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De graven waar de vaten wijn
in heiligheid gekelderd zijn

zijn vruchtbaar als de duisternis
waarin een god begraven is.
O licht dat binnenin begint

en alle duister overwint.

De zinnen streelt, de geest verblijdt
dit teken van de zaligheid.

Ashes tot ashes, dust tot dust,
maar in de diepte van het fust
geborgen in der aarde schoot
verrijst het leven uit de dood.

De wijn, dat levende gedicht,
staat in het tintelende licht

te stralen met een stille gloed.
Een stem staat op en zingt zo zoet,

uit de geheimen van de nacht
verrijst de wijn in volle pracht.

J.W. Schulte Nordholt

Historicus en dichter Schulte Nordholt is in protestantse kringen vooral bekend geworden om zijn bijdrage aan het 
liedboek. Maar hij heeft vele dichtbundels op zijn naam staan waarin zijn liefde voor de natuur (en waarschijnlijk 
voor goede wijn) tot uitdrukking komt.

Frits Harmsen.

Een lied ter ere van de wijn



 
zondag 4 oktober  10:00 uur 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 Dr H Vreekamp (Epe)
     Collecten: Kerk in Actie Werelddiaconaat; Pastoraat

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

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

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

     
zondag 8 november 10:00 uur Ds E Boot
           Pauluscentrum Collecten: Missionair werk PKN; Eredienst 
     
zondag 15 november 10:00 uur Dr M. Dijkstra (Ede)
     Collecten: Solidaridad; Vorming & Toerusting 

     
zondag 22 november 10:00 uur Ds E Boot en parochianen
           Pauluscentrum Dienst in Pauluscentrum m.m.v. de Cantorij
     Collecte: Landelijke kerken

     
zondag 29 november 10:00 uur drs. E. Idema (Amersfoort)
     Advent I
     Collecten: Plaatselijk werk: Kerstattenties; Jeugd- en jongerenwerk
   17:00 uur Vesper
     Collecte: Passantenverblijf

     
zondag 6 december 10:00 uur Ds E Boot
     Advent II
     Collecten: Eigen diaconie; Onderhoud gebrouw
   17:00 uur Vesper
     Collecte: Passantenverblijf

Kerkdiensten 
van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken
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dinsdag 6 oktober 13:30 uur de Eshof  Activiteitengroep
       Creatieve middag Week van de aandacht

   20:00 uur de Eshof  Drugs in Hoevelaken,
       wat kunnen ouders betekenen?

woensdag 07 oktober 9:30 uur  de Eshof  Alles is lucht?
       over het boek Prediker en moderne kunst

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

dinsdag 20 oktober 20:00 uur de Eshof  Geschiedenis van de Joden
       ontstaan van het jodendom
     
woensdag 21 oktober 9:30 uur  de Eshof  Alles is lucht?
       over het boek Prediker en moderne kunst   

   13:30 uur de Eshof  Activiteitengroep
 
dinsdag 27 oktober 20:00 uur de Eshof  Diaconie

   20:00 uur de Eshof  Geschiedenis van de Joden
       ontstaan van het jodendom    

donderdag 29 oktober 20:00 uur de Eshof  Kerkenraad

dinsdag 3 november 13:30 uur de Eshof  Activiteitengroep

woensdag 04 november 9:30 uur  de Eshof  Alles is lucht?
       over het boek Prediker en moderne kunst  
  
donderdag 05 november 20:00 uur de Eshof  De transformerende kracht van het licht

dinsdag 10 november 20:00 uur de Eshof  Pastorale Raad
 
woensdag 11 november 20:00 uur de Eshof  Kinderdienstleiding
   
maandag 16 november 20:00 uur  Wijkteam 2
     
dinsdag 17 november 11:00 uur de Eshof  ZWO
 
   20:00 uur  Wijkteam 8

   20:00 uur de Eshof  De profeet van Flinterhuis
       het verhaal van Jeremia
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MEELEVEN

Op 15 september werd Annie 
Maaskant-Breugem  
opgenomen in het ziekenhuis. Ze 
bleek een blaasontsteking en ver-
minderde nierfunctie te hebben. 

Ze is nu weer thuis en daar blij mee. Soms valt het niet 
mee de moed erin te houden, alleen zijn is niet voortdu-
rend prettig. Maar ze doet haar best. En hoopt snel weer 
naar de Eshof te komen.

Gré van Dijk-Havenman  is 
op 14 september in het ziekenhuis opgenomen met een 
galblaasontsteking. Ze is meteen geopereerd en mocht 
de volgende dag alweer naar huis om daar verder te her-
stellen.
Door een ongelukkige formulering van de voorbeden tij-
dens de kerkdienst van 20 september werden sommigen 
bezorgd over haar, maar gelukkig kan ik melden dat het 
heel goed met haar gaat.

Wil Berle  heeft darmonderzoeken 
ondergaan. Hij is in afwachting van uitslagen en van een 
behandelplan.

Dien van den Heuvel-van Essen  heeft de 
afgelopen maand een heupoperatie ondergaan. De dagen 
in het ziekenhuis waren zwaar als gevolg van de pijn. 
Na vijf dagen mocht ze naar huis. Dankzij hulp van kin-
deren en thuiszorg kan ze zich goed redden.

Roel Burema  merkt dat het langzaam 
minder goed met hem gaat. Hij heeft af en toe met epi-
leptische aanvallen te maken. De medicijnen tegen de 
epilepsie maken hem moe. Het is leven bij de dag. Met 
Agnes geniet hij zoveel mogelijk van het mooie nazo-
merweer.

Rie Bloklander-Glas heeft de afgelopen 
maand twee staaroperaties ondergaan. Dat levert haar 
voorlopig slecht zicht op, nu haar oude bril niet meer bij 
de sterkte van haar ogen past. Ze ziet ernaar uit om half 
oktober een goed aangepaste bril te kunnen opzetten.

Lies van de Rovaart-Bakker gaat 
weer tweemaal per week naar de dagbesteding in De 
Stoutenborgh. Ze vindt dat niet steeds eenvoudig, omdat 
het moeilijk is een gesprek te voeren. De afleiding is 
echter prettig. Soms moet ze erg hoesten, wat door de 
spierverlamming erg vermoeiend en zwaar is – hoesten 
is voor Lies als het bedrijven van topsport. Er zijn ver-
drietige momenten, maar in het algemeen aanvaardt ze 
met een bewonderenswaardige gelijkmoedigheid wat 
haar overkomt.

Woutje Bos-van der Horst  heeft 
in september een buikoperatie ondergaan vanwege een 
darmtumor. De tumor zal nu eerst worden bestraald en 
later pas operatief worden verwijderd. Woutje is op leef-
tijd maar heeft een goede conditie en de artsen geven 
het proces goede kans van slagen.

Op de laatste mri-scan van Floor Huurdeman 
 was te zien dat ze wat de tumor betreft nog 

steeds schoon is. Wel waren op de plek van de drain 
twee plekjes zichtbaar die vermoedelijk duiden op een 
ontsteking. Daarom gaat ze op 6 oktober vervroegd naar 
het ziekenhuis voor de volgende mri-scan (in plaats van 
over 3 maanden). De artsen willen zien of haar lijf een 
eventuele ontsteking zelf aan het oplossen is, of dat er 
behandeling nodig is. Het is nog volkomen onduidelijk 
waar een eventuele behandeling dan uit zal bestaan, dus 
dat brengt weer de nodige spanning en onzekerheid met 
zich mee. 

Annemieke en René en de kinderen hebben genoten van 
het kanjerfeest, dat ze ter ere van het einde van de che-
mobehandeling voor Floor gaven. Sowieso was het goed 
om met veel mensen samen nog eens terug te kijken 
naar wat er de afgelopen tien maanden allemaal is 
gebeurd. En ze hebben voor hun gevoel deze periode 
door dit feest een beetje af kunnen sluiten. Al is het op 
dit moment even heel onzeker wat er op hun pad gaat 
komen. Natuurlijk hopen we met hen dat de mri-uitslag 
een positief beeld geeft!
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IN GEDACHTENIS: GERRIT DE GANS

Op zondag 30 augustus 2015  is Gert de Gans overle-
den. In januari dit jaar is hij 65 jaar oud geworden.

