
Vrijwillige bijdragen 120.000 117.500

------------ ------------
176.250 175.600

------------ ------------
OVER/TEKORT 995 1.045

======= ======

Namens College van Kerkrentmeesters: 
H.L.Nobels, peningmeester
F.Schimmel, administrateur

ActieKerkbalans 2011
De stand per 31 oktober 2011

Aan vrijwillige bijdragen voor het jaar 2011 is toegezegd een bedragvan EURO 124.820 hiervan is tot en met 31
oktober  binnengekomen een bedrag van EURO  98.635 dit is  79,0% van het toegezegdebedrag. In de maanden
november tot en december 2011 moet dus nog een bedragbinnen komen van EURO  26.185.

Namens het College van kerkrentmeesters
Frans Schimmel, administrateur
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Kerstsamenzang zaterdag 17
december 2011
In het gebouw van Intres aan de
Koninginneweg te Hoevelaken zal op zater-
dag 17 december a.s. weer de jaarlijkse
Kerstsamenzang worden georganiseerd.

Wij nodigen U van harte uit deze bijeenkomst
bij te wonen.

Het programma bestaat uit samenzang van kerstliede-
ren, afgewisseld met enkele lezingen.

GELEGENHEIDS KOOR.
Een gelegenheidskoor zal gevormd worden bestaande
uit een aantal leden van De Lofstem , het Pauluskoor,
het Midweekkoor, de Eshof-cantorij.

ORKEST.
Een gelegenheidsorkest zorgt voor de instrumentale
begeleiding.. 
Het orkest staat, evenals het koor, onder leiding van
Henk Boswijk. 

FREE.
Gospelgroep Free zal met een eigen programma mee-
werken aan deze kerstsamenzang.

KINDERKOOR.
Ook dit jaar zal een  kinderkoor deelnemen onder lei-
ding van Annahes Boezeman en 
Dicky van der Veer..

De toegang tot de samenzang is gratis. 
Bij de uitgang wordt een collecte gehouden waarvan
de opbrengst bestemd is voor het project: "Hoevelaken
naar Malawi".

Zaal open 19.00 uur, aanvang 19.30 uur.

ONDER DE VIJGENBOOM: KRING :
EEN EIGEN WEG TE GAAN.

In het kader van het project 'Onder de vijgenboom, zin
in de ouderdom', wordt een kring
georganiseerd met als titel: 'een
eigen weg te gaan'. Juist in de
ouderdom is het gaan van een
eigen weg een hoofdthema.
Oude(re) mensen hebben zich het
leven op hun manier eigen
gemaakt. In hun ouderdom geven
zij verleden, heden en toekomst een
eigen betekenis. Er wordt terugge-
keken (soms in verwondering), het
heden kent meer begrenzingen en is minder vanzelf-
sprekend. Over de toekomst wordt verschillend
gedacht. In deze kring zullen we deze thema's nader
verkennen. Aan de orde komt o.a.: het geheel van het

leven, de innerlijke ruimte, balans opmaken, beamen
van de ouder-dom, het verband van generaties, de spi-
ritualiteit van de ouderdom. We zullen beperkt gebruik
maken van non-verbale werkvormen (schilderen en

tekenen, zonder dat                             
daarvoor artistieke bekwaamheid nodig is) en
samen korte essays lezen van Herman
Andriessen over de 'geestelijke dimensies' van
de ouderdom.

Wanneer: 16/23/30 januari en 6/13 februari
14.00-16.00 uur in de Bergkerk

Leiding: ds. Jan van Baardwijk,
ds. René  Rosmolen

Opgave: Bergkerk (4617917 Bergkerk@planet.nl)) /
ds R.Rosmolen (4801553 R.Rosmolen@casema.nl)
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Diaconie slot presentatie  
Dit laatste stukje gaat,
Over kerst en de viering,
En wat eraan, vooraf gaat.
Want de allergrootste klus,
Komt eind van ieder jaar,
Dat is met kerstmis dus!
Wij zijn uitvoerend orgaan,
Al wordt de regie,
Voor de 28 ste keer verzorgt,
Door Betty Opdein, uit de parochie.
Die dat fantastisch heeft gedaan!!!

We bepraten de catering,
Orde van dienst en liturgie,
Wie is er organist,
Priester of predikant,
Want niemand kan gemist
Wat verzorgt de Eshofkerk,
En wat de parochie.

Maar gedicht en lezing, 
Is vaak een Eshofding.
De kerstboom gaan we overslaan,
Omdat die door de schikgroep,
Vast geweldig wordt gedaan!.
Als de uitnodiging voor Kerstmis,
Gemaakt en beschikbaar is,
Dan zullen we ook zorgen,
Dat die netjes en op tijd,
Bij elke eregast van ons,
De brievenbus inglijdt.

Of het leuk of praktisch moet,
Waar we op gaan letten,
Daar wordt over nagedacht,
Bij de Eshof Kerstpakketten

Die met enveloppe en groet,
Naar hen wordt toegebracht,
Waar wat extra's nodig moet.
Zodat het daar met kerstmis,
Ook echt een feestje is.
Met een aardige attentie,
Laten we aan allen weten,
Die er niet bij kunnen zijn,
Die de viering missen en het eten
Die door pijn of ongemak,
Thuis zijn onder eigen dak,
Dat we hen, niet zijn vergeten.
Want eten met de oudste leden,
Is een geweldig hoogtepunt.
Zo gezellig, met hen allemaal,
In die mooie Eshofzaal,
Dat is waar we het voor deden.

