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vandaag,God,
een nieuwe dag

ligt open
en hier sta ik

op het punt om erin te stappen.
en toch is er een gevoel van onzekerheid, 

zelfs angst, 
voor wat die dag zal brengen.

bang ben ik voor wat er van me gevraagd zal worden. 
heb ik wel de kracht

om deze dag aan te gaan?
kan ik deze dag leven

met blijdschap, zekerheid en tevredenheid.

mijn kind,
deze dag heb ik speciaal gemaakt 

als kado voor jou.

accepteer het met een glimlach
dans je er doorheen, 
en neem met je mee 

de vreugde van wonderen
de vrede van naastenliefde

de liefde die vergeeft en geeft. 
verheug jezelf in deze dag

als een kind
in al het nieuwe 

geniet ervan
neem het in je op

want het is vandaag, 
de nieuwe dag die ik heb gemaakt.  

[van Myrtle Hall, uit het engels vertaald]

In de vakantie ben ik in kerken in Frankrijk en Ierland teksten tegengekomen die mij troffen. Ik wil ze graag met u delen.

Anneke van der Herberg.

opnieuw beginnen
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zondag 6 september 10:00 uur de Eshof  Ds E Boot
     Bevestiging amtsdragers; viering maaltijd van de Heer
     Collecten: Eigen diaconie; Onderhoud gebouw

     
zondag 13 september 10:00 uur de Eshof  drs. E. Idema (Amersfoort)
     Collecten: Vredesweek PKN; Pastoraat

     
zondag 20 september 10:00 uur de Eshof  Ds E Boot
     Vredeszondag en startzondag m.m.v. Cantorij en Pauluskoor
     Collecten: Startzondag PKN; Eredienst

     
zondag 27 september 10:00 uur de Eshof  Ds E Boot
     Collecten: Eigen diaconie; Landelijke kerken

     
zondag 4 oktober  10:00 uur de Eshof  Ds E Boot
     Viering maaltijd van de Heer m.m.v. de Cantorij
     Collecten: Kerk en Israel PKN; Vorming & Toerusting

     
zondag 11 oktober 10:00 uur de Eshof  Dr H Vreekamp (Epe)
     Collecten: Kerk in Actie Werelddiaconaat; Pastoraat

     
zondag 18 oktober 10:00 uur de Eshof  ds Rosmolen (Hoogland)
     Collecten: Diaconaal Beraad Nijkerk; Muziek en liturgie

 
     
zondag 25 oktober 10:00 uur de Eshof  Ds D Soeteman (Doorn)
     Collecten: Hervormingsdag PKN; Jeugd- en jongerenwerk

zondag 1 november 10:00 uur de Eshof  Ds E Boot
     Allerheiligen; Gedachtenis van gestorvenen; 
     Viering maaltijd van de Heer m.m.v. de Cantorij
     Collecten: Hospice Nijkerk; Onderhoud gebouw

Kerkdiensten 
van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken
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dinsdag 8 september 13:30 uur de Eshof  Activiteitengroep
 
   20:00 uur  Wijkteam 8

     
woensdag 9 september 20:00 uur de Eshof  Diaconie

     
donderdag 10 september 20:00 uur de Eshof  Pastorale Raad 

     
zaterdag 12 september 10:00 uur Bezinningsdag 

     
maandag 14 september 20:00 uur  Wijkteam 2

     
dinsdag 15 september 11:00 uur de Eshof  ZWO

     
maandag 21 september 20:00 uur Pauluscentrum Informatieavond Armenie & Georgie
     Reis naar Armenie & Georgie 

     
woensdag 23 september 13:30 uur de Eshof  Activiteitengroep
 
   19:30 uur Andreaskerk.Putten Classicale Vergadering

     
donderdag 24 september 20:00 uur de Eshof  Kerkenraad

maandag 28 september 20:00 uur  Wijkteam 9

     
dinsdag 6 oktober 13:30 uur de Eshof  Activiteitengroep
     Creatieve middag Week van de aandacht

donderdag 8 oktober 20:00 uur de Eshof  Moderamen

     
woensdag 14 oktober 19:30 uur  Wijkteam 4

     
vrijdag 16 oktober 19:00 uur Old Peppermill Diaconie
     
woensdag 21 oktober 13:30 uur de Eshof  Activiteitengroep
 
   20:00 uur de Eshof  Diaconie

     
donderdag 29 oktober 20:00 uur de Eshof  Kerkenraad

P R O T E S T A N T S E  G E M E E N T E2

Agenda



Uit de gemeente

D E  E S H O F 3P R O T E S T A N T S E  G E M E E N T E

MEELEVEN

Roel Burema  
leeft met de nare wetenschap dat 
er medisch niets meer voor hem 
gedaan kan worden. Het gaat met 
vallen en opstaan, soms letterlijk. 

Hij houdt het redelijk vol en samen proberen Agnes en 
hij de moed erin te houden.

Gert de Gans heeft zware weken achter de rug. Begin 
augustus moest hij worden geopereerd aan een afsluiting 
van de dunne darm. Hij was voor de operatie flink ver-
zwakt, doordat hij geen eten kon binnenhouden. Nu, na 
de operatie gaat het niet beter. Hij hoopt erop dat hij 
zich nog wat beter zal gaan voelen, maar weet dat de 
kansen beperkt zijn. Momenteel logeert hij bij zijn 
tweelingbroer op IJburg, zodat hij dag en nacht verzorgd 
kan worden door naaste familieleden.

Floor Huurdeman  heeft na tien maan-
den het einde van de chemobehandelingen bereikt. Een 
periode die in december onafzienbaar was, is nu voorbij. 
In die tijd is ze zo vaak in het ziekenhuis geweest, dat 
de afdeling waar ze altijd kwam als thuis begon te voe-
len. Bij iedere behandeling hoorde een specifieke kraal 
die door Floor aan een kanjerketting is geregen. De ket-
ting is inmiddels 3,5 meter lang.
Nu is het zoeken voor Floor, Thijs, Annemieke en René 
naar een nieuwe balans. Met een onzekerheid die blijft, 
maar met goede hoop voor de toekomst. En in de weten-
schap dat Floor een doorzetter is. In het blog schrijft 
Annemieke: “als ze ons iets heeft laten zien de afgelo-
pen 10 maanden, dan is het dat we op haar kunnen ver-
trouwen! Wat een levenslust, veerkracht en positiviteit 
in zo’n klein mensje!”

Hennie Berends  heeft afgelopen 
zomer een baarmoederoperatie ondergaan. Die verliep 
goed. Het herstel valt haar echter tegen, vooral de eerste 
weken was ze niet veel waard en ook nu na acht weken 
zou ze meer willen dan ze kan. Het gaat gelukkig wel 
langzaam de goede kant op.
Namens haar mag ik iedereen bedanken voor de kaart 
en de bloemen die ze uit de Eshof heeft ontvangen.

Henk van den Top  heeft deze zomer zes 
weken in het ziekenhuis doorgebracht. Een darmafslui-
ting maakte dat hij tot twee keer toe geopereerd moest 
worden. Zijn situatie is heel kritiek geweest. Na onge-
veer drie weken begon hij langzaam een beetje op te 

knappen. Sinds eind juli is hij thuis, waar de wond ver-
der verzorgd werd. Die wond is inmiddels genezen, 
maar Henk zal wel van infuusvoeding afhankelijk blij-
ven. Die wordt ’s nachts rechtstreeks via de bloedbaan 
ingebracht. Hij verliest daarmee een groot stuk vrijheid, 
maar “ik leef nog”, zegt hij zelf. De liefde van Atie en 
familieleden om hem heen maakt dat hij daar weer de 
moed toe heeft.

Bea Verhagen-Wissink  heeft 
in juli een tweede dotterbehandeling ondergaan. In 
totaal zijn er nu zeven stents geplaatst. Ze maakt het 
goed en heeft geen last meer van kortademigheid. Wel 
moet ze zichzelf in acht nemen, want als het goed gaat 
loopt ze soms te hard van stapel. Binnenkort begint een 
trainingsprogramma van tweemaal per week gedurende 
zes weken.
Er is deze zomer ook iets moois gebeurd: Bea’s tweede 
achterkleinkind is geboren. Zoë heet ze. Ze woont ook 
in Hoevelaken en Bea geniet erg van haar.

Lies en Jan van de Rovaart-Bakker  
hebben onrustige zomermaanden achter de rug. In juli 
werd Jan onverwacht ziek en moest opgenomen worden 
in het ziekenhuis. Lies kon niet alleen thuis zijn en ging 
de volgende dag naar een verzorgingshuis in Hilversum. 
Gelukkig werd de ontsteking in zijn buik bedwongen en 
kon Jan weer naar huis om aan te sterken. Half augustus 
kon ook Lies weer thuiskomen.
Jan verzorgt Lies met liefde en is tot veel in staat, maar 
het is ook belangrijk dat hij af en toe een dag(deel) iets 
anders kan doen. Hij probeert dit met onder andere 
familieleden te organiseren.

Nelleke Maasland-Groenewold  heeft twee-
eneenhalve week op bed gelegen met erge rugpijn; het 
bleek om een hernia te gaan. Pijnstillers maakten de pijn 
te hanteren en door oefeningen moet haar rug zich weer 
herstellen. Ze bouwt nu de medicijnen langzaam af; als 
het goed is, is de hernia genezen wanneer ze met de 
medicijnen mag stoppen.