Het einde kwam niet onverwacht. Sinds het voorjaar van 
2014 wist Gert dat hij een niertumor had en dat er geen 
genezing mogelijk zou zijn, hooguit verlenging van het 
leven. Het is erg verdrietig dat die verlenging niet veel 
meer is geweest dan een jaar. 
Gert komt uit een gezin van drie jongens en een meisje. 
Met zijn broer Jan vormde hij een eeneiige tweeling. 
Hij was een vrij gesloten persoonlijkheid en tegelijk 
vriendelijk en betrokken. Een heel integere mens. Een 
mens die bijzonder begaan was met andere mensen en 
met de schepping. Gedurende zijn werkzame leven heeft 
hij zich ingezet voor de ontwikkeling van mensen met 
weinig kansen, zoals hij acht jaar lang deed in Kenya, 
en voor het klimaat, wat hij vooral in de laatste jaren 
van zijn leven deed. De natuur was ook een passie in 
zijn vrije tijd. Hij wist veel van vogels en kon helemaal 
ontspannen wanneer hij met vrienden op vogeltocht 
ging.
Gert is getrouwd geweest met Nel Stoffelsen. Ze kregen 
twee kinderen, Gertjan en Hester. Tot enorm verdriet 
overleed Hester al op heel jonge leeftijd aan een stof-
wisselingsziekte.
Na vijfentwintig jaar samen bleek Nel en Gert dat ze 
niet verder konden. Een periode was Gert alleen. Toen 
leerde hij Judith Grootscholten kennen, met wie hij een 
aantal goede jaren heeft gekend. 
In de Eshof deed Gert met inzet mee aan de vespervie-
ringen. Hij hield van liturgie en kon op een mooie 
manier de Bijbelverhalen verbinden met zijn ervaringen 
rond ontwikkelingswerk en eerbied voor de schepping. 
Ook aan de activiteiten van de commissie voor vorming 
en toerusting werkte Gert mee. Vanuit zijn brede kennis 

rond duurzaamheid heeft hij zelf verschillende leerhui-
zen geleid.
Op zaterdag 5 september hebben we in de Eshof 
gedankt voor zijn leven. Gert stelde hier in het afgelo-
pen jaar zelf de liturgie voor samen. Daaruit sprak ener-
zijds de serieuze manier waarop hij in het leven stond 
en de ernst waarmee hij gevaren als de klimaatsverande-
ringen inzag. Anderzijds klonk daarin de hoop, die altijd 
in hem bleef leven, soms tegen rationele overwegingen 
in. Hoop vanuit het besef dat wij mensen beperkt zijn en 
dat God groter is dan wij kunnen denken en meer ver-
mag dan wij voor mogelijk houden.
Na afloop van de dienst is Gert in besloten kring op 
Rusthof in Amersfoort begraven, in het graf bij Hester.
Van harte wensen we Judith en Ivo, Gertjan en Laura, 
Nel en de broers, schoonzussen en zus van Gert en ieder 
die hem mist alle sterkte toe die nodig is om verder te 
leven met de leegte die hij achterlaat.

FELICITATIES

Op donderdag 27 augustus is Simme Jan geboren, twee-
de zoon voor Arjan en Sierou de Vries-van der Weide en 
broertje voor Tijmen. Een wonder van nieuw leven. 
Simme heeft zijn eerste startzondag al meegemaakt, op 
20 september was hij al in de Eshof. Namens de 
Eshofgemeente van harte gelukgewenst!
Het plan is dat hij op 6 december gedoopt zal worden. 
Samen met Aramintha Veld, die ik in de vorige Rondom 
heb genoemd.

Er waren twee 50-jarige huwelijksjubilea in de afgelo-
pen maand. Liesbeth en Mart Geelhoed-Meihuizen 

 vierden dat jubileum op 9 september en 
Rina en Sibbele Dijkstra-Bruning  op 23 
september.
Twee 45-jarige huwelijksjubilea worden gevierd in de 
komende dagen waarin dit kerkblad wordt klaargemaakt 
voor de drukker, gedrukt en verspreid. Ook hen noem ik 
daarom graag nu al. Op 1 oktober is het de huwelijks-
dag van Annie en Frans Hanse-den Hollander 

 en op 8 oktober van Mineke en Jan 
Haverkamp-Dijk 
Lieve bruidsparen, namens de Eshofgemeente van harte 
gefeliciteerd!
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STUDIE

Nog maar één woensdag te gaan – dan zit het eerste 
deel van zes collegedagen in Nijmegen er alweer op. Ik 
begin een beetje aan het veranderde ritme te wennen. En 
geniet van de treinreizen door het mooie landschap, van 
Hoevelaken naar Ede-Wageningen, van Ede-
Wageningen naar Nijmegen.
Ook de aard van de studie begint een beetje vertrouwd 
te worden. Die is anders dan anders. Meestal moet ik 
voor een cursus een stevige hoeveelheid stof doorploe-
gen. De hoeveelheid stof valt nu mee. Onderweg naar 
huis in de trein kan ik alle informatie voor de week erop 
al zo’n beetje doorlezen. Maar dan begint het pas. Over 
die stof moet nagedacht worden. En die gedachten moe-
ten op papier komen.

Dat tekent het karakter van deze studie. Wat andere 
mensen schreven, mag je zien als oefenmateriaal. Het 
helpt je om over je eigen praktijk na te denken. Om dat 
laatste gaat het in deze opleiding: om die eigen praktijk. 
Het gaat om het opsporen van je eigen ontwikkeling. 
Om bewustwording van de weg die je tot dit moment 

bent gegaan. En van de dingen die nu betekenisvol voor 
je zijn. Dat blijft een momentopname. Al die dingen zijn 
voorlopig, een mens is voortdurend in beweging. Wat ik 
nú belangrijk vind, is over een tijdje misschien wel veel 
minder belangrijk.

Tot nu toe geniet ik van deze aanpak. Tegelijk vind ik 
die spannend. Dat komt vooral doordat het erom gaat 
datgene wat mijn persoonlijke weg is, serieus te nemen. 
Niet het inspirerende verhaal van anderen, ik moet het 
doen met mezelf. Dat vind ik lastig, want meestal vind 
ik dat anderen meer te zeggen hebben dan ik. En in de 
tweede plaats vind ik het lastig doordat het een hele klus 
is om zonder oordeel te kijken. Er is in de ontwikkeling 
van ieders eigen geestelijke weg geen sprake van slecht, 
goed of beter. Ieders eigen weg is zoals die is. Niet ‘vat-
baar voor verbetering’, niet ‘boven het bemiddelde’ of 
wat je maar voor oordeel kunt bedenken. Het valt me 
niet mee om dit consequent vol te houden. Tegelijk is 
het heerlijk om zo te leren kijken: los van alle normen. 
Een bevrijding!

Ellie Boot

Van de redactie
Met het verschijnen van deze Rondom zijn we al weer in de herfst beland.
We leven in een land waar volgens ons zelf de seizoenen hun charme hebben. dat was lang de mening van de 
“autochtone Nederlander”. Ik schrijf het bewust tussen aanhalingstekens omdat het nieuws de laatste weken gedo-
mineerd wordt door de grote volksverhuizing die gaande is. In de vierde eeuw hebben we een nog grotere volks-
verhuizing gehad en velen van hen zijn de “autochtone Nederlander” geworden menigeen onder ons stammen 
daar van af. daarom denk ik dat we niet door angst bevangen moeten worden, immers angst is een slechte raadge-
ver. Laten we zolang we het aan kunnen een herberg voor de verdrevenen zijn.                                                         
wellicht worden we er rijker van.        
           Fokke Kooistra



Kerkdienst en liturgie
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Eeuwigheidszondag - Allerheiligen

Op 1 november is het Allerheiligen. Wie zijn dat, de 
heiligen? Natuurlijk de grote gelovigen uit de geschie-
denis, te beginnen met de apostelen en martelaren. En 
verder allen die eens leefden met God. Daartoe behoren 
ook onze dierbaren die ons in het afgelopen jaar ontval-
len zijn. We noemen op deze zondag hun namen.
Bij het afscheid van ieder van hen lag de nadruk op wie 
zij persoonlijk waren. Op deze zondag ligt de nadruk op 
verbondenheid met elkaar. Op de verbondenheid met 
allen die zijn voorgegaan, met onze dichtbije geliefde 
doden en met ieder, aanwezig in de viering. Even trek-
ken we ons niets aan van de grenzen die er zijn tussen 
dood en leven. En van de afstanden die er zijn in plaats 
en tijd. We vieren wat ons als mensen bindt. Dat is de 
weg die we gaan, met onze goede wil en inzet, naar een 
wereld waar het goed is – Jesaja noemt dat Sion, ‘Stad 
van de Levende’ (Jes. 60,14). Met vallen en opstaan. 
Met onze honger en dorst, vragen en angsten, kommer 
en koorts (lied 538) en ook met ons lachen en juichen 
en leven (lied 608). In die verbondenheid vieren we de 
maaltijd en zijn we allen deel van Gods ‘eeuwig even’ 
(lied 731).

Dit zijn de mensen, die we met naam zullen gedenken 
in deze viering:

Jannetje (Jansje) van Altena-van den Bosch; 
  21 juli 1927 – 13 oktober 2014
Catharina Cristina (Tini) Jonker-Berg; 
  27 maart 1926 – 14 oktober 2014
Willem Adrianus (Wim) van Hattem; 
  28 april 1924 – 18 november 2014
Elisabeth (Elly) Stomphorst-Oxfoort; 
  4 maart 1942 – 15 december 2014
Arentje (Ada) Kruijsbergen-van der Zwart; 
  30 december 1928 – 6 januari 2015
Stijntje Johanna (Stien) Woldman-van der Linde; 
  19 juli 1937 – 8 januari 2015
Annie Maria (Annemiek) van Deuveren; 
  27 oktober 1962 – 1 februari 2015
Aaltje (Alie) van Meerveld-Mostert; 
  7 oktober 1940 – 2 februari 2015
Nicolaas (Nico) van Wageningen; 
  14 juni 1944 – 17 maart 2015
Christina Antje (Tiny) Korpel-Meijvogel; 
  6 juni 1929 – 21 maart 2015

Willemina (Willy) Willemsen-Sonnenberg; 
  4 februari 1926 – 11 april 2015
Jannis Salomon (Jan) Duijnhouwer; 
  23 september 1943 – 23 juni 2015
Gerrit (Gert) de Gans; 
  29 januari 1950 – 30 augustus 2015

We zullen voor elk van hen een kaars aansteken. Ook 
zal er, zoals altijd, een kaars zonder naam zijn: daarbij 
kan ieder zelf een naam invullen.
Met de directe familieleden van degenen die overleden 
zijn komen we bij elkaar in de Eshof op maandagavond 
26 oktober. Zo kunnen we elkaar leren kennen, elkaar 
vertellen over degenen die we missen en de liturgie van 
tevoren bekijken. De familieleden krijgen hiervoor per-
soonlijk een uitnodiging.