Het is ieder zo gegund.
We waren dagen in de weer,
Want we wilde maar een ding,
Dat alles net als iedere jaar,
Van een leien dakje ging.
Later ruimden we de rotzooi op,
We werkte met elkaar
Dweilden er met emmers sop.
Samen, handen uit de mouwen.
Dat maakt het aardig nietwaar,
En dat willen zo houwen.

Dat de diaconie zijn mannetje staat,
Is misschien, niet altijd te zien,
Maar wees verzekerd,
Dat zij, ervoor gaat!!!!!!!!!!!!!

Namens de diaconie, Willemien van Putten

Oppasrooster 
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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Administratie
INGEKOMEN:
Mevr. van Wingerden Klaverweide 20 wijk 9
Fam. Verhagen Kyftenbeltlaan  51 wijk 3

VERHUISD:
Mevr. Pie-de Jong Johan Frisohof  20 naar Haverhoek 3 wijk 5/2
Fam. van Beek Nassaulaan  45 naar Jan Aertshof  13 wijk 6/5

VERTROKKEN EN OVERGESCHREVEN:
Dhr. R. de Langen Roerdomplaan 5 naar Achterveld wijk 4

OVERLEDEN:
Dhr. J.H. Korpel Eiberlaan 39 wijk 4

En de bloemen gingen naar ...
Uitvaartdienst van Dhr Korpel

BRUIDSPAREN:
Dhr en Mw Budding Boersenserf 22 vijfenveertig jaar getrouwd
Dhr en Mw Zijlstra van Dedemlaan 9  veertig jaar getrouwd
Dhr en Mw Nobels Penningweg 4a vijftig jaar getrouwd
Dhr en Mw Broekhuis Dassenburcht 4 vijfenvijftig jaar getrouwd
Dhr en Mw Timmerman Weldammerlaan 4  vijfenvijftig jaar getrouwd

Mw van Delden H van Hollickpad 4 attentie
Ds. Marian van Giezen Brugakker 56-43 Zeist attentie

EN DE JARIGEN:
Dhr Kiers,  Mw Krijkamp,  Mw Schipper,  Mw Hartman,  Dhr Bakker,  Mw van der Burg,
Mw van de Kuilen,    Dhr Soetens,  Mw Louis en  Mw Petter.

Rooster oud papier BAK 
07 januari          W.H Berle                             H.Buitink
14                     E.C.Wernsen                         R.M.Bos
21                     H.C.van Reijendam               F.Duim  
28                     W.N.van Looijengoed           H.B.H.Beukers
04 februari        H.Verkerk                             F.P.Hanse                       
11                     C de Rijke                            G.W.Schuiteman 
18                     R.v.d,Kamp                          H.Luth                          
25                     P.A.Aukema                         T.de Boer        
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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

Zaterdag 10 december: dag van de Mensenrechten.
Amnesty International Hoevelaken vraagt op 
vrijdagmiddag 9 december al aandacht voor 10 decem-
ber: de Internationale Dag van de Rechten van de Mens. 
De leden van Amnesty International organiseren die
middag een fakkelwake op station  Vathorst.

Op diezelfde dag, 9 december,  geeft Amnesty
International het startschot voor een campagne voor het
Midden Oosten en Afrika. Dat gebeurt onder het motto:
"Laat de Arabische Lente geen illusie worden". 
Het aanschrijven van autoriteiten, met als doel mensen-
rechtenschendingen te stoppen en politieke gevangenen

vrij te krijgen, is nog steeds Amnesty's meest gebruikte
actiemiddel.

10 December is de dag waarop in 1948 door de
Verenigde Naties de Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens is aanvaard. Overal ter wereld
worden op en rond deze datum manifestaties voor de
mensenrechten georganiseerd.

Daarom worden op ook  10 december folders uitgedeeld
op de Wiekslag in Hoevelaken. 
Hiermee wordt  aandacht gevraagd voor de rechten van
de mens!

Nu de afscheidsdienst van Jos in de Eshof zowel als in
de aula van Rusthof, al een poosje achter ons ligt, wil
ik, mede namens de kinderen en kleinkinderen, dege-
nen die daarbij aanwezig waren, hartelijk danken. Het
warme medeleven en de steun, die we daarnaast moch-
ten ontvangen in de vorm van bezoeken aan huis, tele-
foontjes, brieven vaak zelfs met een gedicht hebben
ons opnieuw duidelijk gemaakt wat het betekent om in
een gemeente als de Eshof te mogen zijn. Ook in de
periode vóór het overlijden heeft Jos dit sterk ervaren
en was daar dankbaar voor.

De wijze waarop Ellie Boot de gedachtenisdienst ver-
woord heeft in beide diensten blijft voor ons gevoel en 

ik denk voor menigeen, als een warme deken om ons
heen.

Tevens wil ik Rudi Coppoolse nogmaals bedanken
voor het vertolken van de muziek, die Jos zo graag
hoorde of zelf speelde.

Allen een mooie en gezegende kerstperiode en jaar-
wisseling toegewenst.

Hartelijke groeten, Judy Smidt

Nagekomen bericht van het KWF: Hartelijke dank
voor de giften uit deze dienst ontvangen.

Dag van de rechten van de mens. 

Aan de gemeenteleden
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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