Veel mensen hebben te maken met lichamelijke klach-
ten; de lijst van mensen uit onze gemeente is lang en ik 
heb niet eens iedereen genoemd. Ook het aantal mantel-
zorgers neemt toe en de zwaarte van hun taken groeit. 
Van harte wens ik ieder toe dat er lieve mensen om je 
heen staan – en dat wij ook als kerkgemeenschap voel-
baar kunnen maken dat we op elkaar betrokken zijn.
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IN GEDACHTENIS: 

TOM DOUDE VAN TROOSTWIJK

Midden in de zomer bereikte ons het verbijsterende 
bericht dat Thomas Doude van Troostwijk was overle-
den. Op donderdag 16 juli maakte hij een wandeling 
met zijn zoon Isaac in de bergen bij Chamonix. Daar is 
Tom verongelukt. Hij is 57 jaar geworden.
Vóór Annahes Boezeman is Tom zeventien jaar lang 
cantor geweest van de cantorij van de Eshofgemeente. 
Met Elisabet en hun kinderen Ingrid, Isaac en Hanna-
Sara woonde hij op 

Tom was een organisator en een bestuurder. Zijn hart 
lag bij maatschappelijke en culturele organisaties. Zo is 
hij zes jaar lang algemeen directeur van CliniClowns 
Nederland geweest en directeur communicatie bij het 
Wereld Natuurfonds. Hij was een vriendelijke en harte-
lijke persoonlijkheid. Een man die veel hooi op zijn 
vork nam en ook veel aankon.
Op vrijdag 31 juli was er een dienst van woord, muziek 
en gebed in de Bergkerk in Amersfoort. Aansluitend is 
Tom in besloten kring begraven.
We wensen Elisabet en de kinderen, zijn ouders en 
broers en allen die Tom missen van harte veel sterkte 
met dit grote verlies.

FELICITATIES

Deze zomer is op 12 augustus Aaltje Aramintha (roep-
naam Aramintha) geboren. 

Ze is een dochter voor Stefan en Gerdien Veld-Heuver 
en heeft al een grote broer van twee jaar, Pepijn. Eind 
mei zijn ze verhuisd van De Meern naar Hoevelaken en 
wonen nu op . Lieve mensen, van harte 
welkom in Hoevelaken en in de Eshof, en van harte 
gelukgewenst met elkaar!

Er waren verschillende jubilea te vieren in de afgelopen 
twee maanden. Op 31 juli gedachten Bert den Uijl en 
Elly Sterenberg  hun veertigjarig huwe-
lijksjubileum. Annahes en Arjan Boezeman-Odink 

waren op 14 augustus twaalf en 
een half jaar getrouwd. Vera en Fredo Lubbers-Thomas 

 vierden op diezelfde dag hun vijfen-
veertigjarig huwelijksjubileum.
In augustus waren drie bruidsparen elk veertig jaar 
getrouwd: Neeltje en Jan Hollander-van Boven

 op 15 augustus, Jan en Afke van den Hoeven-
van der Wal  op 22 augustus en Meta en 
Cees van Elk-Veerman  op 27 augus-
tus.
Alle bruidsparen namens de Eshofgemeente van harte 
gelukgewenst!

Ellie Boot

AFWEZIGHEID

De studie die ik vanaf eind augustus ga doen, kent een 
presentieplicht. Het is daarom denk ik goed te melden 
wanneer ik niet in Hoevelaken aanwezig zal zijn.
Het betreft de woensdagen tussen ongeveer acht uur ’s 
morgens en drie uur ’s middags: ik volg dan colleges 
aan het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen. 
Daarnaast zijn er zesmaal in het jaar retraitedagen, die 
grotendeels 

op het Landelijk Dienstencentrum in Utrecht zullen 
plaatsvinden. De eerste dagen zijn voorbij wanneer dit 
kerkblad uitkomt: ze vinden plaats op 27 en 28 augus-
tus. De volgende tweedaagse zal zijn op donderdag 15 
en vrijdag 16 oktober. Daarna hoef ik pas weer in janu-
ari naar Utrecht.

Ellie Boot
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DOOPDIENST OP 23 AUGUSTUS

Het was een vrolijke viering 
op 23 augustus. Voor het eerst 
maakte ik mee dat een van de 
dopelingen zelf het water in 
het doopvont goot. Xem Lang 
van ’t Veer werd gedoopt en 
dat bracht onder andere ver-
schillende klasgenootjes en 
docenten van De Spreng in de 
Eshof. Ook Sanne van de 
Grootevheen werd gedoopt. Dat laatste was nog niet 
bekend toen het vorige kerkblad verscheen. Daarom 
schrijven haar ouders in deze Rondom iets over zich-

zelf:
“Wij, Erwin en Marina van 
de Grootevheen-Becker 
hebben op zondag 23 
augustus onze dochter 
Sanne laten dopen. We wil-
den ook haar graag Gods 
zegen laten geven en ont-
vangen. Velen van u heb-
ben kunnen zien hoe ze 
alles rustig over zich heen 
liet komen door overal 
doorheen te slapen, terwijl 
haar grote broer Bart 

ondertussen de preekstoel verkende.
Wij zijn dankbaar voor de mooie doopdienst en verbe-
terde gezondheid van Marina, dat we dit alles van God 
hebben mogen ontvangen en Hij ons bijstaat.”

6 SEPTEMBER: 
BEVESTIGING VAN AMBTSDRAGERS

Op 6 september zal er een bevestigingsdienst 
zijn. Een veelzijdige, met mensen die op ver-
schillende manieren actief willen zijn in de 
gemeente. Ze stellen zich aan ons voor en vertel-
len iets over wat ze gaan doen en over hun
motivatie.

Jan Vogel schrijft:
“Reeds een aantal jaren ben ik werkzaam in de 
Oecumenische Coördinatie Groep 
(OCG). Een groepje mensen dat zich inzet voor geza-
menlijke diensten en activiteiten met de 
Paulusgemeenschap. Eerst als penningmeester en sinds 
2005 als ouderling (met bijzondere opdracht). In januari 

dit jaar ben ik opnieuw bevestigd. 
Laat ik mij eerst even voorstellen.
In 1974 ben ik in Soest getrouwd met Lien. (Zij is 
momenteel werkzaam als diaken.) In 1993 verhuisden 
wij met onze drie jongens naar Hoevelaken. Hier ver-
bonden wij ons aan de Samen op Weg-Gemeente ‘de 
Eshof’. Een gemeenschap die open bleek met een ruime 
geest en die diverse activiteiten weet te ontplooien. Van 
verschillende reizen, door de Eshof georganiseerd, 
waren Lien en ik deelgenoot. Mijn opleiding heb ik 

genoten in de financiële 
administratie en tot aan 
mijn pensioen eind 2014 
heb ik daar ook mijn werk 
in verricht. Wandelen vind 
ik heerlijk. Het is voor mij 
een mogelijkheid om span-
ningen te verwerken en te 
genieten van het moois in 
de natuur.
De Eshof is voor mij een 

gemeenschap waar ik mij thuis voel en het doet mij zeer 
als ik zie dat er diverse vacatures zijn voor het ouder-
lingschap. (Helaas geldt dit ook voor het ambt van jeug-
douderling.) Mede door die vacatures heb ik besloten 
vanaf de zomer ook wijkwerk te gaan doen. Niet dat ik 
daar veel verstand van heb, maar dat hoeft ook helemaal 
niet. Het is voor mij een uitdaging om met een team 
aandacht te gaan geven aan een deel van de gemeente 
van de Eshof, te weten wijk 7. Gewoon er zijn voor 
elkaar.”

Een van de afgelopen dagen vertelde Lenie van der 
Laan me over haar voornemen haar ambtstermijn te 
verlengen. Waarom nog 
twee jaar als ouderling?
“Ik vind het mooi werk,” 
zei Lenie. “Zowel de pas-
torale kant als de bestuur-
lijke kant. Wel staat pas-
toraat voor mij voorop. 
Wat meespeelt is dat ik 
de afgelopen anderhalf 
jaar niet de invulling 
eraan heb kunnen geven 
die ik had gewild. 
Daarom wil ik nog even 
door. En de mensen 
bezoeken die dat graag willen.
Het bestuurlijke werk, onder andere als voorzitter van 
de Pastorale Raad, ben ik de afgelopen anderhalf jaar 
wel zoveel mogelijk blijven doen. Mede omdat Jan me 
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daarin stimuleerde. En ik vind het zelf ook leuk. Ik 
organiseer graag. En het was fijn dat Hannah steeds op 
de achtergrond aanwezig was: wanneer ik een keer niet 
kon, kon zij het overnemen.
Het samenwerken met andere ouderlingen en met de 
pastoraal medewerkers vind ik heel prettig. Ik zie ze als 
collega’s, het is echt teamwork. Dat team blijf ik graag 
nog even versterken.”

Nel van Rietschoten is al een jaar ouderling en zal op 6 
september ook worden benoemd tot pastoraal medewer-
ker. Ze schrijft:
“Even voorstellen. Voor mijn gevoel hoeft het eigenlijk 
niet maar toch even een korte update. Mijn naam: Nel 
van Rietschoten-Stehouwer.
Vorig jaar september ben ik bevestigd als ouderling van 
wijk 2. Het afgelopen jaar heb ik met verschillende 
mensen uit de wijk kennis gemaakt en bezoekjes afge-
legd.
In september ben 
ik samen met Ina 
van Heiningen 
gestart met de 
Uitgebreide 
Training Pastoraat 
voor Vrijwilligers. 
Ik heb de cursus 
ervaren als heel 
waardevol en een mooie aanvulling op mijn werk als 
ouderling.
Pastoraal werker en ouderling-zijn lopen bij mij eigen-
lijk naadloos in elkaar over. De verdieping van het pas-
torale werk en de handreikingen die ik op de cursus 
kreeg geven mij extra ruggensteun in mijn werk als 
ouderling. Wijk overstijgend bezig zijn zal in sommige 
gevallen nodig zijn om het tekort aan ouderlingen struc-
tureel op te lossen.
Inhoudelijk zal het niet anders zijn. Mooi om gelegen-
heid gekregen te hebben, mij meer te verdiepen en met 
bezinning bezig te zijn.”