Allerzielen: gedenken op de begraafplaats

Ook dit jaar zullen we, in samenwerking met Els van 
Deuveren (van Elja Uitvaartverzorging), op Allerzielen 
een bezoek organiseren aan het kerkhof. Dit is het derde 
jaar dat we dit doen. Er is ook iets nieuws: deze keer 
komen we vooraf bijeen in Uitvaartcentrum Elja bij de 
begraafplaats. De ruimte heet inmiddels geen ‘aula’ 
meer, want Els heeft haar overgenomen. Ze heeft de 
ruimte laten schilderen en opnieuw ingericht en stelt het 
gebouw beschikbaar voor deze bijeenkomst. En er is 
nog een nieuwe ontwikkeling. Van de gemeente Nijkerk 
hebben we toestemming gekregen om op Allerzielen 
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ook na het vallen van de duisternis op de begraafplaats 
te zijn. Daar maken we graag gebruik van. We kunnen 
dit gedachtenismoment nu op de avond plannen, waar-
door meer mensen in staat zijn om erbij te zijn. 
Bovendien is kaarslicht in het donker indrukwekkender 
dan overdag.

We zullen om 19.00 uur verzamelen in het uitvaartcen-
trum. Daar spreken we de namen uit van degenen die 
overleden zijn en die we willen gedenken. Dat kunnen 
mensen zijn die het afgelopen jaar overleden zijn, maar 
ook mensen die al langere tijd niet meer leven.
Daarna lopen we met brandende kaarsen in speciale 
houders naar de graven.
Ieder kan dat op eigen wijze doen. Sommigen lopen het 
liefs twee aan twee, anderen in groepjes, weer anderen 
willen liever alleen zijn.
Wil je iemand gedenken die is gecremeerd, dan kun je 
de kaars op het strooiveld neerzetten. Of op een andere 
plek die je mooi vindt.
Tenslotte keren we terug naar het uitvaartcentrum waar 
koffie en thee op ons wachten. Wie liever naar huis ver-
trekt, is natuurlijk vrij om dat te doen.

Waar komt deze traditie vandaan?
De traditie stamt voor zover bekend uit de abdij van 
Cluny (Frankrijk) waar abt Odilo in 998 bepaalde dat 
alle met Cluny verbonden kloosters op de dag na 
Allerheiligen de gestorvenen op bijzondere liturgische 
wijze zouden herdenken. In de 14de eeuw werd deze 
herdenkingsdag algemeen in de kerk van het westen.
Dat herdenken kan op verschillende manieren gebeuren. 
De overledenen kunnen genoemd worden in een gebed. 
Het graf kan bezocht worden. Er kunnen bloemen op 
een graf worden gelegd. Er kan een kaars worden aan-
gestoken. In sommige parochies is er op deze avond een 
kerkelijke viering, waarin de namen van de overledenen 
van het afgelopen jaar worden genoemd. 

Jarenlang zijn Allerheiligen (1 november) en Allerzielen 
(2 november) in protestantse kringen niet gevierd. 
Onder invloed van de oecumene kijken nu echter veel 
mensen anders aan tegen Allerheiligen en Allerzielen. In 
het Dienstboek van de Protestantse Kerk in Nederland 
uit 1998 is Allerheiligen opgenomen, ingebracht vanuit 
de Lutherse traditie.
Aan hun kant hebben verschillende rooms-katholieke 
parochies de gebruiken herzien. In plaats van twee vie-

ringen, één op Allerheiligen en één op Allerzielen, heb-
ben ze er nu één – op 1 ofwel op 2 november. “De heili-
gen ons voorgegaan” (lied 728) zijn immers niet alleen 
de mensen die officieel heilig zijn verklaard, maar allen 
die ons voorgingen op de weg van het geloof. In de brie-
ven in de Bijbel wordt het woord ‘heiligen’ vaak als 
synoniem voor ‘gelovigen’ gebruikt.

Oecumenische viering op 8 november

De zondag op of vlakbij 7 november is de gedenkdag 
van Willibrord, ‘zendeling van de Lage Landen’. Zolang 
ik me kan herinneren hebben we op die zondag een 
samenwerkingsverband met onze rooms-katholieke 
buren. Wanneer mogelijk proberen we een kanselruil te 
regelen. Een van de pastores van het Pastorale Team van 
de Maartens-Lucasparochie gaat dan voor in de Eshof 
en ik ga naar het Pauluscentrum.

Er bestaat voor de pastores van het Pastorale Team ech-
ter een ingewikkelde situatie: er zijn meer kerkgebou-
wen dan voorgangers. Dat betekent dat er regelmatig in 
verschillende kerken van het parochieverband geen 
dienst met een pastor kan zijn.
In de Paulusgemeenschap wordt dat wanneer mogelijk 
met inzet van eigen krachten opgelost. Met regelmaat 
gaan parochianen voor, zoals Gerda van Vilsteren die 
meewerkte aan de oecumenische viering van de start-
zondag. Op enkele zondagen lukt dat niet, zoals op 25 
oktober en 27 december. De parochianen zijn op die 
zondagen uiteraard van harte welkom in de Eshof. Op 
26 juli, toen er ook geen dienst was in het 
Pauluscentrum, hebben veel van onze buren van die 
mogelijkheid gebruik gemaakt.

Nu is er ook op 8 november geen pastor beschikbaar 
voor de kanselruil. We hebben daarom met de kerken-
raad en de locatieraad van de Paulusgemeenschap geko-
zen voor een oecumenische viering. Die is intussen 
voorbereid door mensen van de beide kerken. We maken 
er een bijzondere viering van, waarin ook de thematiek 
van de ‘dankdag voor gewas en arbeid’ een plaats krijgt: 
we nodigen iedereen uit om houdbare etenswaren mee 
te nemen naar de viering. Die verzamelen we tijdens de 
dienst en brengen we na afloop naar de Voedselbank in 
Nijkerk. Natuurlijk hebben we eerst bij de Voedselbank 
geïnformeerd of dat een aardig idee zou zijn. En de 
medewerkers zijn enthousiast over dit initiatief.
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Waar gaan we die oecumenische viering houden: in het 
Pauluscentrum of in de Eshof…?
We hebben hier goed over nagedacht in een kerken-
raadsvergadering. De meeste kerkenraadsleden zitten het 
liefst in het eigen kerkgebouw – wie niet…? Toch leek 
het ons goed om voor te stellen deze viering in het 
Pauluscentrum te houden. Ondanks het feit dat we op 
zondag 22 november opnieuw bij onze buren te gast 
zijn. We zien het als een gebaar van solidariteit. Onze 
buren moeten veel moeite doen om als gemeenschap het 
hoofd boven water te houden. Ze zijn regelmatig 
genoodzaakt in een andere kerk aan te schuiven, omdat 

het eigen kerkgebouw gesloten blijft. Veel kunnen we 
daar niet aan veranderen. Maar we kunnen wel onze 
solidariteit tonen door 8 november bij hen te vieren.
We zijn ons er als kerkenraadsleden van bewust dat niet 
iedereen het fijn zal vinden dat zowel op 8 als op 22 
november de Eshof gesloten zal blijven. We hopen op 
begrip hiervoor. En op een mooie opkomst van 
Eshofleden in de diensten in het Pauluscentrum, die 
daarmee laten zien betrokken te zijn bij onze goede 
buren.

Ellie Boot

Vorming & Toerusting
GEANNULEERD
De volgende activiteiten kunnen niet door gaan vanwege 
te weinig aanmeldingen:
ZIN-ZOEKEN MET THOMAS MERTON 
  - vanaf 12 oktober
DE MODERNE DEVOTIE 

  - 13 oktober
ROUWGESPREKSGROEP 

  - vanaf 22 oktober

AANMELDING GESLOTEN
Het is niet meer mogelijk om in te schrijven op de 
gespreksgroep: "TEGEN DE ZON IN KIJKEN". 
Start 19 januai 2016. 

DRUGS IN HOEVELAKEN, 
wat kunnen ouders betekenen?

Speed, XTC, wiet en GHB zijn volop verkrijgbaar in 
Hoevelaken. Jongeren in de kwetsbare leeftijd van 13 
tot 18 jaar worden hiermee geconfronteerd. Hoe kunt u 
als ouders, grootouders of andere betrokkenen, kinderen 
helpen om de risico’s van alcohol en drugs te beperken?

Drugs komen via internet, mobiele telefoons en op het 
schoolplein op de jongeren af. De keuze is enorm, de 
prijzen zijn laag. Redenen om te experimenteren zijn er 
legio: groepsdruk, stress, nieuwsgierigheid, slapeloos-
heid enzovoort. Hoe blijf je als jongere aan de veilige 
kant? Het zou mooi zijn als we vooraf zouden weten 
wie er in de problemen komt en wie niet. Maar dat laat 
zich moeilijk voorspellen. 
Drugsgebruik speelt zich altijd af in het duister. Er zijn 
veel redenen om er niet over te praten, zeker zolang de 
gebruiker denkt de problemen met drugs zelf nog de 

baas te kunnen. Ook voor ouders lijkt het veiliger de 
vuile was niet buiten te hangen. Daardoor gaan jongeren 
en hun ouders meestal pas hulp zoeken als het gebruik 
al flink uit de hand gelopen is. Is iemand eenmaal 
afhankelijk van een middel, dan is dit probleem lastig 
op te lossen, voorkomen is beter dan genezen. 
Hoe zorgt u als opvoeder dat kinderen niet in de proble-
men komen? Verbieden helpt niet altijd, de meeste mid-
delen zijn immers al verboden. Maar wat helpt dan wel? 
Luuk Miedema, preventiewerker van Welstede, gaat op 
6 oktober met u in gesprek. Hij bespreekt met ouders 
wat er te koop is op het gebied van drugs en alcohol, 
wat deze middelen met jongeren doen en wat ouders en 
jongeren samen kunnen doen om problemen te voorko-
men.

