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Een druppel olie       

Er is al zoveel afgevochten
en nog gaan mensen rust’loos door
elkaar volkomen te vernielen,
als ik de vele stemmen hoor.
Waar kun je nog de vrede vinden,
wie leeft er naar het hoogst gebod:
Heb lief uw naaste als uw zelve
en allereerst uw Heer en God!

Er is al zoveel afgevochten,
verdraagzaamheid is nergens in.
Wie weet wat ons nog staat te wachten
en is dit alles pas ’t begin.
Waarom niet onze kracht gebundeld,
de nijv’re handen in elkaar
en vechten voor een nieuwe aarde
als één verbonden vriendenschaar!

Ik ga vanaf vandaag beginnen,
een glimlach strooiend om mij heen
naar ieder die ik zal ontmoeten,
die radeloos is en alleen.
Ik ga gewoon de vrede brengen
en doe in hemelsnaam toch mee,
al is het maar een druppel olie
op de bewogen volk’renzee!

        
Frits Deubel

Met het oog op de vredesweek in september, lijkt mij het  gedicht “ een druppel olie” heel toepasselijk.

          Hartelijke groet
          Liesbeth Geelhoed



zondag 10 september 10:00 uur  Ds A Wijlhuizen (Apeldoorn)
     Collecten: Nijkerks Diaconaal Beraad, Pastoraat

 
zondag 17 september 10:00 uur  Ds E Boot en Linda de Wals 
     Vredeszondag/Startzondag m.m.v. de Cantorij 
     Collecten: Vredesweek PKN, Cantorij

 
zondag 24 september 10:00 uur  Ds J van Esveldt (Nijkerk)
     Collecten: Hospice Nijkerk, Vorming & Toerusting

 
zondag 01 oktober 10:00 uur  Ds E Boot Israelzondag Viering maaltijd van de Heer,  
     m.m.v de Cantorij Collecten: Kerk en Israel, Eredienst

zondag 08 oktober 10:00 uur  Ds E Boot 
     Collecten: Eigen diaconie, Muziek en liturgie

 
zondag 15 oktober 10:00 uur Mw M van der Velde, Neede
     Collecten: Kerk in Actie Werelddiaconaat, Pastoraat 

zondag 22 oktober 10:00 uur  Ds E Boot
     Collecten: Jongerenproject Uganda, Jeugd en jongerenwerk

zondag 29 oktober 10:00 uur  Ds E Boot Allerheiligen - gedachtenis Viering maaltijd van de Heer,  
     m.m.v. de Cantorij Collecten: Eigen diaconie, Eredienst

zondag 05 november 10:00 uur Pastor B Piepers, kanselruil
     Collecten: Missionair werk PKN, Onderhoud gebouw

     * Tenzij anders vermeld zijn de diensten in "de Eshof"

Kerkdiensten 
van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken
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Gemiste kerkdienst beluisteren?
Ga naar de 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
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Agenda

donderdag 07 september 20:00 uur  Kerkenraad

dinsdag 12 september 18:30 uur 2e jaar catechisatie

woensdag 13 september 20:00 uur  Repetitie Cantorij
   20:00 uur  Diaconie

maandag 18 september 19:30 uur  Pastorale Raad
   20:00 uur  Wijkteam 3

dinsdag 19 september 18:30 uur 2e jaar catechisatie

woensdag 20 september 20:00 uur  Repetitie Cantorij
   15:00 uur Pastoraal overleg
   13:30 uur  Activiteitengroep

donderdag 21 september 20:00 uur  Ierland en de Keltische traditie
     Voorbereiding Ierland reis 

dinsdag 26 september 18:30 uur  2e jaar catechisatie

woensdag 27 september 20:00 uur  Repetitie Cantorij
   20:00 uur  Wijkteam 1 
   10:30 uur  LWO

donderdag 28 september 20:00 uur  Duurzaam leven in verbinding -wandelen
     Introductie
 
maandag 02 oktober 19:30 uur Weg van leven
   wisselt  Verdiepingsgroep 

dinsdag 03 oktober 13:30 uur Activiteitengroep
   18:30 uur  2e jaar catechisatie

woensdag 04 oktober 20:00 uur  Repetitie Cantorij
   20:00 uur  College van Kerkrentmeesters
   
dinsdag 10 oktober 20:00 uur  Wijkteam 6 
   20:00 uur  Bestuursvergadering Cantorij
   18:30 uur  2e jaar catechisatie