Diana schrijft:
“Ik ben Diana Kneppers-
Doornekamp, samen met 
mijn man Maarten en 
onze dochters Iris (6) en 
Anne (3,5) wonen wij 
sinds 3,5 jaar in 
Hoevelaken. Voor mij is 
dat opnieuw in 
Hoevelaken, omdat ik tot 

mijn 18e hier al woonde. Van kinds af aan kom ik al in 

de Eshof en met name als jongere was ik erg betrokken 
en heb ik ook veel plezier beleefd aan de zeer actieve 
jongerengroep die er toen was en de activiteiten die we 
gezamenlijk zowel binnen als buiten de kerk onderna-
men. Zo’n betrokken groep, in een toch wel belangrijke 
leeftijdsfase, wens ik iedereen toe. 
Al langere tijd overwoog ik om behalve het bezoeken 
van de zondagsdienst, actiever lid te worden van de 
gemeente en daarom ben ik op onderzoek gegaan naar 
wat ik zou willen/kunnen doen. Uiteindelijk heb ik 
gekozen om ouderling te worden. Het lijkt mij een bij-
zondere taak; persoonlijke contacten, de verhalen en 
gedachten die je worden toevertrouwd; de ander zien en 
horen zoals die is, dat past bij mij. Daarnaast zou ik als 
lid van de kerkenraad ook graag met elkaar nadenken 
over de jongere gemeenteleden. Hoe kunnen we ze 
actief betrekken bij de gemeente. Er worden gelukkig 
regelmatig kinderen gedoopt in de Eshof, ik zou graag 
onderzoeken wat er nodig is om die kinderen nog vaker 
in de kerkdienst te zien en ze te laten deelnemen.”

Ina van Heiningen en Ellen van der Linden hebben 
elkaar geïnterviewd. Hier is het resultaat van hun 
gesprek:

Ina: Ik ben lid van de Eshof sinds 1979. Dat is lang 
maar dat komt omdat ik al zo oud ben. Na jarenlang 
alleen lid te zijn geweest ben ik 7 jaar terug contactda-
me geworden en dit blijf ik voorlopig ook. Sinds twee 
jaar doe ik de koffiedienst. 
Graag wilde ik wat meer 
bagage en daarom heb ik 
gekozen om pastoraal 
medewerkster te worden.
Ellen: Ik ben sinds 2001 
lid van de Eshof. Hiervoor 
was ik lid van de 
Paulusparochie. Via het 
programma van vorming 
en toerusting ben ik in 
contact gekomen met de 
Eshof . Ik voelde me meteen thuis. Ik heb acht jaar de 
kinderdienst gedaan en twee jaar basiscatechisatie. Ook 
ben ik drie jaar contactdame en nu een jaar diaken.
 
Ina: Wat zijn je hobby’s?
Ellen: Lezen, wandelen, de cursus Theologische 
Vorming voor Gemeenteleden, samen met jou dingen 
doen. En wat zijn de jouwe?
Ina: Wandelen, lezen, samen andere kerken bezoeken,  
samen naar concerten gaan, samen over alles kunnen 
kletsen.

Ina van Heiningen
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 Ina: Wat is jouw motivatie om ouderling te worden?
Ellen: Ik heb gemerkt dat ik het pastorale werk wel heel 
leuk vind en hoop daar als ouderling veel in te kunnen 
doen. En jij, waarom ben jij de uitgebreide training pas-
toraat voor vrijwilligers 
gaan doen?
Ina: De vraag lag al wel 
een half jaar bij mij, dus 
toen het uiteindelijk kon 
had ik er zin in.
 
Ina: Wat lijkt jou leuk 
aan het pastoraal werk?
Ellen: Vooral het contact 
met de mensen, ik hoop 
iets voor ze te kunnen 
betekenen.
Ina: Ik wil graag wat meer mensen beter leren kennen. 
En ik vind het prettig iemand die daar behoefte aan 
heeft, een stukje te kunnen begeleiden.

We zijn heel blij met deze mensen. En hopen 
dat hun stap het misschien voor anderen mak-
kelijker maakt om ook mee te gaan doen in het 
kerkelijke bedrijf.

AFSCHEID EN NIEUW BEGIN

Niet alleen als ambtsdrager, ook op andere manieren is 
het mogelijk je steentje bij te dragen aan de kerkelijke 
gemeente. Op de manier die bij je past: houd je van 
bestuurlijk werk? Of van organiseren? Werk je graag 
met jongeren? Of juist met volwassenen? Of ligt jouw 
hart bij het bezoeken van mensen? Laat het me weten! 
We zetten graag ieders talenten in op de plek waar ze 
het best tot hun recht komen.

In elk geval zijn we blij met André Floor, die het college 
van kerkrentmeesters komt versterken. En met Joke van 
der Klok-Oerlemans: nadat ze in januari als ouderling is 
gestopt, startte ze in maart als contactpersoon in wijk 3 
en volgde daarmee Bea Verhagen op.
Marijke Bos-van Groningen had door drukte een tijdje 
het werk als contactpersoon neergelegd. Vanaf septem-
ber komt ze echter terug in het wijkteam van wijk 2. En 
naast hun werk als diaken hebben William en Anja 
Bouw zich als duo-contactpersoon verbonden aan wijk 
9. Fijn dat jullie dit (gaan) doen!

We moeten ook van enkele contactpersonen afscheid 
nemen.

Bijna vier jaar zijn Monique en René van Deuveren-
Schlepers duo-contacpersoon geweest in wijk 3. Ze zijn 
nu met het werk gestopt.
Na bijna twee jaar is ook Bea Verhagen-Wissink gestopt 
met het werk in wijk 3.
Ook Trix Kalksma-Solinger stopt als contactpersoon. Na 
het beëindigen van haar ouderlingschap heeft ze nog 
ongeveer een jaar het wijkteam van wijk 7 bijgestaan.
Ellen van der Linden zegt na bijna drie jaar met spijt het 
wijkteam van wijk 5 vaarwel: ze zal nu als ouderling in 
wijk 9 aan de slag gaan.
Willemien Schuurman Hess geeft na ruim dertien jaar 
als contactpersoon het stokje door. In William en Anja 
Bouw heeft ze goede opvolgers gevonden voor het wijk-
team van wijk 9.
Graag wil ik jullie op deze plek bedanken namens de 
hele Eshofgemeente. Jullie hebben onvermoeibaar het 
kerkblad rondgebracht, meegewerkt aan de Actie 
Kerkbalans, bloemen en kaarten bezorgd en mensen 
opgezocht. Heel hartelijk dank!

STARTZONDAG OP 20 SEPTEMBER

Op zondag 20 september vieren we de Vredesweek. 
Zoals altijd doen we dat samen met onze buren van de 
Paulusgemeenschap. Tegelijk zal deze zondag de start-
zondag zijn. Op een andere plaats in dit kerkblad kunt u 
hier meer over lezen. Iedereen is van harte welkom! We 
maken er een ontspannen en gezellige ochtend van, die 
we besluiten met een lunch.

27 SEPTEMBER: 
VIERING MET GOSPELKOOR FREE

Dit jaar bestaat gospelkoor Free 25 jaar. En het koor 
bruist als altijd! Met ups en downs, zoals dat gaat in een 
samenwerkingsverband, maar altijd met spirit en 
enthousiasme. En met aandacht voor kwaliteit. We hoe-
ven enkel terug te denken aan de viering van Goede 
Vrijdag om daarvan overtuigd te zijn.
Sinds afgelopen zomer is Lodewijk de Vries (dirigent 
van de musical Ruth) voor het koor komen staan. Onder 
leiding van Lodewijk zal het op 27 september aan de 
kerkdienst meewerken. We maken er een jubileumvie-
ring van. Free heeft een interkerkelijk karakter en is niet 
aan één denominatie gebonden, maar voelt zich wel ver-
bonden met de Eshof. Niet alleen repeteert het koor 
iedere dinsdagavond in het kerkgebouw. Er zijn ook ver-
schillende Eshofleden onder de zangers en zangeressen. 
En als Eshofgemeente zijn we blij met Free en met de 

Ellen van der Linden
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veelzijdigheid van muziek en liederen, die mede door het 
koor in onze kerkdiensten mogelijk zijn.

Het koor heeft trouwens een lange geschiedenis die 
teruggaat tot vóór 1990. En hoewel de Eshofgeschiedenis 

van voor mijn tijd verhoudingsgewijs weliswaar steeds 
korter wordt, ben ik hiervoor te rade gegaan bij Riet van 
Deuveren.
Riet vertelde hoe zij halverwege de jaren ’70 met een 
koortje begon. Het noemde zichzelf ‘the Religion 
Singers’ en repeteerde bij haar in de huiskamer. Er was 
in die tijd veel minder te doen voor jongeren dan nu. Al 
snel bestond het koor uit een flinke groep en was het een 
gezellige club. Toen die niet meer in de huiskamer van 
Max en Riet paste, week ze uit naar de Kyftenbeltschool 
(nu ‘de Spreng’). Uit de zangers en zangeressen zijn ver-
schillende stellen ontstaan – onder andere Trudy en Hans 

Jonker-de Langen, Sipko en Anja van Gent-Broekhuis, 
Mark en Nanda Butje-van Deuveren, Theo en Bep de 
Man-van Laar en Gauke en Jolanda Goedhart-van Gent. 
Het koor ondernam van alles, zoals optredens in 
Duitsland. OokGert Timmerman ging als technicus op 
zeker moment mee.
Dertien jaar heeft Riet het koor geleid. Na korte tijd met 
Wim-Jan van Deuveren (die vanuit Den Haag moest 
komen) nam Sipko het stokje over. Dat zal in 1990 zijn 
geweest, ongeveer het moment waarop het koor een 
andere naam koos: ‘Free’. Inspiratie voor die naam 
vormde het lied ‘Free’. Het zal op 27 september gezon-
gen gaan worden.