Datum en tijd dinsdag 6 oktober 2015, 
  20.00-22.00 uur
Plaats  de Eshof
Leiding  Luuk Miedema

ALLES IS LUCHT?
over het boek Prediker en moderne kunst

     geen oog wordt verzadigd van zien,
     geen oor wordt vervuld van horen… (Pred. 1,8)

De zoektocht naar de zin van het leven in het boek 
Prediker laat zich lezen als eigentijdse literatuur. Hij 
onderzoekt alles en stelt vast dat ons leven vluchtig is 
als lucht. Op voorhand is het niet duidelijk wie beter af 
is: de wijze of de dwaas, de arme of de rijke, de knecht 
of de koning?
Prediker stelt vragen die geen simpel antwoord vinden. 
Hij laat je dieper doordenken over tijd en eindigheid, 
wijsheid en zotheid, recht en onrecht, over betrokken 
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Vorming & Toerusting
zijn en de betrekkelijkheid daarvan. 
De hoofdstukken vormen bij Prediker geen afgerond 
geheel, ze roepen beelden en vragen op om te  overwe-
gen en doordenken. De begeleider zal sommige begrip-
pen verhelderen en plaatsen in een breder kader. 
De beeldende kunst die wordt getoond zet eveneens aan 
tot verstilling en meditatie bij het leven. Daarbij wordt 
recht gedaan aan de titel: ‘Alles is lucht?’ Kunst, die een 
mens lucht geeft én luchtig genoeg is om op adem te 
blijven én vluchtig is in de zin van nooit helemaal te 
doorgronden. 
Kortom: een cursus waarin je veel wordt aangereikt en 
poogt je ziel te verrijken… Ook dat is en geeft uiteinde-
lijk: lucht!

Ieder die zich wil verdiepen in bijbel en moderne kunst, 
is van harte welkom.
Je hoeft geen kennis van bijbel of kunst te hebben; een 
open geest en belangstelling is genoeg.

Werkwijze
In zes bijeenkomsten zoeken we naar de wijsheid van 
Prediker in relatie tot ons leven. We horen en bespreken 
de teksten en kijken naar moderne kunst. De kunst is 
geen illustratie bij de tekst. Ze biedt haar eigen insteek 
en laat je nieuw en anders kijken naar de tekst en je 
eigen leven: meditatief en interactief.

Data en tijd woensdag 7 en 21 oktober, 
  4 en 18 november, 2 en 16 december  
  09.30 – 12.00 uur
Plaats  de Eshof 
Leiding  Ben Piepers

GESCHIEDENIS VAN DE JODEN 
-  ontstaan van het jodendom

Weinig volken hebben zo'n lange en bewogen geschiede-
nis als het Joodse volk. Die geschiedenis is onlosmake-
lijk verbonden met de joodse godsdienst, de oudste 
monotheïstische godsdienst ter wereld.

Uit ongeveer 1200 v.Chr. stamt de eerste gedocumen-
teerde verwijzing naar Israël. De oudste teksten uit het 
Oude Testament stammen uit circa 1000 v.Chr. Dan 
begint de Joodse godsdienst zich te ontwikkelen. Maar 
was er toen al sprake van een Joods volk?

De unieke god van de Israëlieten wint terrein op andere 
goden, de Joodse godsdienst wordt op den duur een 
populaire godsdienst in het Midden-Oosten. Palestina 

was vaak het toneel van elkaar bestrijdende grote rijken 
als Egypte, Babylonië, Assyrië en later het rijk van 
Alexander de Grote en opvolgers.
Op 20 en 27 oktober gaan we op onderzoek. Op zoek 
naar het ontstaan van het Joodse volk en de joodse gods-
dienst. Onze zoektocht laten we eindigen in het jaar 70 
n.Chr., het jaar van de verwoesting van de tweede tem-
pel, de tempel van Herodes. Bent u nieuwsgierig naar 
het ontstaan, dan bent u hartelijk welkom.

Liek Mulder is historicus en auteur, voormalig docent 
geschiedenis aan het Christelijk College Nassau-Veluwe 
in Harderwijk.

Data en tijd dinsdag 20 en 27 oktober 2015, 
  20.00-22.00 uur
Plaats  de Eshof
Leiding  Dhr. Liek Mulder

DE TRANSFORMERENDE KRACHT VAN HET 
LICHT

Het licht is een natuurkundig verschijnsel dat veel tot 
stand kan brengen. Fysiek zien we dat bij de fotosynthe-
se in planten, of bij de lasertechnologie.
Weinigen weten dat het licht ook op andere gebieden 
een essentiële rol speelt. De ingewijden, de stichters van 
grote religies en de mystici, beschouwen het licht als 
vertegenwoordiger van, en voornaamste instrument van 
het goddelijke: sprak God niet op de eerste dag van de 
schepping:”Er moet licht komen”?
De mens, geschapen naar het evenbeeld van God, kan 
leren met dit licht te werken.

In deze lezing wordt uiteengezet op welke wijze licht het 
enige werkelijk doeltreffende middel is, waarmee we 
onszelf en de wereld kunnen transformeren. Klaas Laan 
heeft ook artikelen over dit onderwerp geschreven. Er 
zal een tafel aanwezig zijn met boeken over onder ande-
re dit onderwerp.
Klaas Laan heeft een praktijk voor Jungiaanse psycho-
therapie in Zandvoort.

Datum en tijd donderdag 5 november 2015, 
  20.00-22.00 uur
Plaats  de Eshof
Leiding  Dhr. Klaas Laan

Ed van Campen    commissie Vorming & Toerusting
033 253 42 43

Boersenserf 12 Hoevelaken
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Startzondag, vredeszondag  
en kinderdienst  

Op zondag 20 september was het Startzondag en 
Vredeszondag. Bij binnenkomst mocht iedereen zijn of 
haar naam op de binnenkant van een theezakje schrij-
ven, welke later in de dienst werden uitgedeeld om een 
ander: 'de buren' te leren kennen. Dit was dan ook het 
thema van deze zondag: Vrede verbindt buren. Een aan-
tal kinderen had een uitnodiging gekregen, nu ze in 
groep 4 zitten en regelmatig naar de kinderdienst 
komen, en deze kinderen mochten om de beurt naar 
voren komen om een mooi liedboek in ontvangst te 
nemen. Daarna mochten alle kinderen naar de kinder-
dienst toe waar ze een lied hebben ingestudeerd. Lied 
224 'Elke dag vertelt...' hebben jullie bij terugkomst in 
de kerk mooi gezongen en samen met alle volwassenen 
ook nog in canon!
Na de kerkdienst was het tijd om wat lekkers te drinken 
en een koekje te nemen en met de speurtocht te begin-
nen. In groepjes gingen jullie op pad waarbij de grotere 
kinderen goed zorgden voor de jongere kinderen! Vanuit 
de Eshof waren er pijlen op de grond welke gevolgd 
moesten worden op zoek naar groene doosjes met vra-
gen. Bij elk antwoord stond een letter en alle goede let-
ters bij elkaar maakte een zinnetje: goede buren. Als de 
jury de antwoorden had goedgekeurd, mocht iedereen 
een leuk prijsje uitzoeken en een heerlijke cupcake ver-
sieren! De mooiste creaties werden gemaakt. Al met al 
een geslaagde ochtend! Hopelijk zien we jullie bij de 
volgende kinderactiviteit op 29 november.

Krista Kempers
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Van harte aanbevolen 
door de diaconie:

4 OKTOBER: ISRAËLZONDAG. 
ONTMOETING 
JODEN EN CHRIS-
TENEN
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 christelijke en 
joodse kerkgenootschappen 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 opge-
schrikt 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 gemeen-
schap Nes Ammim. Maak ook uw verbondenheid con-
creet en geef aan de collecte.

11 OKTOBER: KERK IN ACTIE 
WERELDDIACONAAT. 

De hoogvlakte van Bolivia is bijna even plat als ons 
land en goed geschikt voor veeteelt. Toch kunnen de 
boeren er nauwelijks overleven. Want de vlakte ligt op 
4000 meter hoogte. Het is er kurkdroog en het waait 
altijd hard. De organisatie Sartawi helpt de boeren om 
op deze bijzondere plek toch een bestaan op te bouwen. 
Er wordt hard gewerkt aan een betere watervoorziening 
en de boeren leren hoe zij het beste hun land kunnen 
bewerken. Een van de boeren vertelt: “Mijn vrouw 
maakt nu de lekkerste kaas en yoghurt. Met de 
opbrengst van haar handel kunnen wij het schoolgeld 
van de kinderen betalen.” Kerk in Actie steunt dit pro-
ject voor de boeren in Bolivia. En vraagt u om uw bij-
drage voor dit project en andere diaconale projecten 
wereldwijd. Helpt u mee om deze collecte tot een suc-
ces te maken?

18 OKTOBER: 
DIACONAAL BERAAD NIJKERK. 

Een aantal jaren geleden hebben de diaconieën van een 
twaalf - tot veertiental Nijkerkse, Hoevelakense en 
Nijkerkerveense kerken elkaar gevonden in de volgende 
uitgangspunten:
•	 gebruik maken van elkaars ervaringen,
•	 samen sterk staan naar de 

gemeente Nijkerk m.b.t de 
Wet Maatschappelijke  

•	 Ondersteuning (WMO) 
•	 onze aanwezigheid in de 

(Nijkerkse) samenleving 
vergroten

•	 samenwerken waar dat mogelijk en nuttig is. 
Een van de zaken waar het NDB zich momenteel mee 
bezig houdt is het project Schuldhulpmaatje.