     * Tenzij anders vermeld zijn de activiteiten in "de Eshof"



Uit de gemeente
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MEELEVEN

Jopie van den Burg-Kleijwegt  was in 
juli opgenomen in het ziekenhuis, omdat ze verging van 
de pijn in haar buik. Daar werd geconstateerd dat de 
galblaas de boosdoener was. Thuis gekomen stapte ze al 
weer snel op de fiets en 1 augustus was er een vervolg-
afspraak in het ziekenhuis. Zij moest op 28 augustus 
terugkomen voor een operatie waarbij haar hele galblaas 
zou worden verwijderd onder algehele narcose. De ver-
wachting is dat ze maar één nacht in het ziekenhuis 
hoeft te blijven.

Rie Lensen-de Graaff  heeft een probleem 
met wondroos gehad; dat is een ernstige infectie van de 
huid. Begin juli ging zij naar het ziekenhuis. Het duurde 
haar allemaal veel te lang, want na twee weken mocht 
ze pas naar huis. Maar ja, als je dit jaar 100 jaar wordt 
dan duurt het allemaal iets langer!

Ben Kroonenburg  heeft in het Meander 
te horen gekregen dat hij longvlieskanker heeft. Hij is 
drie dagen opgenomen geweest en heeft de longartsen 
gesproken die hem geen garantie konden geven op her-
stel. Een week later was er opnieuw een gesprek met 
een longarts en heeft Ben gevraagd of er 50% of meer 
kans was dat hij met chemo weer zou genezen. Die 
garantie kon hij niet krijgen. Na twee keer chemo zou 
hij weten of die zou aanslaan en als dat niet zo was zou 
hij pijn hebben waar hij nu (nog) geen last van heeft. 
Bovendien zou hij dan nog zes weken te leven hebben. 
Na een gesprek met de huisarts heeft hij het besluit 
genomen niet te beginnen aan de chemo. Ben moet nu 
opschrijven welke wensen hij heeft. Wrang is het feit 
dat hij net per 1 juli met pensioen is gegaan.

Met Rien van Barreveld  gaat het 
goed. Er is op 16 augustus een  gesprek geweest met de 
specialist en die kon hem vertellen dat hij schoon ver-
klaard is.
Hij blijft voorlopig iedere twee maanden onder controle. 
Hij heeft nog pijn in zijn mond en dat kan nog wel zo 
blijven tot drie maanden na de laatste bestraling. Ook de 
smaak is nog niet terug. Het kan nog wel acht of negen 
maanden duren voordat de smaak gedeeltelijk terug 
komt. Dat komt doordat er minder smaakpapillen over-
gebleven zijn na de operatie.

Egbert Berends  vindt dat het 
redelijk gaat. Toch zijn er problemen genoeg. Er is een 
wondbreuk geconstateerd op de plaats waar hij 24 april 
is geopereerd aan zijn rechternier. Er is nog geen datum 
bekend wanneer die fout van het ziekenhuis opgelost 
gaat worden en Egbert voelt zich daar ongemakkelijk 
bij. Vakantie zat er dit jaar niet in en zal voorlopig ook 
niet komen, want na de reparatie van de wondbreuk 
moet er eerst duidelijkheid zijn over de andere nier. In 
november komen er nieuwe onderzoeken. Daarna wordt 
er naar de alvleesklier gekeken. Er is nog een lange weg 
te gaan.

Greet Bonestroo-van den Heuvel 
heeft op 9 augustus een beroerte gehad. De familie heeft 
veel te verstouwen: op 23 februari kreeg kleinzoon 
Olivier van Dijken voor de tiende keer een hartoperatie, 
21 maart moest Kees Bonestroo een acht uur durende 
operatie ondergaan en nu kwam Greet in het ziekenhuis 
terecht. Rechtzijdig is ze verlamd en ze kan de woorden 
niet vinden om te spreken. Wel begrijpt ze alles wat er 
gezegd wordt en ze kan 'ja' en 'nee' zeggen. Donderdag 
24 augustus is ze naar het Militair Revalidatie Centrum 
in Doorn gebracht om te werken aan het gebruik van 
haar rechterarm en rechterbeen en opnieuw te leren 
spreken. Het revalideren kan zes maanden duren. Na 
drie maanden is het de bedoeling dat duidelijke verbete-
ring zichtbaar is. Na die maximale zes maanden wordt 
de revalidatie thuis voortgezet.