Op de foto: Free zingt in de kerkdienst van 7 september 
2014.

Ellie Boot

Van de redactie
Startzondag in het verschiet dan wel al geweest wanneer u dit leest.
Een zware taak voor hen die deze zondag faciliteren. Zoveel verschillende leeftijden, verzin voor elk maar iets 
wat hen aanspreekt. Dan de werkers die de zondag gebruiken voor familiebezoek of iets dergelijks. Kortom hoed 
af voor ieder die bij de voorbereiding is betrokken.
Bij ons ligt vergeleken met veel andere gemeenten de lat vaak ook hoog. 
Heeft ook wel wat om over na te denken.
In 25 jaar Eshof vond ik de opmerking van Ds. Monshouwer dat de vakanties naar zijn gevoel nooit ophielden 
gelet op het feit hoeveel mensen er in september nog weg waren.
In elk geval allen goede moed toegewenst met werk, voor de niet werkenden vrijwilligerswerk, voor ons als kerk-
mensen goede moed in volvertrouwen.

Fokke Kooistra
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Vrede verbindt… Goede Buren… 
Week van de aandacht ...

Startzondag… dan pas? De scholen zijn immers allang 
begonnen. Ik zou gedacht hebben, dat er een startzon-
dag zou zijn gelijk met het begin van het schooljaar.
Ja, inderdaad. Maar we vieren graag groots feest. Niet 
alleen om het begin van het activiteitenseizoen te vieren. 
We willen ook stilstaan bij vrede, wereldwijd. En ons 
met elkaar verbonden voelen aan de vooravond van de 
Week van de Aandacht. Daarom zo laat…

De startzondag valt dit jaar samen met het begin van de 
Vredesweek. Vandaar het thema ‘Vrede verbindt’. En 
daarbij past het thema ‘Goede buren’. Wat verbindt 
goede buren? Vrede!
Het lijkt een woordspel. Maar is het geen afspiegeling 
van de werkelijkheid? Als je elkaar bejegent met begrip 
en respect, is er een situatie van vrede… In ieder geval 
geen oorlog!

Een vreedzame samenleving vraagt om onderhoud. 
Belangstelling voor elkaar. Een luisterend oor. Een open 
oog. Dat maakt ons tot goede buren. Daarom is het niet 
verwonderlijk, dat er in de Vredesweek op 24 september 
een begin wordt gemaakt met de Week van de 
Aandacht.

Allemaal mooie, warme woorden. Maar wat doen we 
ermee in het leven van alledag?
Er is geen pasklaar antwoord. We geven een aanzet op 
de Startzondag. De Paulusgemeenschap en de 
Eshofgemeente ontmoeten elkaar als goede buren. Het 
Pauluskoor en de Eshofcantorij zullen gezamenlijk de 
viering ondersteunen.

En er is een uitnodiging om samen eens ‘een bakkie te 
doen’… als u dat wilt. Bij binnenkomst krijgt iedereen 
een bijzonder theezakje. Daarop schrijf je aan de bin-
nenkant van het flapje je naam. De theezakjes worden 
in grote manden gedaan en zullen tijdens de dienst wor-
den uitgedeeld.
En dan?
Het antwoord is aan u. Wellicht gaat u na de viering tij-
dens de koffie op zoek naar uw goede buur, of gaat u 
samen de lunch gebruiken. Of helpt u samen na afloop 
om de boel op te ruimen. Of maakt u een praatje. Of 
volgt er een nader contact, op welke manier dan ook. 
Vindt u het leuk daar iets over te delen? Maak een foto 
of schrijf een stukje en stuur dit product naar gerwin.
esther@hetnet.nl – het komt in de krant! (Oftewel in het 
Dialoogje en in Rondom de Eshof.)

We kunnen de wereldvrede niet afdwingen. Maar in 
onze kleine dorpsgemeenschap kunnen we kleine stap-
jes zetten. Even met elkaar oplopen; een luisterend oor 
hebben; even aandacht voor elkaar. Zo omschrijft de 
vredesbeweging het thema: ‘Vrede verbindt’. Dat we 
elkaar op de Startzondag mogen ontmoeten als moedige 
bruggenbouwers!

Namens de voorbereidingsgroep nodig ik u hartelijk uit 
voor een ontmoeting op 20 september. En voor een 
boeiend programma tussen koffie en lunch, voor jong en 
oud – met oppas voor de allerkleinsten. En voor een 
goede boterham tot besluit. De jongeren van de 
Moldaviëreis zijn er… u ook?

Gerda van Vilsteren

20 September 2015: Startzondag
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 De laatste weken  
Lieve mensen van de Eshofgemeente, 

Aan mijn stageperiode in 
De Eshof is een einde 
gekomen. In juli heb ik 
mijn laatste activiteiten 
afgerond, het eindverslag  
is opgesteld en er heeft 
een beoordelingsgesprek 
plaatsgevonden met Ellie 
Boot namens de 
Eshofgemeente en 
Eduard Groen, docent 
van Hogeschool 
Windesheim. Het resul-
taat was goed en daar 
ben ik heel blij mee! 

Graag wil ik iedereen bedanken voor alle hartelijkheid 
die ik mocht ontvangen, voor de mogelijkheden die ik 
kreeg om te leren, te groeien en mijn opdrachten te 
doen, voor alle commissies en groepen waar ik welkom 
was en voor alle persoonlijke gesprekken die er waren. 
Vanaf de eerste dag heb ik me daardoor deel van de 

gemeente gevoeld. Natuurlijk was er ook de professio-
nele èn gezellige begeleiding door Ellie. Ik heb genoten 
tijdens onze vele gesprekken, over geloof, kerk, het  
voorganger zijn, pastoraat, boeken, enzovoort. 
Ik hoop in de toekomst af en toe eens langs te komen in 
een dienst of bij een activiteit maar besef ook dat er 
weer een druk (laatste) jaar op mij wacht. Met een warm 
hart en goede herinneringen groet ik jullie allen met de 
woorden van deze mooie zegenbede uit Iona:
In ons hart en in ons huis
De zegen van God

In ons komen en in ons gaan
De vrede van God

In ons leven, op onze zoektocht
De liefde van God

Bij het einde, nieuw begin
De armen van God om ons te ontvangen, 
Thuis te brengen

Marjolen Veerbeek

DUURZAME ESHOF
maandag 28 september a.s.

20:00 uur
de Eshof

van harte welkom

Zoals u weet staan enkele mensen elke maand weer  
voor u klaar om de Rondom te maken. 
Een van deze mensen is Elske den Uijl. 

Elske heeft de afgelopen jaren met veel enthousiasme en 
inzet aan de Rondom gewerkt.  Maar u begrijpt het, 
Elske gaat ermee stoppen.

In februari werd zij moeder van een tweede dochter.  
Met twee kleine kinderen, een drukke baan als onder-

wijzeres  en een man die weken afwezig is wordt het 
werken aan de Rondom een beetje te veel. 
Heel begrijpelijk en ook heel erg jammer!

Elske, bedankt voor je inzet, je samenwerking, 
je uitzoekwerk, je connecties en je tijd. 
Samen met jou hebben we heel wat mooie 
Rondoms mogen maken.

Jan, Fokke en Inge

Bedankt Elske!
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Week van de aandacht.
De week van de aandacht wordt gehouden van vrijdag 
25 september t/m donderdag 8 oktober.
Het doel van deze week is het vergroten van sociale 
contacten en extra aandacht te geven aan 
mensen  die alleen zijn. Misschien kent u iemand uit uw 
omgeving die eenzaam is?
In deze week worden verschillende activiteiten in 
Hoevelaken georganiseerd. U bent van harte welkom om 
te komen. En neem vooral iemand mee. 
 In onze kerk wordt een creatieve middag georganiseerd 

op dinsdag 6 oktober van 14.00 tot ± 16.00 uur.  
Hieronder kunt u het complete programma lezen. 
Wij hopen als organisatie dat deze week net als vorig 
jaar weer een groot succes gaat worden.
Wij zien u graag terug bij de verschillende activiteiten 
en zullen u daar graag van harte verwelkomen.