25 OKTOBER: HERVORMINGSDAG PKN. 
Op Hervormingsdag staan wij stil bij het begin van het 
Protestantisme. Want als
Luther zijn stellingen niet op de deur van de kapel in 
Wittenberg had gespijkerd,
hadden de protestantse gemeenten die Nederland rijk is 
niet bestaan. Ook onze kerk niet. Daarom geven we van-
daag in de collecte voor het werk dat de Protestantse 
Kerk in Nederland doet om de plaatselijke gemeenten te 
ondersteunen. Ook onze gemeente maakt gebruik van de 
adviezen en ondersteuning die de landelijke Protestantse 
Kerk biedt. Want er komt heel wat kijken bij een kerk-
gemeente zijn. Hoe vorm je een gemeenschap? En hoe 
blijft de gemeenschap levendig? Het zijn belangrijke 
vragen die gesteld moeten worden naast het opstellen 
van beleid, Dat werk ondersteunen wij graag. Vandaar 
dat wij vandaag collecteren voor het  bovenplaatselijke 
werk van de Kerk, zodat ook in de toekomst deze onder-
steuning mogelijk kan blijven.

1 NOVEMBER: HOSPICE NIJKERK.
Het hospice Nijkerk heeft een regionale functie  maar 
ook mensen van “buiten” zijn welkom. De doelgroep 

gasten bestaat uit mensen vanaf 
18 jaar bij wie door de arts of 
specialist is vastgesteld dat er 
sprake is van een palliatieve ter-
minale fase met een levensver-
wachting van korter dan drie 
maanden. 
Onze bijdrage is zeer welkom.
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Het college van kerkrentmeesters, 
what's in a name?

INLEIDING.
Laatst opperde een van de collegeleden: 'Mart 
schrijf eens een stukje in Rondom over wat het 
college zoal doet'. De leden van de kerkenraad 
worden op de hoogte gehouden door de uitge-
breide notulen van het college, maar dat is 
doorgaans niet het geval voor de gemeentele-
den. Het college timmert niet zo vaak aan de 
weg; zij doet haar werk in stilte. Om enig 
inzicht te verkrijgen is het nuttig om te weten 
hoe de organisatie van de kerkelijke gemeente 
in elkaar steekt.

KERKELIJKE ORGANISATIE 
VAN DE ESHOF GEMEENTE.

De kerkorde van de PKN helpt ons op weg. Het aardige 
is, dat in de kerkelijke gemeente er in feite sprake is van 
een 'platte organisatie'. Er bestaat geen hiërarchische 
structuur zoals b.v. in het bedrijfsleven of bij andere 
publieke instellingen. De kerkorde stelt: 'Het ene ambt 
heerst niet over het andere, noch de ene ambtsdrager 
over de andere'. Begrippen als consensus en dienstvaar-
digheid staan centraal bij het werk van ambtsdragers in 
de kerkenraad, het moderamen en de colleges van diake-
nen en kerkrentmeesters. Het is dan ook een groot goed 
dat de kerkenraad - in navolging van de kerkorde - de 
behartiging van de stoffelijke belangen toevertrouwt aan 
de colleges van diakenen en kerkrentmeesters. Deze col-
leges hebben de bevoegdheid om zelfstandig te opereren 
en besluiten te nemen zolang ze binnen de kaders van 
het beleid van de kerkenraad (beleidsplan) en de jaar-
lijkse goedgekeurde begrotingen blijven.

WIE DOET WAT IN HET COLLEGE VAN 
KERKRENTMEESTERS?

De huidige bezetting van het college bestaat uit 3 ouder-
lingen-kerkrentmeesters en 4 kerkrentmeesters:
•	 Marjan van Wageningen: zorgt voor de exploi-

tatie van het kerkgebouw. Ze is de trouwe steun 
en toeverlaat van onze beheerder Annie 
Schuurman.

•	 José van Dasselaar: coördineert het collectebe-
heer (o.a. procedure, collecterooster, collectebon-
nen en administratie).

•	 André Floor: is de penningmeester van de kerke-
lijke gemeente. Verantwoordelijk voor de betalin-
gen en het beheer van de kerkelijke gelden. Te 
samen met de administrateur houdt hij toezicht op 
de sub-rekeningen van de kerk en neemt deel aan 
het opstellen van de begroting en jaarrekening van 
de kerk.

•	 Frans Schimmel: is onze administrateur en ver-
antwoordelijk voor het beheer van de financiële 
administratie, de administratie van de vrijwillige 
bijdragen en het coördineren van de 
Solidariteitskas activiteiten. In samenwerking met 
de penningmeester stelt hij de begroting en jaarre-
kening op en houdt controle over de sub-rekenin-
gen van de kerk.

•	 Adri Zijlstra: beheert de ledenadministratie van 
de kerk middels het LRP (Landelijk 
Registratiesysteem van de Protestantse Kerk in 
Nederland).

•	 Martie Doppenberg: is de secretaris van het col-
lege en coördineert de kerkbalans activiteiten. 
Daarnaast onderhoudt hij de contacten met de 
kosters en de taakgroepen inzake de te hanteren 
veiligheidsaspecten. In voorkomende gevallen is 
hij betrokken bij technische werkzaamheden zo 
als het verkrijgen van offertes van leveranciers en 
het beoordelen daarvan te samen met de 
Technische Coördinator Onderhoud (Gerrit 
Wassink) en de voorzitter van het college.

•	 Mart Geelhoed: is de voorzitter van het college 
en coördineert het algemeen beleid, personeelsza-
ken en contracten. Vertegenwoordigt het college 
in het moderamen en naar externe instanties.  Is 
intermediair voor onderhoudszaken en technische 
werkzaamheden in contacten met de TCO 
(Technische Coördinator Onderhoud) Gerrit 
Wassink. Beheert tevens het centraal archief van 
de kerk.

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
VAN HET COLLEGE 

VAN KERKRENTMEESTERS.
Ordinantie 11 van de kerkorde vermeldt het volgende:
•	 Het scheppen van materiële en financiële voor-

waarden m.b.t. de instandhouding van de gemeen-
te.

•	 Het zorg dragen voor de geldwerving.
•	 Het beheer van de financiën van de gemeente en 

het opstellen van de begroting en de jaarrekening.
•	 Het fungeren als werkgever voor al het personeel, 

dat op arbeidsovereenkomst en/of vrijwilligers-
overeenkomst in dienst is van de gemeente.

•	 Het beheer van de roerende en onroerende zaken 
van de gemeente.

•	 Het beschikbaar stellen van ruimten voor de ere-
dienst en andere activiteiten van de gemeente.

•	 Het beheer van de kerkelijke archieven.
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Het college van kerkrentmeesters, 
what's in a name?

Het college wil haar werkzaamheden zoveel als moge-
lijk is in eigen beheer uitvoeren. Daarbij krijgt het de 
onontbeerlijke steun van vele vrijwilligers. Het voert in 
dit artikel te ver om alle namen te noemen, maar men 
moet denken aan een aantal van c.a. 30 gemeenteleden.

WAT IS ER TOT OP HEDEN BUITEN DE 
REGULIERE TAKEN GEBEURD?

Naast de hierboven vermelde taken zijn de volgende 
werkzaamheden verricht of vinden binnenkort plaats:
•	 Het oplossen van de problemen van de centrale 

verwarming; vervanging van de regelapparatuur. 
(nov.'14- febr.)

•	 Op instigatie van de commissie duurzaamheid en 
het verzoek van de kerkenraad heeft het college 
intensief en uitgebreid onderzoek binnen de PKN 
gedaan inzake het eventueel plaatsen van zonnepa-
nelen op het dak van de kerk. (jan.- april)

•	 Een grote opruimactie m.b.t. het beter benutten 
van bergruimten en kasten in de kerk. (febr.)

•	 Het oplossen van vocht doorslag in de muur achter 
de kansel. De werkzaamheden omvatten: een extra 
buitenmuur metselen, nieuw stukwerk aanbrengen, 
wand schilderen en het opnieuw beplanten van het 
'tuintje' bij de ingang van de kerk. (febr.- april)

•	 Realisatie van de verduisteringsmaatregelen in de 
kerkzaal. (mrt.- mei)

•	 Het uitvoeren van groot onderhoud aan de piano 
('APK beurt'). (aug.)

•	 Regulier buitenschilderwerk; deurpartijen in mrt.- 
april. Raamkozijnen ramen noordzijde indien 
mogelijk in oktober.

•	 Het aanbrengen van 2 WiFi accesspoints (verster-
kers) in sept.- okt.

•	 Het vervangen van de enkel-glaspuien in de kerk-
zaal door HR+++ glas. Deze activiteit is voorzien 
in het M.O.P. (Meerjaren Onderhouds Plan). In het 
kader van duurzaamheid zal dit een energie bespa-
ring (minder gasverbruik) opleveren.

OVERIGE IMMATERIËLE ZAKEN
•	 Het oplossen van de auteursrechten problemen 

n.a.v. het plaatsen van de liturgie op de website 
van de kerk.

•	 Het aanstellen van Hein Hof als organist/pianist.
•	 Het op orde brengen van de ANBI gegevens op de 

webpagina.
•	 Het ruimte bieden aan activiteiten van de 

Nar(cotica) Anon(iem) groep (febr.-juni).
•	 Onderzoek naar de mogelijkheid voor een uitgif-

tepunt voor de plaatselijke voedselbank in de 
Eshof. Op het laatste moment bleek dat toch niet 
door te gaan.