Harry Bakker  is vorig jaar 
oktober aan zijn hart geopereerd. Hij kreeg toen een 
ablatie, een behandeling die wordt gegeven bij 
hartritmestoor¬nissen. Eind november moest hij terug 
voor controle en kreeg hij te horen dat de ingreep niets 
geholpen heeft. Op 23 augustus heeft hij opnieuw een 
hartoperatie gehad in Nieuwegein. Harry voelde zich 
heel ziek als gevolg van de narcose. Zijn toestand is nu 
redelijk. Na een dag mocht hij weer naar de afdeling. Er 
is nog geen duidelijkheid over of er deze keer een goed 
resultaat is. Het kan nog ongeveer een jaar duren voor-
dat bekend is of de hartritmestoornissen nu definitief 
verdwenen zijn.

Aan iedereen die ziek is of met klachten kampt en aan 
allen die mantelzorger zijn en ook aan allen voor wie 
deze zomer anders was dan gehoopt, sterkte gewenst.
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Uit de gemeente
FELICITATIES

Op 22 juni is Jaylenn geboren, zoon voor Eline en 
Mark Buitink-Frank . Het 
gaat goed met moeder en zoon en beide ouders zijn 
gelukkig met dit wonder dat hen is toevertrouwd. 
Eline en Mark, onze hartelijke gelukwensen!

Op 9 juli opende echtpaar Kilsdonk-van den Uithoorn 
 de rij van huwelijksjubilea. Zij vierden 

die dag hun 60 jarig huwelijk.
14 juli vierden Egbert en Hennie Berends-Boddeveld 

 hun 50 jarig huwelijk. Het was 
bijzonder om bij dit kroonjaar stil te staan, omdat er 
vooral het laatste jaar zoveel gebeurd is.

Het jaar 1962 was blijkbaar een jaar waarin veel men-
sen trouwden, want…
17 juli vierden Jan en Breunette-de Boer 

 het feit dat zij 55 jaar geleden elkaar het jawoord 
gaven. Ook hier was het een bijzonder speciale dag; 
Breunette had onlangs een rugoperatie ondergaan en 
was vóór de 17e juli weer thuis.
23 augustus was voor Annie en Henk van de Kleut-
van Vaneveld de dag waarop 
zij precies 55 jaar geleden de huwelijksboot zijn inge-
stapt.
30 augustus was voor Frank en Annie Schuurman-
Gosseling  een gedenkwaardige dag. 
Zij konden die dag het glas heffen, omdat zij 55 jaar 
wettelijk met elkaar verbonden zijn.

Namens de Eshofgemeente hartelijke gelukwensen 
voor alle vijf bruidsparen!
  
  

IN MEMORIAM
 SJOERD WIERSMA

4 JUNI 1934 – 28 JULI 2017

Op vrijdag 28 juli overleed Sjoerd Wiersma in de leef-
tijd van 83 jaar.
Sjoerd is op 4 juni 1934 in Amsterdam geboren en op 
2 mei 1959 getrouwd met To Wiersma-Roosendaal. 
Zij is op 80 jarige leeftijd op 2 oktober 2015 overle-
den.

Sjoerd en To zijn in 1962 verhuisd van Amsterdam 
naar Hoevelaken en zij kregen twee kinderen, Edwin 
en Wendy. Edwin is Hoevelaken trouw gebleven en 
woont met Esther en dochter Shelley aan de 
Julianalaan. Dochter Wendy woont samen met Peter in 
Doetinchem.
To en, in mindere mate, Sjoerd waren betrokken bij de 
oprichting van de Buitengewone Wijkgemeente in 
Wording, later de Hervormde Deelgemeente.
Sjoerd is in zijn werkzame jaren altijd bezig geweest 
in ICT-bedrijven en was 56 jaar getrouwd met To. 
Sjoerd is jarenlang mantelzorger voor To geweest, 
omdat zij aan dementie leed. Ruim een maand voor 
haar overlijden ging dat niet meer. Hij heeft aan de 
Meidoornlaan 5 gewoond en werd 24 juli opgenomen 
in het ziekenhuis als gevolg van een hersenbloeding. 
Daar is hij vrijdagavond 28 juli overleden. Op woens-
dag 2 juli is er een afscheidsdienst geweest in de aula 
van Crematorium Rusthof. Daar heeft Shelley ervarin-
gen met opa Sjoerd verteld. Daarna is Sjoerd gecre-
meerd. Er is zondag 30 juli een kaart vanuit de Eshof 
getekend en een week later is Sjoerd herdacht en is de 
steen met zijn gegevens in de schaal in de gedachte-
nishoek gelegd.
Edwin vond het fijn dat er op deze manier aandacht is 
besteed aan zijn vader.
Aan Edwin en Esther, Wendy en Peter, kleindochter 
Shelley en allen die Sjoerd missen van harte sterkte 
gewenst om dit verlies te verwerken.