Namens de organisatie van
de Week van de Aandacht

Wilma van de Kuilen

VRIJDAG 25 SEPTEMBER 
VAN 15.00 – 17.00 UUR

Wat: Kookworkshop voor mannen
Waar: Keuken van de Volksuniversiteit Hoevelaken
Kosten: 10,00 euro p.p. (min. 6 tot max. 12 personen)
Overige info: U gaat aan de slag met het maken 
van wat lekkers voor de burendag op zaterdagmiddag 
26 september. Opgave uiterlijk 18 september bij Sigma 
of bij Lindy ten Seldam 

ZATERDAG 26 SEPTEMBER 
VAN 14.30 – 16.30 UUR

Wat: Burendag
Waar: De Kopperhof
Kosten: Gratis, neemt u iemand mee?!
Overige info Historisch Hoeflake met dia’s en 
film, verzorgd door ‘Oud Hoevelaken’

ZATERDAG 26 SEPTEMBER 
VAN 10.00 – 16.00 UUR

Wat: Manifestatie Woon Bewust
Waar: De Stuw
Kosten: Gratis

DONDERDAG 1 OKTOBER 
VAN 12.00 – 13.30 UUR

Wat: Verrassingsmaaltijd
Waar: De Kopperhof
Kosten: 9,00 euro p.p.
Overige info: 2 voor de prijs van 1, dus neemt u 
iemand mee?!
Opgave uiterlijk maandag 28 september voor 12.00 uur 
bij Sigma

DINSDAG 6 OKTOBER 
VAN 14.00-16.00 UUR

Wat: Creatieve middag
Waar: Zaal van De Eshofkerk 
Kosten: Gratis
Overige info: Opgave uiterlijk 21 september bij 
Wilma van de Kuilen, 

WOENSDAG 7 OKTOBER 
VAN 19.30 – 22.00 UUR

Wat: Filmcafé
Waar: De Kopperhof
Kosten: 7,50 of 6,00 euro bij lid van de bibliotheek
Overige info: 2 voor de prijs van 1, dus neemt u 
iemand mee?!
Kaarten verkrijgbaar bij bibliotheek Hoevelaken

DONDERDAG 8 OKTOBER
 VAN 14.30 – 16.30 UUR

Wat: Bijeenkomst PCOB
Waar: De Kopperhof
Kosten: Gratis 
Overige info: Lezing over Putten tijdens
de Tweede Wereldoorlog

Mocht het vervoer naar de activiteiten een pro-
bleem voor u zijn, neemt u dan gerust contact op 
met de Hulpdienst Hoevelaken, 06-12476443.
Vanaf 14 september is het complete programma van de 
gehele gemeente Nijkerk ook te vinden op www.sigma-
nijkerk.nl/weekvandeaandacht.

Programma Week van de Aandacht in Hoevelaken
Van zaterdag 26 september tot en met 

donderdag 8 oktober 2015
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Van harte aanbevolen 
door de diaconie: 

De collectes van de komende weken 

6 september: Onze eigen 
diaconie
Een collecte voor mensen 
uit onze directe omge-
ving; voor mensen dicht-
bij, die het soms (financi-
eel) moeilijk hebben. Van 
harte aanbevolen. 

13 september: Jeugdwerk PKN. Kleine momenten van 
grote waarde
Een gelovig leven begint 
meestal thuis. Als kinderen 
wat groter worden zien ze het 
in de keuzes die hun ouders 
maken en proeven ze het in 
het lezen uit de bijbel en het 
bidden. Regelmatig oogt het 
misschien als kleine gebaren. Maar ze zijn van grote 
waarde.
Om (groot)ouders te helpen om hun kinderen op te voe-
den met geloof ontwikkelde JOP cursussen geloofsop-
voeding en uitgaven zoals Moments, Geloven met 
Plezier en de Samenleesbijbel. De Samenleesbijbel is de 
Bijbel in Gewone Taal, aangevuld met 500 pagina’s met 
extra materiaal voor kinderen van 8-12 jaar.
Met de opbrengst van de collecte kan JOP door blijven 
gaan met het ondersteunen van ouders,
jeugdwerkers en predikanten bij het overdragen van 
geloof aan een nieuwe generatie. Van harte
aanbevolen!

20 september:  Vredesweek PKN. Vrede verbindt
Op deze zondag in de Vredesweek collecteren we voor 
het vredeswerk van de
Protestantse Kerk. Iedere dag horen we berichten over 
conflicten en oorlog. Het
oordelen over elkaars religie, geaardheid of politieke 
kleur brengt scheiding tussen
mensen. De Protestantse Kerk 
steunt de vredesprojecten van 
Kerk in Actie en PAX.
Zoals in Mali, waar een chris-
telijke journalist samen met 
een imam radioprogramma’s
maakt over vrede en verzoening. Daarmee bereiken zij 
duizenden mensen in
een door oorlog en tegenstellingen verscheurd land. In 
Zuid-Sudan heeft een
bisschop, met steun van PAX, het vredesdorp Kuron 

gesticht. Jong en oud, christen
en moslim ontplooien vanuit dit dorp initiatieven die de 
vrede in het land moeten
dienen. Met de opbrengst van deze collecte steunt de 
Protestantse Kerk deze en
andere initiatieven voor vrede van Kerk in Actie en 
PAX.

27 september: Week van de 
Aandacht
Deze week is bedoeld om 
elkaar extra aandacht te 
geven en elkaar uit te nodi-
gen voor een activiteit. 
Helpt u ons om deze week 
mogelijk te maken voor 
veel mensen?
Uw bijdrage maakt het mede mogelijk om deze week te 
organiseren. 
Voor het complete programma zie het artikel elders in 
deze Rondom.

4 oktober: Israëlzondag. Ontmoeting joden en christe-
nen
Vandaag, op Israëlzondag, collecteren we voor het werk 
van Kerk en Israël van de
Protestantse Kerk. Kerk en 
Israël steunt o.a. OJEC, het 
Overlegorgaan Joden en
Christenen. 
Vertegenwoordigers van chris-
telijke en joodse kerkgenoot-
schappen en
instellingen, komen in OJEC bijeen om van elkaar te 
leren en om te spreken over
zaken van wederzijds belang. En dat is heel zinvol in 
een tijd waarin de Joodse
gemeenschap telkens opgeschrikt wordt, zoals na de 
aanslagen in Parijs. Naast de
steun aan OJEC, organiseert Kerk en Israël ontmoe-
tingsdagen, reikt materialen aan
gemeenten aan en steunt in Israël de internationale 
christelijke gemeenschap Nes
Ammim. Maak ook uw verbondenheid concreet en geef 
aan de collecte.
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Bezinningsdag 
met jonge volwassenen

Uit welke tekst haal jij inspiratie? Wat betekenen die 
woorden voor jou? Deze vragen stonden centraal op de 
bezinningsdag die plaatsvond op zaterdag 13 juni. We 
waren te gast bij pluktuin ‘In de vrolijke mortier’ op 
Stoutenburgerlaan 6 (Stoutenburg). Een heerlijke plek 
met prachtige wandelgelegenheid.

Ondanks dat we in verschillende levensfasen zitten, is er 
veel herken-
ning onder-
ling en heb-
ben we te 
maken met 
dezelfde 
levensvragen. 
We herkennen 
allemaal de 
behoefte om 

tijd voor jezelf te nemen. Ook staan we stil bij het per-
sonaliseren van geloofsteksten: wat betekenen ze voor 
ons als individu? Als je een geliefde verliest, wat doet 
dat dan met je? Welke steun bieden geloofsteksten je? 
Ook praten we over het kiezen van je eigen weg en het 
geheim van loslaten. Hoe kun je de bron van liefde 
opladen als deze bron dicht is en jij ervoor afgesloten 
bent? We spreken ook over het aangaan van een avon-
tuur en het hebben van lef door het onverwachte te doen 
en authentiek te zijn.

Gaat het om het vinden van een antwoord? Of gaat het 
om het stellen van de vraag?
Het leven is voor ons allen een cadeau en verwondering 
is een van de mooiste ervaringen. Tijdens de bezin-
ningsdag hebben wij ons over heel veel aspecten van 
het leven verwonderd.

Henrike, Liesbeth, Hanneke, Ellen, 
Marjolen, Ellie, Pim & Dietrix

Lieve mensen,

Hartelijk dank voor de aandacht die vele mensen hebben 
geschonken tijdens de ziekte en na het overlijden van Jan 
Duijnhouwer, mijn lieve man, onze vader en opa. Zoveel kaar-
ten, mooie brieven en bloemen, zoveel warme woorden, aan-
dacht en troost. 

Ook hartelijk dank aan allen die meegewerkt hebben aan de 
wake en de dienst van dank en afscheid, met woord, zang en 
muziek of op enigerlei wijze betrokken waren bij de organisatie 
van beide diensten.

Wij zijner trots op dat Jan voor zoveel mensen iets heeft mogen 
betekenen; hij is en blijft voor ons een bijzonder mens en voor 
altijd in onze harten. 

           Lenie van der Laan, kinderen en kleinkinderen.  

DE GESTORVENE – De slechtvalk, 1966     
       Ida Gerhardt

Zeven maal om de aarde te gaan,
als het zou moeten op handen en voeten;
zeven maal, om die éne te groeten
die daar lachend te wachten zou staan.
Zeven maal om de aarde te gaan.
 
Zeven maal over de zeeën te gaan,
schraal in de kleren, wat zou het mij deren,
kon uit de dood ik die ene doen keren.
Zeven maal over de zeeën te gaan –
zeven maal, om met zijn tweeën te staan. 
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Een fietstocht naar Baarn (vervolg)

 De vragen die centraal staan deze avond:
Wat maakt dat u als vrijwilliger een meerwaarde heeft 
in het contact met mensen die eenzaamheid ervaren? 
Specifiek wordt ingezoomd op de kwaliteit van het luis-
teren. 
Wat maakt dat luisteren zo krachtig is? En hoe kunnen 
we ons luisteren verbeteren? 

Deze lezing wordt aangeboden in het kader van 
de Week van de Aandacht.