•	 Tot zover een kijkje in de keuken van het college 
van kerkrentmeesters. 

Namens het college van kerkrentmeesters, 
Mart Geelhoed

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Actie Kerkbalans 2015.

Kerkbalans per 25 september 2015

Het definitieve bedrag aan toezegde vrijwillige bijdragen actie Kerkbalans  2015 bedraagt  112.150. euro. 
Hiervan is tot en met  25 september 2015 binnengekomen een bedrag van 85.562 euro, dit is 76,3% van het toe-
gezegde bedrag. In de maanden oktober tot en met december van 2015 moet dus nog een bedrag binnenkomen 
van 26.588 euro.

Namens College van Kerkrentmeesters.
Frans Schimmel, administrateur.
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Vrijwilliger bij … 
Vorming & Toerusting

Het nieuwe boekje van V&T is weer uit en de 
inschrijvingen zijn gebeurd. Voor mij een reden 
om te praten met de mensen ‘achter dit boekje’. 
Hoe komen zij steeds weer tot zo’n aantrekke-
lijk en gevarieerd aanbod? In de mooie lichte 
huiskamer van Liesbeth van het Ende praat ik 
met haar en met Ed van Campen en Janny 
Hendriks van de commissie V&T. Naast eerder 
genoemde vraag ben ik uiteraard ook weer 
benieuw naar: Waarom doen ze dit, wat geeft 
hun energie en wat zouden ze graag aan de 
lezers kwijt willen?

WAAROM?
“Het is fijn om betrokken te zijn”, zegt Janny. “De avon-
den zijn leuk”, vervolgt ze, “Je leert breder kijken en 
legt gemakkelijk contacten”. Terugkijkend doet ze dit nu 
al zo’n 15 jaar. Liesbeth heeft vooral ‘ja’ gezegd om zo 
verbonden te blijven met de kerkgemeenschap. Ze is 
niet zo’n kerkganger en dan is dit een heel leuke manier 
om toch ‘erbij’ te blijven. Ze krijgt er energie van en is 
ieder jaar weer verbaasd dat het boekje weer vol komt. 
Ed vertegenwoordigt samen met Gerda Kammeijer (niet 
op de foto) de Paulusgemeenschap. Voor Ed is een kerk 
méér dan de religieuze bijeenkomst. “Het verrijkt mij”, 
zegt Ed, “Het is  ‘out of the box’ kijken. Hij wordt 
getriggeerd door de vraag ‘wat is geloven?’ De bijeen-
komst op 9 februari met Jan Greven over dit thema, zal 
Ed ook zeker volgen.

 HOE GROOT IS DE COMMISSIE?
Het team is helaas wat uitgedund. Gert de Gans missen 
ze natuurlijk en Hans Nobels heeft net afscheid geno-
men. Maar er wordt hard gezocht naar nieuwe mensen. 
Een groep van 9 mensen zou heel mooi zijn. Dan is het 
werk goed te verdelen. 

HOE KOMEN JULLIE 
AAN DE ONDERWERPEN?

Dit gaat op verschillende manieren. Met andere  
gemeenten in de regio worden de V&T programma’s 
onderling gedeeld. Daar komen ideeën uit en je hoort 
hun ervaringen. Daarnaast brengen de werkgroepleden 
zelf ook onderwerpen in én uit de gemeente komen 
natuurlijk ook thema’s naar voren. Zoals dit jaar de drie 
keer rond de Duurzame Eshof.

HOE KOMT NU 
HET PROGRAMMA TOT STAND?

Mede geïnspireerd door de V&T programma’s van 
omliggende gemeenten stelt iedereen een persoonlijke 
‘top 3’ samen. Zo wordt een  concept programma 
samengessteld met aandacht voor literaire-, culturele- en 
theologisch onderwerpen en natuurlijk de ‘er-op-uit’-
activiteiten. Eind juni moet dan het definitieve program-
ma rond zijn. Het boekje wordt dan met veel zorg en 
kundigheid door Inge Pie in de vakantietijd in elkaar 
gezet. Maar dit is maar de helft van het werk.

De activiteiten, daar draait het immers om.
Bij elke activiteit is altijd iemand van de werkgroep 
V&T gastheer of -vrouw. Zo maken ze zelf veel avon-
den mee en kunnen zeggen dat de avonden zeer de 
moeite waard zijn. Soms is het zo interessant, dat je het 
jammer vindt dat er niet  meer mensen waren, zegt Ed.
Hoeveel mensen er meedoen? Er is een vaste kern van 
zo’n 20 tot 30 mensen, die vaak voor meerdere activitei-
ten inschrijven, en daarom heen zijn er per jaar nog een-
zelfde aantal ‘losse’ deelnemers. De deelname per avond 
varieert tussen de 4 en 30.

ZIJN ER NOG WENSEN?
Om het nóg beter te laten worden hebben ze zelfs drie 
wensen. De eerste is het inschrijven.
Lang niet iedereen die aan een activiteit wil deelnemen, 
geeft zich op. Op zich is het helemaal niet erg als er 
meer mensen komen dan verwacht. Alleen maar fijn. 
Maar het is wel jammer als er sprekers afgezegd worden 
omdat er maar 2 opgaven zijn, terwijl er veel meer had-
den willen komen. Dus: geef je op!
De tweede wens is dat de groep van ‘60 min’ meer 
betrokken wordt. Vaak zijn dit de mensen die erg druk 
zijn en zich niet de tijd gunnen voor ‘weer een avond 
weg’. Liesbeth zegt echter uit ervaring: “Soms ga ik er 
moe heen en kom vol energie weer thuis”. Dus ook al 
ben je druk of moe: “gun jezelf een avondje V&T”. 
De laatste wens is dat de werkgroep graag kritiek hoort, 
positief én negatief. “Kom maar op, het wordt er alleen 
maar beter van”, hoor ik om me heen. Ook staan ze 
open voor ideeën: andere  onderwerpen, namen van 
inspirerende sprekers of…? Liesbeth van het Ende (en 
ook elk ander commissielid) heeft een luisterend oor!

Een seizoen met bijna 25(!) activiteiten ligt weer voor 
ons. We gaan ervan genieten. Mensen van V&T enorm 
bedankt, door jullie inzet is dit mogelijk!!

Lieske Duim
vrijwilligerscoördinator 
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Vrijwilliger bij … 
Vorming & Toerusting

Vlnr: Ed van Campen, Ellie Boot, Hans Nobels, Anneke van der Herberg,
 Liesbeth van het Ende, Janny Hendriks.

 Niet op de foto: Gerda Kammeijer.

Tijdens de boekkring die Gert de Gans gaf over het boek ”Een vorm van beschaving” las hij ons dit 
gedicht voor:
 

Wonder
Ik heb gehoord dat velen van jullie op een wonder zitten te wachten.

Een wonder dat ik, jullie God, de wereld zal redden.
Maar hoe zal ik redden zonder jullie handen?

Hoe zal ik kunnen rechtspreken zonder jullie stem?
Hoe zal ik liefhebben zonder jullie hart?

Vanaf de zevende dag heb ik alles uit handen gegeven,
Heel mijn schepping en heel mijn wondermacht.

Niet jullie, maar ik wacht op het wonder.
Amen

 
Een mooie oproep voor ons allen om de handen uit de mouwen te steken,
om onze stem te laten horen en om uit liefde te leven.
 

Liesbeth van het Ende
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Uit de kerkenraad
Een bewogen zomer ligt achter ons en het 
nieuwe kerkelijke seizoen is weer begonnen. Op 
zondag 6 september begonnen we met een 
mooie bevestigingsdienst. Twee weken later 
hadden we tijdens de startzondag, die we 
samen met de Paulusgeloofsgemeenschap 
mochten vieren. Het is goed om het nieuwe ker-
kelijke seizoen zo te beginnen.
Donderdag 24 september vergaderde de kerkenraad 
voor de eerste keer in het seizoen 2015-2016. De kop is 
er weer af!  Een korte impressie van het besprokene.

TERUGBLIKKEN
We houden een korte terugblik op de bezinningsdag van 
de kerkenraad, die dit jaar op zaterdag 12 september 
heeft plaatsgevonden. Elders in dit blad leest u een uit-
gebreider verslag over deze bijeenkomst.
Het was een geslaagde en zinvolle dag, ondanks de 
opkomst die dit jaar wat aan de lage kant was als gevolg 
van o.a. vakanties en ziekte. Blijkbaar is september iets 
te vroeg in het seizoen. 
In de vergadering delen we kort de punten van de dag, 
waarbij de belangrijkste constatering is, dat het zeer 
doet dat het ons onvoldoende lukt om de generatie tot 
ongeveer 40 jaar te boeien en te binden. Een concrete 
oplossing hoe we dit kunnen veranderen hebben we 
niet, maar we blijven hier wel mee aan het werk.
Ook kijken we terug naar de startzondag, die nog iets 
verser in het geheugen ligt. De algemene opinie was, 
dat het een mooie en goed bezochte dienst was. Ook het 
programma na de dienst was gevarieerd en goed 
bezocht. De belangstelling voor de film over Moldavië 
was erg groot. Voor wie de ervaringen nog eens rustig 
wilde nalezen hingen de posters met reiservaringen in 
de kerkzaal. De posters blijven nog een aantal weken in 
de kerkzaal hangen en zijn het lezen meer dan waard.
Vanuit de jeugd was er een puntje van kritiek. De speur-
tocht was te makkelijk. Volgend jaar willen ze de speur-
tocht zelf wel organiseren. De organisatiecommissie 
heeft het gehoord jongelui, dus dat komt volgend jaar 
vast helemaal goed!
Tot slot zijn we benieuwd wat er de komende weken 
groeit aan contacten vanuit de theezakjes activiteit.