IN MEMORIAM 
MARIA DE LANGEN-PHILIPPO 

13 JUNI 1932 – 11 AUGUSTUS 2017

Op 13 juni 1932 is Maria (Rie) Philippo in Rietveld 
geboren. 
Zij trouwde op 14 april 1953 met Roel de Langen en 
zij kregen twee dochters, Trudy en Lia.
Jarenlang hebben zij aan de Roerdomplaan in 
Hoevelaken gewoond. De laatste jaren daar heeft Rie 
zo goed als zij kon voor Roel gezorgd, omdat hij 
dementeerde. Dat was moeilijk, want ook Rie had pro-
blemen met haar gezondheid. Uiteindelijk is Roel naar 
woonzorgcentrum St. Joseph in Achterveld verhuisd 
en heeft Rie er voor gekozen te verhuizen naar De 
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Brink in Hoevelaken.
Daar heeft zij vijf jaar gewoond – met onderbrekin-
gen, want zij is een paar keer in Ermelo verpleegd. De 
laatste jaren van haar leven waren zwaar, omdat ze 
steeds opnieuw met psychoses te maken had. Het was 
ook zwaar voor de kinderen die haar veel verzorgd 
hebben.  
Toen bleek dat zij niet meer zelfstandig kon wonen is 
er in Bennekom een plek gevonden waar zij een goede 
verzorging zou kunnen krijgen. Helaas was dat maar 
van korte duur. Haar gezondheid ging zo hard achter-
uit dat zij eigenlijk niet meer voor Bennekom in aan-
merking zou komen en in Ermelo zou moeten blijven. 
Uiteindelijk heeft zij vier maanden in Bennekom 
gewoond en is zij op vrijdag 11 augustus overleden.
Op 13 augustus is zij in de kerkdienst herdacht en 
hebben de dochters de steen naar de gedachtenishoek 
gedragen. De afscheidsdienst is dinsdag 15 augustus 
geweest in uitvaartcentrum Elja. Aansluitend is zij 
begraven op de algemene begraafplaats in Hoevelaken.
Aan Trudy en Hans, Lia en Leo, de kleinkinderen van 
Rie en allen die Rie missen van harte goede herinne-
ringen toegewenst die kunnen troosten in verdrietige 
momenten. 

KAART UIT DE GEMEENTE

Met enkele mensen denken we wekelijks na over een 
goede bestemming voor een kaart, die dan op zondag-
morgen door de kerkgangers getekend kan worden. 
Wim Schuijt moet er intussen al enkele honderden 
voor ons gemaakt hebben. We zijn blij met suggesties 
vanuit de gemeente; soms brengt iemand ons op een 
goed idee. Meestal worden kaarten verstuurd aan men-
sen aan wie we willen denken in de hoop hen een hart 
onder de riem te kunnen steken. Maar ook voor bij-
voorbeeld geslaagde middelbare scholieren willen we 
graag een kaart tekenen.
Ook sturen we met enige regelmaat een kaart naar 
gemeenteleden die in een zorgcentrum buiten 
Hoevelaken wonen: een groet uit ons midden waarmee 
we hen laten weten dat we aan hen denken. Om nu 
enige structuur hierin aan te brengen hebben we beslo-
ten om de mensen die in zorginstellingen wonen 
voortaan in elk geval met hun verjaardag een kaart te 
doen toekomen.
       

Kees van Rietschoten

Uit de gemeente



Kerkdienst en liturgie
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AFSCHEID

Dit najaar vindt er een 
verschuiving plaats in het 
wijkteam van wijk 6 (vol-
gens de officiële notering 
in de ledenadministratie 
‘sectie 6’). Coralien 
Toom-Knoester, die er 
inmiddels veertien jaar op 
heeft zitten als contactper-
soon, zet een punt achter 
haar werkzaamheden. 

Coralien, heel erg bedankt voor al die jaren van inzet!