De Nijkerkse variant op de landelijke week tegen een-
zaamheid. Als vrijwilliger bent u mogelijk in contact 
met mensen die alleen zijn of eenzaamheid ervaren. Ter 
inspiratie bieden wij u een lezing aan van prof. dr. Anne 
Goossensen. Zij is hoogleraar aan de universiteit voor 
Humanistiek te Utrecht en doet onderzoek naar ‘de 

zachte aspecten’ van de zorg. 

We zien u graag bij deze inspirerende lezing en moment 
van gezellig samen zijn!

Datum:      Dinsdag 29 september 
Locatie:    De Schakel, 
  Oranjelaan 10 te Nijkerk
19.00-19.25 uur: Ontvangst met koffie en thee
19.30 uur  opening door wethouder mw. Klein
Programma:  Lezing en na de pauze interactief deel
  met gelegenheid tot vragen
rond 21:45 uur  afsluiting met een hapje en drankje

Graag aanmelden vóór 23 september bij Sigma:
per mail: info@sigma-nijkerk.nl , 
per telefoon: 033-2474830

Dinsdagavond 29 september lezing:
“De kwaliteit van luisteren en de waarde van vrijwilligers”

In het juni-nummer van Rondom ‘de Eshof’ nodigden we u uit voor een mooie fietstocht naar 
Baarn. Een enkeling heeft hem al uitgeprobeerd -  en… vond hem inderdaad mooi. Alleen….  die koffie aan de 
Lepelaarstraat ging niet door.

Tegen ieders verwachting bleek de verkoop van ons huis op de valreep niet mogelijk. Dat was een flinke tegenvaller 
en een nieuwe deal was niet zomaar gesloten. Daar kwam bij dat ‘het spijtige gevoel dat je je vertrouwde omgeving 
moet loslaten’  wel heel dichtbij kwam door het verlies van mensen in onze directe  nabijheid.

Om kort te gaan: tenslotte hebben we besloten te blijven waar we zijn – in Hoevelaken, in de Eshof, in onze beken-
de omgeving. 
Lekkere koffie kun je immers overal samen drinken
En het tochtje naar Baarn……. blijft een aanrader!

Henk Schipper en Lenske Jonker.

Rectificatie 
In de Eshof vinden wij namen belangrijk. Met je naam word je immers 
‘gekend’. Foto’s bij de namen helpen hierbij. 

Maar als er dan een andere naam onder jouw foto staat is dat wel heel 
vervelend. Dit overkwam Krista Kempers. In de Rondom van juli/augus-
tus stond deze foto in de rij van vrijwilligers bij de kinderdienst. Helaas 
stond hier een verkeerde naam bij.  

Krista Kempers is de goede naam.
 
Krista, excuus voor deze vervelende fout.

Lieske Duim
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Vrijwilliger bij … de bloemendienst
Bloemen in de kerk. Een beeld dat ik al heb van 
mijn tienertijd. Wat was er eigenlijk eerder? De 
vaas met bloemen voor in de kerk of de 
Paaskaars?
Een mooie vraag voor de twee vrijwilligers 
waar ik dit keer een gesprek mee heb. Nelly 
Clement en Lies Lekkerkerker, ook wel bekend 
als ‘de dames van de bloemendienst’. We heb-
ben afgesproken in de gezellige huiskamer van 
Nelly (en Gab). Mijn andere  vraag die ik wil 
stellen ligt voor de hand: Wat komt er eigenlijk 
allemaal bij kijken?

Wat er eerder was? De bloemen, jazeker! De kaars 
kwam pas met Dirk Monshouwer in de Eshof en bloe-
men voor in de kerk waren toen al lang een vertrouwd 
beeld!
Bloemen om duidelijk te maken dat je aan mensen 
denkt. Dat je weet hebt van het lief en leed dat mensen 
overkomt. Verjaardagen en huwelijksjubilea, maar ook 
ziekten en andere tegenslagen. En natuurlijk een bloe-
metje als welkom in de gemeente.

Het lijkt zo simpel, maar het wordt mij al snel duidelijk 
dat er heel wat bij komt kijken, want vindt de één het 
fijn dat ’s zondags de naam genoemd wordt, een ander 
wil dat liever niet. De één vindt het geweldig dat er 
bloemen gebracht worden óp de verjaardag en ruimt 
graag tijd in voor een bezoekje met een kopje koffie, de 
ander heeft liever een kaart of een boekje of de bloemen 
een dag van te voren. Dat staat immers zo feestelijk als 
er mensen komen!

TAAKVERDELING
Nelly en Lies hebben een duidelijke verdeling van de 
taken. Lies zorgt elke, ja elke zaterdag voor de bloemen 
die in de kerk komen te staan. Dus naar de bloemist en 
naar de Eshof. Maar het is niet iets dat je ‘even’ doet. 
Het vraagt aandacht. Want, zo zegt Lies: “als je het 
doet, moet je het goed doen”.
Nelly zorgt voor de communicatie. Op maandag een 
mailtje naar Ellie met een voorstel naar wie de bloemen 
de komende zondag kunnen gaan. Vervolgens contact 
met de wijkcontactpersoon die deze bloemen mag 
bezorgen. En dan zijn er nog de lijsten met verjaardagen 
en jubilea die elk jaar met behulp van Adri Zijlstra 
gemaakt worden en naar de wijken doorgesluisd wor-
den.

RESERVE
Het komt niet vaak voor, maar soms zijn zowel Nelly 
als Lies niet beschikbaar. Ook daaraan is gedacht en op 
een oproep voor ‘reserve’ reageerde destijds  Joke van 
de Klok en zij staat nog steeds klaar op de achtergrond. 

Fijn, zo’n vangnet!

VERANDERINGEN
Omdat het bloemencentrum aan de Horstweg wegging 
moest er een andere bloemist gevonden worden. De 
laatste tijd is er een fijne samenwerking  met zowel de 
Bloemtiek aan de Westerdorpstraat als met Fa Ham in 
Nijkerkerveen. 
Maar er zijn ook andere veranderingen. Was vroeger de 
65e leeftijd het startschot voor het  verjaardags-bloe-
mentje bij de ‘lustrum’-verjaardagen, nu is dat verhoogd 
naar de 70e verjaardag. We voelen ons blijkbaar steeds 
langer jong! Aan de andere kant kunnen de bruidsparen 
al na 12,5 jaar een bloemetje verwachten, terwijl dat 
vroeger toch echt 25 jaar was. Lijken de huwelijken lan-
ger?? 

ROUWDIENSTEN
Aparte aandacht is er voor de rouwdiensten. Ook dan 
staat er een mooi boeket in de kerk. Bloemen die niet 
mee gaan naar het graf, maar later bij de nabestaanden 
thuis worden gebracht. Een warm gebaar.

BLOEMENGELD
Nelly en Lies zorgen (beiden al sinds de jaren 80!) voor 
de uitvoering, maar dit is mogelijk door het geld dat elk 
jaar weer opgehaald wordt. Dat gaat nog steeds via de 
(ouderwetse) envelopjes, al kan het ook gewoon worden 
overgemaakt. Envelopjes zorgen wel weer even voor die 
persoonlijke aandacht en, wat je er ook van vindt, dat 
hoort wel bij bloemen toch? Of je ze nu krijgt of geeft. 
Dat deze giften gewaardeerd worden mag duidelijk zijn!

TOT SLOT
Wat Nelly en Lies nog belangrijk vinden om te vertellen 
is dat de bloemen lang niet altijd naar leden van de 
Eshof gemeente gaan. Ook hiermee willen we buiten 
onze muren denken en doen. Hartverwarmend om te 
merken hoe ook mensen buiten de Eshof dit gebaar 
waarderen.

Nelly en Lies, heel veel dank voor jullie inzet!  
Lieske Duim

P.S.Namen kunt u altijd doorgeven aan Lies en Nelly!
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De Eshof 25 jaar geleden
In het september nummer van de Rondom 1990 ver-
zucht ds. Monshouwer dat de zomervakantie niet lijkt 
op te houden.
Dit jaar vinden we 20 graden fris zegt hij, maar weten 
we wel wat tot nu toe de warmste zoemer was?
het antwoord laat hij in de midden.(nood van de redac-
tie: toen wisten we nog niet wat we nu wel weten).
Verder meldt Dirk dat:
Catechisaties weer doorgaan, 
er een ruim aanbod van Vorming en toerusting is,
voor het jeugdwerk er volop plannen zijn,
dat de kerkdiensten ook nu weer ’s avonds doorgaan.
De kerkenraadvergadering in augustus wordt geleid 
door voorzitter mevrouw Tiny Hulst.
Via de verslagen van allerlei raden, werkgroepen en 
commissies komen we aan de weet dat
de geluidsinstallatie in de kerk niet optimaal functio-
neert, de predikanten een gesprek hebben gehad met ds. 
van der Bas van de Dorpskerk over de relatie school en 
kerk, de catechisaties worden uitvoerig besproken, De 
vraag is op welke leeftijd er een begin mee moet wor-
den gemaakt. Zoveel hoofden zoveel zinnen blijkt. 
Uit de notulen blijkt verder dat de heren van 
Rietschoten en Wassink worden benoemd tot ouderlin-
gen met bijzondere opdracht (beheer) en ouderling 

kerkvoogd.
Mevrouw Gijsen wordt afgevaardigde in de classis 
Nijkerk. Mevrouw Holland wordt benoemd tot het 
geven van godsdienstonderwijs op de “Viersprong”.
Mevrouw Bloklander besluit de vergadering met gebed.
Beide  predikanten, de heren Con Veldt de heer en 
mevrouw Vuister-Heijne bieden in deze Rondom het 
programma van Vorming en Toerusting aan.
Ds. Monshouwer zal in Oktober het leerhuis leiden met 
wat hij noemt het geheimzinnige boek Openbaringen.
Martin Maasland roep op tot ervaringen met onze Oost-
Duitse geloofsgenoten. “Mogen we iets van u horen 
over uw contacten met hen?”
Leo Sanderse vraagt namens de diaconie aandacht voor 
de thuiszorg van chronisch zieken of  ouderen die niet  
zonder hulp kunnen.
Carien Duursema meldt dat de repetities van de kinder-
cantorij weer beginnen.
Tot slot maakt Conny van den Bor  bekend ( met een 
mooie jonge foto)  dat  André Lekkerkerker tot hoofd-
koster is benoemd. ook zegt je dat Lies en dochter 
Diana ook al actief zijn in de kerk (bloemendienst en 
kinderoppas).