DIACONAAL PROJECT
We hebben drie mensen in ons midden van de groep die 
direct bij de organisatie van het Moldavië project 
betrokkenen zijn.  Jan Baas, voorzitter van de ZWO en 
David Roelofs, een van de begeleiders tijdens de reis 
naar Moldavië en diaken Henry Westein, die de reis ook 
als begeleider heeft meegemaakt. Zij doen verslag van 
het project en de reis en het verloop van het project.
De reis was vrij zwaar, vooral de busreis vanaf het 
vliegveld naar de eindbestemming. Dit deel van de reis 
duurde 13 uur in plaats van de geplande 8 uur. De ont-
vangst op de locatie was warm. Er is veel werk verzet 
gedurende de twee weken en men heeft echt iets achter-
gelaten.
De voorbereidende activiteiten zijn een belangrijk 
onderdeel geweest in de vorming van een hechte groep, 
die tijdens de reis naar elkaar omzag en elkaar waar 
nodig ondersteunde. De reis naar Moldavië is voor alle 
jongeren een onvergetelijke levenservaring geweest. Het 
is goed dat we als kerk dit soort projecten organiseren 
en faciliteren.
Jan Baas geeft aan dat de ZWO gedurende een jaar nog 
de vinger aan de pols wil houden en wil faciliteren dat 
het project door gaat en vervolg krijgt. Dat wil men 
rechtstreeks ondersteuning geven in goed overleg met 
de organisatie van Youth for Christ die de projecten daar 
ter plaatse regelt. De komende periode horen we onge-
twijfeld nog regelmatig over het Moldaviëproject.
Vanuit de kerkenraad kunnen we meedelen dat Marja 
Visser, die eind augustus als  gastpredikant bij ons voor-
ging, haar vergoeding heeft geschonken aan het 
Moldaviëproject. De kerkenraad en de ZWO zijn Marja 
daar dankbaar voor.

VERSLAG OVERLEG DORPSKERK
Jaarlijks, aan het begin van het voorjaar, spreekt het 
moderamen van de Eshof met het moderamen van de 
Dorpskerk. Het is goed deze gesprekken te voeren en 
hierin te zoeken naar dingen die ons, ondanks de ver-
schillen die er zijn, verbinden. Op deze wijze kom je er 
achter dat we met dezelfde uitdagingen te maken heb-
ben en kom je op punten waarin we elkaar kunnen 
ondersteunen. Als uitvloeisel van de bijeenkomst van dit 
jaar, gaan beide colleges van kerkrentmeesters in okto-
ber bij elkaar zitten om een aantal zaken te bespreken.
Vanuit de kerkenraad komt de suggestie om voor vol-
gend jaar het jeugdbeleid op de agenda te plaatsen.

Jac van Hoeijen
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IN DE MAAND OKTOBER MOGEN WE DRIE 
GASTVOORGANGERS VERWELKOMEN IN 

DE ESHOF.

Op 11 oktober gaat Dr. Henk Vreekamp uit Epe voor. 
Henk is een goede bekende in ‘de Eshof’ en in 
Hoevelaken. Hij is in Hoevelaken geboren en getogen 
en al is hij al heel lang geleden 
uit Hoevelaken vertrokken, hij 
houdt alles bij wat er in het dorp 
gebeurt. 
Henk is predikant geweest op de 
Veluwe (in Oosterwolde en Epe). 
Van 1984 tot 2002 was hij predi-
kant bij de Raad voor de verhou-
ding Kerk en Israël. Zijn liefde 
voor de Veluwe en de verbon-
denheid van de Kerk met Israël 
heeft altijd zijn bijzondere belangstelling gehad.
Henk kan boeiend vertellen over de geschiedenis van 
het joodse leven op de Veluwe. Tevens heeft hij veel 
onderzoek gedaan naar en gepubliceerd over zijn 
Veluwse heidense wortels en de relatie tot het christen-
dom. De meest bekende boeken die hij daarover heeft 
gepubliceerd zijn: ‘Zwijgen bij volle maan’ en ‘De tove-
naar en de dominee’.
Voorgaan in de Eshof betekent voor Henk Vreekamp 
een beetje ‘thuiskomen’.

Op 18 oktober mogen we René Rosmolen uit Hoogland 

begroeten. Ook al een oude bekende in ‘de Eshof’. 
René is theoloog en creatief therapeut. Zijn laatste 
gemeente als predikant was Hoogland. Op dit moment 

is René als geestelijk verzorger verbonden aan het psy-
chogeriatrisch verpleeghuis Lisidunahof te Leusden. 
Daarnaast is hij in de Bergkerk te Amersfoort aangesteld 
voor een project ‘ouderdom en zingeving’.
Als creatief therapeut heeft hij een eigen praktijk voor 
rouw- en ziekteverwerking en geestelijke begeleiding.
Zijn beeldend werk bevat veel foto’s en schilderijen op 
basis van zowel vrije als religieuze thema’s.  Enkele 
jaren geleden is een kruisweg van zijn hand gedurende 
de 40 dagentijd in de Eshof geëxposeerd.

Op 25 oktober is Dio Soeteman onze gastvoorganger. 
Zoals in het zomernummer van Rondom al werd ver-
meld, was Dio’s eerste gemeente de gereformeerde kerk 

van Hoevelaken die toe samen met de hervormde deel-
gemeente de Eshof had als kerkgebouw.
Dio is de enige predikant die twee keer in de Eshof is 
bevestigd. De eerste keer zoals hierboven vermeld en de 
tweede keer toen Dio vanuit ‘de Eshof’ werd bevestigd 
tot geestelijk verzorger van het Meander Medisch 
Centrum.
Vanaf 2010 is Dio met emeritaat. Eén van zijn hobby’s 
is muziek maken en dan vooral zingen. Of, zoals hij zelf 
zegt: ‘een leven zonder muziek kan ik mij niet voorstel-
len’.

Frits Harmsen.

Gastpredikanten in oktober
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Uitvaart van Gert de Gans.

BRUIDSPAREN:
Liesbeth en Mart Geelhoed Heribertlaan 4  vijftig jaar getrouwd
Rina en Siebele Dijkstra De Heerd 8  vijftig jaar getrouwd
Annie en Frans Hanse Dassenburgt 8  vijfenveertig jaar getrouwd

Anjo Spaan Dr F.W. Klaarenbeeksingel 71  ziekte

EN DE JARIGEN:
Mw Geurtsen, Dhr Rombout, Mw Veenma, Mw Goedhart, Mw Jansma, Dhr de Boer, Dhr Reitsema, Dhr Jansen, 
Mw Bloklander, Mw vd Bosch, Dhr Schep, Mw Kleber, Mw Kiewiet, Mw Welvaart, Dhr Timmerman.

De bloemen of een zinboekje
 gingen naar

In het kader van het programma van Vorming 
& Toerusting organiseren we in de meivakan-
tie van 2016 een 12 daagse oecumenische reis 
naar Georgië en Armenië. 

In de nummers van Rondom van mei en juni en in de 

informatiegids van Vorming & Toerusting heeft u er 

meer over kunnen lezen. De informatie is ook via de 

website van ‘de Eshof’ te raadplegen. 

Zie www.pgdeeshof.nl 

Vele belangstellenden waren aanwezig op de informa-

tieavond waar algemene informatie werd gegeven over 

beide landen en in grote lijnen het programma werd 

toegelicht. Ook praktische informatie over de reis en 

het verblijf kwam aan de orde. 

Afgaande op de reacties van de aanwezigen mogen 

we op dit moment uitgaan van een groepsgrootte van 

27 deelnemers. Dat betekent dat er nog enkele 
plaatsen vrij zijn. 

Bent u misschien door de verhalen van anderen 

enthousiast geworden en heeft u ook belangstelling 

voor deze reis, laat dat dan uiterlijk 20 oktober weten 

aan Hetty Veldhuizen, telefoon: 2536403, e-mail: het-

tyveldhuizendendaas@gmail.com. 

Wees er snel bij, want wie het eerst komt, het eerst 

maalt.

Namens de reiscommissie: Ellie Boot, Adri Maat, 

Hetty Veldhuizen en Frits Harmsen.

Meivakantie van 2016: 12-daagse oecumenische 
reis naar Georgië en Armenië. 
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Museumpark Oriëntalis

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

Zondag morgen 27 september is de basiscatechisatie naar Museumpark Oriëntalis geweest. 
Met prachtig herfstweer en een lunchpakketje vertrokken we met zeven kinderen en vijf volwassenen na de kerk-
dienst naar de Heilige Landstichting. Na een beetje verdwaald te zijn en een Tom Tom die de weg ook niet meer 
wist kwamen we om 13 uur aan.
Na eerst wat gegeten te hebben begon om half 2 de rondleiding. Deze duurde ruim 2 uur en bracht ons via het 
Jodendom naar het Christendom en de Islam. We bezochten een schuilkerk een synagoge en een moskee. We liepen 
over de Via Dolorosa en zagen het Romeinse gerechtshof. Er liepen figuranten die voor ons kruidenthee maakte en 
brood bakte. Ook leerde we in het Arabisch onze naam schrijven van rechts naar links maar onze geboortedatum 
schrijven ze wel van links naar rechts.
Na de rondleiding hadden we nog even tijd om zelf door het park te wandelen. Sommige kinderen wilde terug naar 
de smid die leuke souvenirs smeden
Om 16 uur werd het weer tijd om naar Hoevelaken te gaan waar we om 17 uur weer aankwamen. 
De woorden die de kinderen noemde waren: interessant, leuk, mooie opgravingen.
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Bezinningsdag kerkenraad
Het is sinds jaar en dag een goede gewoonte dat 
de kerkenraad er een zaterdag op uit trekt om, 
los van de normale beslommeringen, na te den-
ken over de dingen die ons bezig houden. Deze 
keer waren we zaterdag 12 september tijdens 
de bezinningsdag te gast bij Zorgboerderij 
Blommendal in Stoutenburg. Het dagprogram-
ma was opgesteld door Ellie Boot, William 
Bouw en Jac van Hoeijen en de heerlijke lunch 
werd verzorgd en bezorgd door Lies 
Lekkerkerker en Annie Schuurman. 