En Lenie van der Laan stopt na zes jaar als ouderling. 
Ze blijft echter in het wijk-
team, want ze neemt als 
contactpersoon de 
Julianalaan van Coralien 
over. Het betekent wel dat 
ze stopt met het bestuurlijke 
werk in de kerkenraad en 
het ambtelijke werk in de 
kerkdiensten. Dankjewel, 
Lenie, voor alles wat je hebt 
gedaan!

Ook tijdens de kerkdienst van 3 september zullen hun 
beide namen worden genoemd. Helaas zullen er in die 
viering geen nieuwe mensen in het ambt worden beves-
tigd. We hopen van harte dat dat eind januari wel het 
geval zal zijn!

Ik wil hier nog iemand noemen, omdat het om een bij-
zondere situatie gaat. Nelly 
Clement-Bos zal met ingang 
van de startzondag de bloe-
mendienst overdragen aan 
de beide andere bloemenda-
mes, Lies Lekkerkerker en 
Joke van der Klok. Na meer 
dan 35 jaar is voor haar nu 
dit moment gekomen. Al 
vóór er sprake was van een 
federatie tussen de hervorm-
de deelgemeente en de gere-
formeerde kerk van 

Hoevelaken, was zij al intensief betrokken bij het lief en 
leed van (eerst alleen nog hervormde) gemeenteleden en 
overwoog ze wekelijks naar wie de bloemen uit de kerk 
zouden kunnen gaan. Ook was ze betrokken bij het 
maken van de afspraken rond het bloemenbeleid, de 
werving van het bloemengeld en de administratie van 
dit alles. Ze heeft het altijd een leuke klus gevonden. 
Langzamerhand begint nu vooral het administratieve 
deel haar zwaarder te vallen. Een reden om te stoppen 
nu het nog steeds een leuke klus is.
Nelly, heel hartelijk bedankt voor al die jaren fleurige 
inzet!

“I HAVE A DREAM” 
OECUMENISCHE VIERING

 EN STARTZONDAG OP 17 SEPTEMBER

Het programma voor de startzondag van dit jaar kunt u 
op een andere plek in dit kerkblad vinden. Hier sta ik 
stil bij de oecumenische viering en het thema.
Daarin zullen Linda de Wals en ik voorgaan. De beide 
koren zingen onder leiding van Annahes Boezeman en 
Tjalling Roosjen begeleidt de zang.

We hebben in het startzondagcomité nagedacht over het 
thema dat de PKN aandraagt voor de startzondag van dit 
jaar: ‘Kerkproeverij’. Maar we voelden ons hier niet 
helemaal senang bij. We hebben ons daarom beperkt tot 
het thema van de Vredesweek, ‘de kracht van verbeel-
ding’. Om die kreet directer te formuleren, maakten wij 
ervan ‘I have a dream…’
En tja, die Kerkproeverij. De bedoeling ervan is dat je 
een vriend(in) of buur(vrouw) meeneemt naar de kerk, 
met als motivatie: kom eens meemaken wat wij doen op 
zondag! Natuurlijk is dat prachtig om te doen. Ieder die 
daarvoor voelt, nodigen we daarom uit om zeker iemand 
mee te nemen. We hebben immers wat te bieden als 
kerk!
Maar we voelden er niet voor om de hele startzondag op 
dat thema te focussen. De actie ademt iets te veel de 
zelfgecentreerdheid van een kerk die in ledental terug-
loopt en om die reden nieuwe leden wil werven.
In het kerkblad van mei schreef ik hier een artikel over: 
‘Back to Church Sunday’. Ik ben benieuwd hoe u hier-
over denkt. Reacties zijn welkom, persoonlijk of in de 
Rondom!
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Kerkdienst en liturgie

Het nieuwe programmaboekje 2017 - 2018 is 
uit en bij deze Rondom gevoegd.

Kijk snel naar het aanbod!

Meldt u zich tijdig aan? Dit voorkomt teleurstellingen! 
Bij onvoldoende aanmeldingen kan het zijn dat een acti-
viteit niet doorgaat, bij een late aanmelding kan het zijn 
dat de groep al vol is.

U kunt zich aanmelden tot en met zondag 
17 september. 

Let op: er zijn al enkele activiteiten in september.

Het hele programma én het aanmeldingsformulier zijn 
ook ook vinden via de website: www.pgdeeshof.nl. 