Fokke Kooistra

Helpt u mee aan de Rondom?
Zoals u elders in de Rondom kunt lezen gaat Elske stoppen als redactielid van de Rondom. Dat is jammer, maar 
het geeft u ook de kans om onze redactie te komen versterken. 

Wat houdt het in? 
We maken tien keer per jaar een Rondom. We beginnen meestal op de laatste dinsdag van de maand en hebben 
dan de rest van de week om het blad af te maken.
Als redactielid maakt u een of twee dagdelen vrij om te helpen de artikelen in het blad te plaatsen.  
U doet dat gewoon vanuit uw eigen huis achter uw eigen computer. U hoeft er de deur niet voor uit.
Het is niet moeilijk en we helpen u om het programma te leren kennen.

Lijkt het iets voor u? 
We nodigen u van harte uit om het eens te proberen. We horen graag van u! 
Onze telefoonnummers vindt u op de wie-is-wie pagina.

Jan van de Kuilen, Fokke Kooistra en Inge Pie
Rondomdeeshof@gmail.com
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Vorming & Toerusting
DUURZAAM = DAT JE LANG MEEGAAT

Duurzaamheid, wat bedoelen we daar eigenlijk mee en 
waarom is dat belangrijk? Hoe zijn we daar mee bezig 
binnen de Eshof en de Paulusgemeenschap? Wat kunnen 
we daar nog meer aan doen: in de kerk, in ons eigen 
huishouden, in Hoevelaken?

Vragen waar we dit seizoen drie avonden aan willen 
besteden.
De eerste avond geeft vooral uitleg over en inzicht in 
‘duurzaamheid’.
Wat verstaan we daar onder en waarom vinden we dit 
belangrijk?
Waar komt het begrip trouwens vandaan?
Wat doen we er binnen de Eshof / Paulusgemeenschap 
aan?
Wat houdt de actie ‘Groene Kerk’ in?
Wat kunnen kerkleden en andere burgers in hun eigen 
leven aan duurzaamheid doen?

Dat duurzaamheid meer is dan alleen duurzame energie 
blijkt ook uit de laatste encycliek van de paus. Hij 
spreekt ons aan op ons consumptiegedrag. Paus 
Franciscus schrijft onder meer: "Ik doe een dringende 
oproep tot een nieuwe dialoog over hoe we de toekomst 
van onze planeet vormgeven. We hebben een gesprek 
nodig dat iedereen omvat, omdat de milieu-uitdaging 
die we ondergaan, en haar menselijke wortels, ons alle-
maal betreft en beïnvloedt. (...) Versperrende houdingen, 
zelfs bij gelovigen, lopen uiteen van ontkenning van het 
probleem, nonchalante berusting of blind vertrouwen in 
technische oplossingen. We hebben een nieuwe en uni-
versele solidariteit nodig." "Ons doel is niet informatie 
te verzamelen of nieuwsgierigheid te bevredigen, maar 
veeleer er pijnlijk bewust van te worden, de moed te 
hebben dat wat er met de wereld gebeurt, in ons eigen 
persoonlijk lijden te veranderen en zo te ontdekken wat 
ieder van ons eraan kan doen."

Meer informatie is te verkrijgen bij Evert Veldhuizen, 

Datum en tijd:  maandag 28 september 2015,  
   20.00-22.00 uur
Plaats:   de Eshof
Leiding:   de groep Eshof-Duurzaam:  
   Lieske Duim, Henk Boswijk,
   Herman Julsing en   
   Evert Veldhuizen

OECUMENISCHE REIS 
NAAR GEORGIË EN ARMENIË

Zijn de reisbestemmingen van onze oecumenische rei-
zen in het algemeen gericht op Italië, met een enkele 
uitzondering in 2012 toen Praag de bestemming was, in 
2016 gaan we een reis maken naar Georgië en Armenië.

Het is een twaalfdaagse reis, die plaats zal vinden in de 
meivakantie van 2016. De exacte data zijn nog niet 
bekend maar deze liggen tussen 22 april en 7 mei. De 
reissom bedraagt ongeveer E 1275,00. Hierin zijn begre-
pen de reis- en verblijfkosten, de entreegelden en de 
meeste maaltijden.
We mikken op een groepsgrootte van minimaal 20 en 
maximaal 30 personen inclusief de reiscommissie.

In beide landen is Gerard den Hollander onze reisleider. 
Hij woont het grootste deel van het jaar in Armenië en 
spreekt Armeens en Russisch. In overleg met Gerard 
zullen we een programma samenstellen dat voorziet in 
een brede kennismaking met Georgië en Armenië maar 
dat ook voldoende ruimte biedt voor rust en ontspanning 
en de mogelijkheid zelf naar eigen keuze musea te 
bezoeken of een mooie wandeling te maken.

In het mei- en juninummer van Rondom de Eshof en
het Dialoogje hebben we al een en ander geschreven 
over beide landen en op hooflijnen het programma dat 
we zullen volgen. U kunt beide publicaties raadplegen 
op de website van de Eshof www.pgdeeshof.nl
(Klik op Rondom  en vervolgens op de uitgaven van mei 
en juni 2015 en scrol naar de betreffende artikelen.)

U kunt uw belangstelling kenbaar maken via het opga-
veformulier bij de V&T-brochure. Een informatieavond 
wordt gehouden op maandag 21 september om 20.00 
uur in het Pauluscentrum. In november dient uw 
belangstelling omgezet te zijn in al of niet definitieve 
deelname. 

Datum en tijd informatieavond:  
maandag 21 september 2015, 20.00-22.00 uur

Plaats:  Pauluscentrum
Data van de reis: tussen 22 april en 7 mei 2016
Leiding : Frits Harmsen, Adri Maat, 
  Hetty Veldhuizen, Ellie Boot
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In juli en augustus

BRUIDSPAREN:
Dhr en Mw Lubbers     vijfenveertig jaar getrouwd
Dhr en Mw Hollander   veertig jaar getrouwd
Dhr en Mw van den Hoeven  veertig jaar getrouwd
Dhr en Mw van Elk  veertig jaar getrouwd
Dhr en Mw Boezeman   twaalf en half jaar getrouwd

Rudi Hulst      ziekte
Ds Berkhof      attentie
Judy Smidt      attentie
Lies en Jan vd Rovaart    attentie

EN DE JARIGEN:
Dhr Petter, Dhr Henkemans, Dhr Kuijt, Mw van Uffelen, Dhr van Dijk, Mw de Boer, Dhr van Meerveld, Dhr en 
Mw van Gent, Dhr Geelhoed, Mw Simon, Dhr Kalksma, Dhr Ritmeester, Mw van Deuveren, Mw Roersen, Dhr 
Welvaart, Dhr van de Kleut, Mw van der Horst, Dhr Kilsdonk, Mw Lameijer, Mw Vreekamp, Dhr Uiterwijk, Mw 
de Gier, Mw Dasselaar, Dhr Budding.

De bloemen of een zinboekje
 gingen naar

Kinderdienst

Op 20 september heeft de kinderdienst tijdens de start-
zondag een leuk programma voor jullie bedacht.

Na de dienst kunnen jullie kiezen uit;
Een actief programma; rondom de Eshof is er een 
speurtocht, bij slecht weer wijken we uit 
naar de Paulusparochie.

En een lekker programma; 
jullie kunnen een cupcake versieren.

Leuk als je komt! ………………
en neem je ouders gezellig mee !!
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Schema activiteitengroep.

P R O T E S T A N T S E  G E M E E N T E

Het nieuwe seizoen voor de activiteitengroep gaat weer beginnen.
Onderstaand geven wij u het schema door zoals dit voor het jaar 2015/2016 is gepland.
Deze keer afgedrukt in de Rondom zodat ieder hiervan kennis kan nemen.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot: Wilma van de Kuilen 
U bent van harte uitgenodigd om deze middagen bij te wonen.

Namens de activiteitengroep
Wilma v.d. Kuilen.

Schema van de activiteiten groep 2015-2016
Alle middagen van 13.30 uur-16.00 uur

 dinsdag   8 september 2015
 woensdag  23 september 2015
 dinsdag   6 oktober 2015   creatieve middag. Week van de aandacht
 woensdag  21 oktober 2015
 dinsdag   3 november 2015
 woensdag  18 november 2015
 dinsdag   1 december 2015
 woensdag  16 december 2015
 dinsdag   29 december 2015   feestmiddag. i.v.m.  jaarwisseling

 woensdag  13 januari 2016
 dinsdag   26  januari  2016
 woensdag  10  februari 2016
 dinsdag   23 februari 2016
 woensdag  9 maart 2016
 dinsdag   22 maart 2016    paasmiddag
 woensdag  6 april 2016
 dinsdag   19 april 2016
 woensdag  4 mei 2016
 dinsdag   17 mei 2016
 woensdag  1 juni 2016
 dinsdag   14 juni 2016
 woensdag  29 juni 2016
 dinsdag   12 juli 2016  feestelijke bijeenkomst  i.v.m.  laatste act. middag.
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Samen op weg naar 
Santiago de Compostela!