Om 9 uur verzamelden we ons met fiets bij de parkeer-
plaats van station Hoevelaken. Het weer was mooi en 
het fietstochtje naar de eindbestemming was aangenaam. 
Bij aankomst stond de koffie voor ons klaar en er was 
gelegenheid om even rond te neuzen op het erf. 

Ellie opende de dag en legde de doelstelling en het pro-
gramma van de dag uit. We werden middels een ludieke 
opdracht van Ellie in groepjes verdeeld voor het eerste 
onderdeel van het programma. Per groepje gingen we 
“op reis met Paulus”, een werkwijze in de vorm van een 
spel dat geen specifieke eindwinnaar kent. Wie aan de 
beurt was, kreeg een kaartje te lezen met een vraag die 
beantwoord moest worden. 

De vragen waren dusdanig gesteld dat ieder er zelf voor 
kon kiezen hoe persoonlijk het antwoord was dat werd 
gegeven. De andere spelers mochten doorvragen. 
Hierdoor ontstonden persoonlijke en vaak diepgaande 
gesprekken, waardoor we elkaar weer wat beter kennen 
en begrijpen.

Na een koffie break gingen we in een grote kring verder. 
William nodigde ons om de beurt uit om, aan de hand 
van een zelf meegebracht voorwerp, te vertellen wat de 
Eshof voor jou persoonlijk betekent. 

William leidde de gesprekken die ontstonden en Ellie 
noteerde steekwoorden op een vel papier. 
Naar verloop van tijd ontstond er een bonte verzameling 
van attributen in ons midden, elk met z’n eigen verhaal. 

Op het flipover vel van Ellie ontstond het schematische 
verhaal hoe wij tegen de Eshof aankijken.
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Bezinningsdag kerkenraad 
Het werd half één, tijd voor de lunch, een persoonlijk 
gesprek en een moment om even rond te kijken op de 
boerderij.  Na de lunch blikte Jac even terug op de och-
tend en hij verzorgde de inleiding van het middagpro-
gramma. In het ochtend programma heeft ieder vanuit 
het eigen gezichtspunt verteld wat de Eshofgemeente 
voor haar / hem persoonlijk betekent. 

In het middagprogramma keken we waar de gemeente 
nu staat. Wat is goed en willen we graag behouden en 
welke verlangens hebben we ten aanzien van onze Eshof 
gemeente. 

We werkten aan de hand van materiaal van de PKN, 30 
kansrijke modellen voor gemeenten. Uit deze omvangrij-
ke hoeveelheid had de voorbereidingscommissie vijf 
modellen geselecteerd. Op democratische wijze kozen 
we 3 modellen en Ellie zorgde op ludieke wijze voor een 
random indeling in drie groepjes.

Aan het werk met één van de gekozen thema:
•	 De dienende gemeente: kerk met betekenis voor de 

samenleving;
•	 De pastorale gemeente: Pastoraat, ook voor mensen 

buiten de kerk; 
•	 De gemeente met oog voor doelgroepen: een bloei-

ende gemeente trekt ook nieuwe doelgroepen aan

Per groep werd een van de thema’s besproken en uitge-
diept. De bevindingen werden op papier gezet en plenair 
besproken. Tot slot spraken we af in de komende reken-
raad een beknopt verslag te doen van de dag. De verlan-
gens beoordelen we in de loop van het seizoen verder 
op, in relatie tot het beleidsplan van de Eshof.

Het was een mooie en zinvolle dag, die we hebben afge-
sloten met het zingen van het lied “Wij gaan op weg met 
een lied van verlangen”.

Jac van Hoeijen
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In welke wijk woon ik?

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

Vanuit de Pastorale raad is het verzoek gekomen om de wijkindeling in de Rondom te zetten. Voor 
veel mensen is het niet helemaal duidelijk in welke wijk zij wonen. 

Hiernaasr ziet u een plaatje van de wijkinde-
ling. Dit plaatje vindt u ook op de website: 
pgdeeshof.nl. 

Kijk bij "Dit zijn wij" en vervolgens 
"Organisatie". Daar vindt u linksonder de wijk-
indeling, met de straatnamen, de betreffende 
ouderling en de contactpersonen.  

Hieronder geven we de wijkindeling in straten. 
Voor de overige informatie verwijzen we u 
graag naar de website of natuurlijk de laatse 
pagina's van de Rondom.

Wijk 1:
Achterveld, Amersfoort, Bunschoten, Holkerveen, 
Hooglanderveen, Kolham, Nijkerk, Soesterberg, Utrecht, 
Zeist.
Amersfoortsestraat, Beukenlaan, Kastanjelaan, 
Kievitlaan, Koolmeeslaan, Kyftenbeltlaan, 
Leeuweriklaan, Van Lijndenlaan, Lindenhof, 
Meidoornlaan, Mulderslaantje, Nachtegaallaan, 
Nijkerkerstraat, Park Weldam, Smalle Streek, Sportweg 
(m.u.v. Stoutenborgh), Veenwal 1 en 2, Weldammerlaan, 
Westerdorpsstraat, de Wiekslag, Van Zuylenlaan

Wijk 2: 
Akkermaalshout, Boekweitveld, Grasmaat, Haverhoek, 
Huijgenserf, Kerkepad, Koppertjesland, Tabaksland, 
Veenslagenpad, Veenslagenweg.

Wijk 3:
Andreaslaan, Van Dedemlaan, Elzenlaan, 
Hemelricplaats, Heribertlaan, Kyftenbeltlaan, 
Ottoborrengoed, Otwardplaats, Pastoorakker, 
Remvardplaats, Twaalfmorgenland.

Wijk 4:
Stoutenburg; “Stoutenborgh”;
Asterlaan, Crocuslaan, Van Dedemlaan 3, Eiberlaan, 
Frans Tromplaan, Ibislaan, Koninginneweg, 
Meerveldlaan, Narcislaan, Pluviersingel, Reigerlaan, 
Resedalaan, Ridderspoor, Roerdomplaan, 
Stoutenburgerlaan, Vijverpad.

Wijk 5:
Adriaan Vossiuspad, Beverdam, Bijenvlucht, 
Constantijngaarde, Dassenburcht, Evert van der 
Veerlaan, Havikshorst, Hazeleger, Hertenwissel, 

=== vervolg wijk 5 ------
Horstpad, Horstweg, Irenepad, Johan Frisohof, 
Julianalaan 76 e.v., Klaarwater, Mauritslaan, 
Middelaarseweg, Ottersgat, Reeënspoor, Seringenlaan, 
Willem de Zwijgerlaan,F.W. Klaarenbeeksingel, Wouter 
v.d.Glindlaan, H.v.Hollickpad, Jan Lubbertsenlaan, 
Lenard Dirkslaan, L.Ph.Michonlaan.

Wijk 6:
Christinapad, Clauslaan, Dillenburg, Gravenhof, 
Julianalaan t/m 74, Koningshof, Nassaulaan, 
Oosterdorpsstraat 98 t/m 102, Prinsenhof, Willem 
Alexanderdreef.

Wijk 7:
Nijkerk (Appel), Nijkerkerveen, Terschuur, 
Zwartebroek; Boersenserf, Doorniksland, de Heerd, de 
Hilt, Hoevelakerveenweg, Hofweg, Hogebrinkerweg, 
Horstweg 3-5, Huisstede, Lagebrinkerweg, Ons Belang, 
Oosterdorpsstraat 79 t/m 148, Oosterinslag, 
Penningweg, Veenlanden, Veenwal, ’t Viertel, de Wees, 
de Wetering.

Wijk 8:
Anjerlaan, Beatrixlaan, Bernhardlaan, Emmalaan, Frans 
Tromplaan t/m 65, Klaproos¬laan, Margrietlaan, 
Meerveldlaan, Oosterdorpsstraat 23 t/m 58, Parklaan, 
Prikkebeenhof, Rozenlaan, Stoutenburgerlaan 4 t/m 14, 
Wilhelminalaan, Zonnebloemlaan.

Wijk 9:
van Aalstplein, De Brink, De Veenslag, Gerstkamp, 
Groot Middendorp, Kantemarsweg, Klaverweide, 
Oosterdorpsstraat t/m 9, Roggeakker, Veenlanden, 
Weidelaan, Westerdorpsstraat t/m 8.
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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, 
Ad Ritmeester en Inge Pie

Distributie: 
Annie en Frans Hanse   
email: anniehanse@hotmail.com      
                
Inleverdata
Inleverdatum voor het november nummer is
dinsdag 27 oktober 2015
Inleverdatum voor het decembernummer is
dinsdag 24 november 2015
Kopij inleveren bij: rondomdeeshof@gmail.com of 

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.
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INGEKOMEN:
Mevr. H.M. van Wezel         wijk 7
fam. Hollestelle        wijk 1
Mevr. J.J. Bosman         wijk 8
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Mirjam Bos     wijk  7
Dhr. J.T. Roos     wijk  5
Mevr. P.F. ten Hoven    wijk 1

OVERLEDEN:
Dhr. G. de Gans      wijk 1