De commissie Vorming en Toerusting

Vorming & Toerusting 
2017 - 2018

ZONDAG 1 OKTOBER 
VERBONDENHEID MET ISRAËL

De eerste zondag van oktober is altijd Israëlzondag: een 
zondag waarop we stilstaan bij onze verbondenheid met 
Israël. Als kerk zijn we immers ‘geworteld in het Joodse 
geloof’.
We kozen voor die zondag daarom een tafelgebed waar-
in de woorden van Exodus 34,6-7 staan: woorden waar-

in God benoemt hoe hij is – “erbarmend, genadig, lank-
moedig, rijk aan liefde, rijk aan trouw, bewarend liefde 
tot het duizendste geslacht”. En we zingen over het 
nieuwe Jeruzalem als de bruid van God in lied 737.
Op deze zondag zal Dinie Jager voor het eerst de zang 
en tegelijk ook de cantorij begeleiden.

Ellie Boot
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Startzondag 2017;
I have a dream ...

In het zomernummer van Rondom heeft u kun-
nen lezen van de plannen voor de startzondag 
op 17 september. Omdat het een  tijd geleden is 
dat het zomernummer verscheen en de meeste 
exemplaren van die Rondom hun weg naar de 
BAK wel gevonden zullen hebben, hier nog even 
een korte herinnering, hoewel dat nauwelijks 
nodig zal zijn.

Om 10.00 uur is er een oecumenische viering met als 
voorgangers Ellie Boot en Linda de Wals. De Cantorij 
en het Pauluskoor werken aan de viering mee en het 
orgel wordt bespeeld door Tjalling Roosjen.

Na de koffie wordt iedereen om ongeveer 11.30 uur in 
de kerkzaal verwacht. Een bel zal u aan dat tijdstip her-
inneren.

In de kerkzaal vindt een presentatie plaats van het dia-
conale jongeren project ‘Queen of Peace High School’ 
in Oeganda. Jongeren van ‘de Eshof’ en daarbuiten die 
in de zomer van 2018 naar Oeganda zullen reizen, zul-
len deze presentatie verzorgen.

Na deze presentatie zal het podium worden ingenomen 
door het gospelkoor Free. Onder leiding van Lodewijk 
de Vries zullen zij vanaf 12.15 uur tot 12.45 uur een 
muzikale workshop verzorgen.

Vanaf 12.45 uur staat de lunch klaar die zoals elk jaar 
wordt verzorgd door de diaconie van ‘de Eshof’ en 
leden van de Paulus. Voor we de maaltijd beginnen zul-
len we samen met Free een lied zingen. 

Behalve deze ‘podium activiteiten’ zal een doorlopende 
presentatie plaatsvinden van het programma van 
Vorming & Toerusting. U kunt zich ter plekke inschrij-
ven voor diverse programma onderdelen die voor elk 
wat wils bieden. 

Een kerkelijke gemeenschap drijft op de inzet van vele 
tientallen vrijwilligers. Maar zolang ‘de Eshof’ bestaat 
zijn er vacatures. De start van een nieuw seizoen is mis-
schien een prima gelegenheid om een taak op je te 
nemen. Doe je al wat, kijk dan op de afbeelding en zoek 
je eigen naam. Heb je nog geen taak in ‘de Eshof’ en 
wil je wel wat doen, zet dan je naam op dezelfde afbeel-
ding die op startzondag in de kerk hangt. Zeg niet te 
gauw, ‘dat is toch niks voor mij’ of ‘daarvoor ben ik niet 
geschikt’. Het is leuk en inspirerend om iets voor ‘de 
Eshof’ te doen. Vraag het maar aan iemand die wel op 
de plaat staat.

De kinderen worden uiteraard niet vergeten. Zij worden 
na de dienst verwacht in de oppasruimte. Met de kinde-
ren zal een spel gedaan worden en ze krijgen uiteraard 
wat lekkers. Elders in deze Rondom schrijft Petra Floor 
er meer over.

De voorbereidingscommissie bestaande uit Ellie Boot, 
Frits Harmsen, Lies Traa en Evert Veldhuizen.
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Allemaal 
namen 

bekende 
onbekende

jouw naam? 
Jouw naam  
En dromen? 

Kom 17 september 
naar de Startzondag

Jouw naam is er 
(nog) niet bij?
Op startzondag mis-
schien wel! 