Gaat u met ons mee op pelgrimage naar de stad 
met het graf van Jacobus, een van de belang-
rijkste bedevaartplaatsen in Europa? 
Tijdens deze reis wandelt u bijna dagelijks delen van de 
beroemde camino, in totaal ongeveer 130 km. De route 
begint in Pamplona en voert ons via prachtige steden 
zoals, Burgos en Leon.  We wandelen door liefelijke 
dorpjes en paden komen in Irache waar een bijzondere 
bron is waar wijn uitstroomt die 
geproefd mag worden. We gaan naar het beroemde ijze-
ren kruis waar veel pelgrims een steen(tje) als aanden-
ken achterlaten. Dit is een korte indruk van een zeer uit-
gebreid programma die wij u graag persoonlijk in de 
voorlichtingsmiddag willen toelichten.

Tevens bieden wij deze pelgrimsreis aan voor 
degene die niet willen of kunnen wandelen. Zij 
gaan dan mee voor het culturele programma 
met de mogelijkheid 
om toch een stukje van de prachtige camino te 
bewandelen en de spirituele sfeer mee te 
maken in Santiago.  

DEZE BUITENGEWONE REIS ZAL EEN 
GROTE INDRUK OP U ACHTERLATEN! 

Praktische informatie:
Reisdata: april/mei 
Reissom: 1525,00 op basis vanaf 20 personen  

Inclusief:
Vliegreis, luchthavenbelasting en brandstoftoeslag
Vervoer per toeringcar ter plaatse met privé chauffeur 
Overnachtingen hotels o.b.v. 2-persoonskamer
Overnachting in pelgrimsklooster te Santiago o.b.v. 
2-persoonkamer 
Ontbijt/diner/ Lunchpakketten
Excursie en entreegelden/fooienbedrag
Agent v.d. reisorganisatie ter plaatse bij calamiteiten 
Reisleiding 

Als extra inclusief:
Vier wandeldagen in 2015 o.l.v. de reisleiding excl. 
lunch 
Vier wandeldagen in 2016 o.l.v. de reisleiding excl. 
lunch
Twee avonden o.l.v. Fred Kok hij neemt ons mee naar 
de geschiedenis van de H. Jacobus 
en gaat ons alvast iets vertellen over Santiago. 

Reissom exclusief:
Lokale gidsen indien van toepassing
Reisverzekering en annuleringsverzekering 
Bijdrage Calamiteitenfonds E 2,50 per factuur
 
Overige toeslagen: 1-persoonskamer toeslag  220,00 
euro
(in overleg mogelijk om met een andere reisgenoot een 
kamer te delen)

Voorlichtingsmiddag: op 24 september om 
14.00 uur te Nijkerk gebouwtje St. Jan 
naast de Catharinakerk adres Holkerstraat 36 
 
Wij hopen u te mogen ontmoeten op 24 september dan 
krijgt u ook alle datums door van de extra’s behorende 
bij deze reis. Ondertussen kunt u zich alvast opgeven bij 
de contactpersoon in uw eigen parochie. Voor Nijkerk 
en Hoevelaken, zie hieronder.

Namens onze werkgroep, een sportieve wandelgroet

Willie van de Brug 

geloofopreis@gmail.com
www.geloofopreis.nl



D E  E S H O F 21P R O T E S T A N T S E  G E M E E N T E

Jubileumviering gospelkoor Free 
27 september 2015

Gospelkoor Free bestaat dit jaar 25 jaar. 

We zijn door De Eshof uitgenodigd om dit met u te vieren in een kerkdienst op 27 september aanstaande.
 
We zullen in deze dienst natuurlijk diverse nummers voor en met u zingen. En we zijn heel erg blij om u te kunnen 
voorstellen aan onze nieuwe dirigent, Lodewijk de Vries.

Het koor zou graag uitbreiden met zangers en zangeressen. Altijd al eens overwogen om te komen kijken? Gewoon 
doen! We repeteren op dinsdagavond van 20.15 tot 21.45 uur in De Eshof.

Liever niet meezingen maar draagt u Free wel een warm hart toe? We kunnen uw financiële steun ook goed gebrui-
ken. Op de website vindt u ons donateursformulier, welke ook op 27 september ingevuld of meegenomen kan wor-
den.

Alvast bedankt en tot ziens op 27 september!
www.gospelkoorfree.nl

www.facebook.com/gospelkoorfree

Herman M. van Praag 
emeritus hoogleraar psychiatrie spreekt

Zondag 27 sept. 2015 - 15:00 uur
in de Synagoge Apeldoorn - Paslaan 18 

toegang gratis
parkeren 1 minuut lopen
parkeergarage Marktplein en “Menorah” Paslaan 11

joodselezingen.nl

Net voorbij de rede
Een Jood over God en godsbeleving
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Collecteoverzicht juni en juli

P R O T E S T A N T S E  G E M E E N T E

Datum Diaconie Kerk Bedrag Bedrag
7-6-2015 Werelddiaconaat Kerk in Actie Jeugd- en jongerenwerk  127,15   92,40 
7-6-2015 Moldavie project middagdienst  84,28   
14-6-2015 Plaatselijk werk; zomerpakketten Eredienst 192,58  160,95 
21-6-2015 Eigen diaconie Vorming en Toerusting 124,85  93,57 
 Totaal     528,86  346,92 

5-7-2015 Moldavie-project Pastoraat 227,70  141,91 
12-7-2015 JOB- jeugdwerk Landelijke kerken 126,10  106,10 
19-7-2015 Passantenverblijf A'foort Pastoraat 100,00  78,97 
26-7-2015 Eigen Diaconie Cantorij 134,49  117,08 
 Totaal  588,29  444,06 

Collectebeheerder José van Dasselaar

Home sweet home!
Jongeren teruggekeerd uit Moldavië

Op 25 juli zijn de jongeren van het diaconaal project weer teruggekeerd uit Moldavië. Die avond werden zij 
door ouders, vrienden, kennissen, familie en een aantal kerkleden opgewacht in de kerk. Onder het genot van 
een hapje en drankje werd er, na twee bewogen weken, een beetje bijgepraat.

Maar die ontvangst was natuurlijk veel te kort om het hele verhaal te vertellen. In die twee weken hebben wij 
enorm veel werk verzet. Het grootste deel van de ruwbouw van het Day Care Center in Purcari is af. En we 
hebben veel nieuwe ontmoetingen mogen meemaken, waarvan sommige voor altijd in onze harten staan gegrift.

Daarom is er op de startzondag, 20 september een presentatie van het diaconaal project waarbij alle jongeren 
aanwezig zullen zijn. Er zullen posters hangen met verhalen van alle deelnemers. Daarnaast worden er nog een 
presentatie gegeven en een film vertoond die een sfeerbeeld geeft van onze reis. Dus bent u benieuwd naar onze 
verhalen, wilt u weten wat wij allemaal hebben meegemaakt of wilt u zien wat wij bereikt hebben? Kom dan 
gerust eens kijken en stel uw vragen aan ons, wij beantwoorden ze graag!

de Moldaviëgangers
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Colofon
‘Rondom de Eshof’ is het kerkblad van de Protestantse 
Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken. 
‘De Rondom’ verschijnt 10 keer per jaar (januari/ februari 
en de zomermaanden heeft een dubbelnummer). 
De digitale versie van ‘De Rondom’vindt u op: 
www.pgdeeshof.nl 

De Rondom is in de eerste plaats bestemd voor de leden 
van de kerkelijke gemeente en daarnaast voor een ieder 
die kennis wil nemen van de activiteiten binnen ‘de Eshof. 
‘De Rondom’ voorziet de lezer van algemene informatie 
over het gemeenteleven en is tevens een platform voor 
gemeenteleden om zaken betreffende kerk en geloof te 
delen. 

Contact: rondomdeeshof@gmail.com

Redactie  
Fokke Kooistra, Jan v/d Kuilen, 
Elske den Uijl en Inge Pie

Distributie: 
Annie en Frans Hanse    
email: anniehanse@hotmail.com      
                
Inleverdata
Inleverdatum voor het oktober nummer is
dinsdag 29 september 2015
Inleverdatum voor het november nummer is
dinsdag 27 oktober 2015
Kopij inleveren bij: rondomdeeshof@gmail.com of 
Gerstkamp 3.      Tel: 033-7850671 
Foto’s en plaatjes apart aanleveren bij de kopij  

Gemiste kerkdienst beluisteren?
Ga naar de nieuwe website van ‘de Eshof’: www.pgdeeshof.nl 
Kijk bij "Diensten en Internet" (linkerkolom) of het tabblad "Liturgie".
U kunt ook kijken bij www.kerkdienstgemist.nl  of
http://kerkdienstgemist.nl/assest/632832-Prot-Gem-de-Eshof-te-Hoevelaken.

Administratie

P R O T E S T A N T S E  G E M E E N T E

INGEKOMEN:
H. van ’t Veer      wijk 8
Mevr. A.R. ten Bos       wijk 4
Fam. Don – Lijnsvelt     wijk 4

VERHUISD:
Leander van der Veer   wijk 4/1
Fam. Hanse      wijk 4/5
Mevr. J. Smidt-Brouwer    wijk 6/4  
 

VERTROKKEN EN OVERGESCHREVEN:
Mevr. L.M. van Vliet    wijk 5
Fam. Jongma      wijk 5hr. J. 
Vermanen     wijk 7