Startzondag – Kinderdienst – 
Dromenvanger
De Ojibweg, een idianenvolk in Noord-Amerika, 
geloven dat het zelf maken en ophangen van een 
dromenvanger boven het bed nare dromen 
weert.
Tijdens de nacht worden de slechte dromen gevangen in 
het web en volgens de overlevering glijden ze er dan in 
de morgen af en drogen ze op in de ochtendzon.
Goede dromen kunnen ongehinderd hun doorgang in het 
centrum van de dromenvanger vinden en treden daarmee 
het leven binnen van de dromer.
 
Het thema van de startzon-
dag is:
 ‘I have a dream’ en wat is er 
mooier om onze eigen dro-
menvanger te maken en deze 
boven je bed te hangen!
 

Komen jullie ook?

 
Na de dienst krijg je wat drin-
ken en lekkers en dan gaan we 
aan de knutsel!

De kinderdienstleiding

Startzondag 2017;
I have a dream ...
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Gastpredikanten in september
Op zondag 10 september gaat Ds Ad Wijlhuizen voor. 
Ad Wijlhuizen is predikant van de wijkgemeente De 
Drie Ranken, onderdeel van de PKN Apeldoorn. Dat is 
ook de wijkgemeente waar Rudi en Beate Coppoolse 
zich bij hebben aangesloten. 

Ad heeft zijn theologi-
sche studie gevolgd aan 
de universiteit van 
Leiden en is zijn predi-
kantenloopbaan begon-
nen als predikant in 
Berkenwoude in de 
Achterhoek. Na een 
periode van 13 jaar in 
Nuenen is hij in 2008 
neergestreken als predi-
kant in Apeldoorn. 
Behalve predikant van 

de Drie Ranken is Ad ook voor een gedeelte van zijn 
tijd verbonden als missionair werker aan de Protestantse 
Gemeente Apeldoorn t.b.v. het opzetten van activiteiten 
in kerk en samenleving en vooral gericht op de leeftijds-
categorie dertigers. Daarnaast schrijft Ad korte medita-
ties voor Oase Media.

Het orgel zal worden bespeeld door Rudi Coppoolse. 
Rudi heeft dan wel afscheid genomen, zijn binding met 
‘de Eshof’ en het orgel blijft sterk, dus zo nu en dan 
keert Rudi terug naar zijn oude liefde.

Op 24 september is Ds Jan Esveldt uit Nijkerk onze 
gastpredikant. 

Jan is al ruim 28 jaar, 
sinds februari 1989 als 
predikant verbonden 
aan de Vredeskerk in 
Nijkerk. De laatste jaren 
heeft hij de Vredeskerk 
door een moeilijke peri-
ode heen geholpen. 
Gelukkig voor hem en 
de gemeente van de 
Vredeskerk zal volgen-
de maand een nieuwe predikant zijn intrede doen en kan 
Jan het wat rustiger aan doen.
Hoewel we de Vredeskerk als buurgemeente kunnen 
bestempelen is Jan nog maar zelden voorgegaan in de 
Eshof. Op 24 september komt daar dus verandering in.

Frits Harmsen
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Aansluitend aan 
mijn vakantie 
heb ik van 14 
tot en met 18 

augustus een week aan studie 
mogen wijden. Het was echt 
een ‘mogen’, zo plezierig is 
het om bezig te zijn met de 
leerstof voor de ‘opleiding 
geestelijke begeleiding’. Ook 

had ik uitstekend gezelschap en verbleef ik op een 
prachtige plek. Het gezelschap bestond uit Lieske Duim, 
die voor haar theologiestudie aan de PThU in 
Amsterdam eveneens een aantal werkstukken moet 
maken. De plek was het klooster van de Dominicanen in 
Huissen. 

Het klooster is bekend. Hier is een 
bijzonder actief vormingscentrum 
werkzaam. “Bezinning – bezieling 
– beweging”, lees ik op de websi-
te. Via een grote variatie aan cur-
sussen en retraites wordt dit vorm-
gegeven. Er zijn bijspijkerdagen 
voor wie de laatste ontwikkelin-
gen in de theologie wil weten en 

je kunt drie dagen op retraite om afstand te nemen van 
alle drukte. Er zijn lieddagen en weekenden rond mysti-
ci als Meister Eckhart. Eigenlijk is er altijd wel wat te 
doen. In het grote kloostergebouw zijn tientallen kamers 
voor de gasten en het eten smaakt er goed.

Maar Lieske en ik kwamen niet voor de programma’s 
van het vormingscentrum. We waren gasten van de com-
muniteit. Dat voelde heel speciaal, als een VIP-
behandeling. Er is plaats voor vier individuele gasten 
zoals wij. We hadden een eigen keukentje voor ontbijt 
en avondeten tot onze beschikking en een kleine woon-
kamer met tv. En we hadden op verschillende momen-
ten contact met de broeders: ’s morgens om kwart over 
tien bij de koffie en om half één bij de warme maaltijd.

We kwamen er al snel achter dat de broeders niet van de 
strenge contemplatieve soort zijn. Onder het eten wordt 
gepraat. Ook dragen de broeders geen habijt. Hun witte 
mantel bewaren ze voor het morgengebed om acht uur 
en voor de vespers om half zeven ’s avonds. Daarmee 
zijn gelijk alle gebedsgetijden opgesomd. Als er een 
groep in huis is, wat meestal het geval is, is er om 12.10 
ook nog een middaggebed – maar daar doen de broeders 
niet aan mee.
We konden niet alle broeders ontmoeten: sommigen 
waren met vakantie. Een van de ‘broeders’ is een vrouw. 

Op één van de dagen 
kwam haar dochter met 
haar gezin op de koffie. 
“Dit zul je bij de bene-
dictijnen niet zo gauw 
zien,” meent broeder 
Paul. “Om benedictijn te 
worden, ja, dáár moet je 
echt wel een roeping voor hebben.” Broeder Paul is 
dominicaan geworden toen hij als priester met pensioen 
ging. De jongste broeder Thomas is naar ik schat een 
jaar of 35 en studeert pastoraat. Broeder Henk 
(Jongerius) woont misschien wel het langst in Huissen 
van allemaal; hij is, samen met een andere broeder, de 
cantor van de communiteit. We zingen in de Eshof 

regelmatig liederen 
van zijn hand.

Alle gastenkamers in 
het huis hebben een 
naam. Ik sliep in de 
kamer ‘Catharina van 
Siena’ en Lieske 

kreeg ‘Meister Eckhart’. Op de kamer vonden we een 
ingelijste levensbeschrijving met een leuke dosis humor. 
Zo was Catharina een intimiderende persoonlijkheid, die 
als ze haar zin niet kreeg eenvoudigweg riep: ‘Voglio!’: 
‘Ik wil het!’ “Dit deed ze niet alleen tegen de paus, maar 
ook tegen allerlei wereldlijke vorsten en hooggeplaatste 
figuren, en heel af en toe tegen God de Vader zelf, die 
haar dan prompt verhoorde.”

Doordat de dominicanen in 
Huissen zo relaxed omgaan 
met bidden en er ook overi-
gens weinig gezamenlijke 
sociale momenten zijn, had-
den Lieske en ik veel tijd om 
te werken. Tussendoor maak-
ten we wandelingen naar het 
Pannerdensch Kanaal of door 
de groene omgeving van 
Huissen. Wanneer je de sfeer 
in een klooster wilt proeven, zou dit niet het eerste 
klooster zijn dat ik zou aanraden, omdat het verschil 
met het ‘gewone’ leven niet zo groot is. Maar voor ons 
doel was deze plek ideaal!

Ellie Boot

Impressie van een studieweek bij 
de Dominicanen in Huissen
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Sinds het vertrek van Rudi Coppoolse hebben 
al diverse nieuwe organisten het orgel van de 
Eshof bespeeld. Op 1 oktober zal het voor het 
eerst zijn dat kerkgangers een vrouwelijke 
organist op de orgelbank zullen aantreffen. 

Haar naam is Dinie Jager-
Raven, organist en pianist 
van zowel de Kruiskerk als 
de Vredeskerk in Nijkerk.

Dinie is afkomstig uit 
Groningen waar ze al op 
jonge leeftijd met muziek 
bezig was. Ze heeft de 
akten muziekonderwijs A 
en B behaald op het 
Stedelijk Conservatorium 
te Groningen met als 

hoofdvak orgel en bijvak piano.

Zelf schrijft ze daarover op haar website: ‘muziek speelt 
een belangrijke rol in mijn leven. Bij ons thuis zat ieder-
een op muziekles. Orgel, piano en zang. Ik vond het zo 
leuk om orgel en piano te spelen dat ik besloot om 

muziek te gaan studeren. Tijdens mijn studie begon ik 
met lesgeven. Het is leuk om anderen enthousiast te 
maken en om ze met verschillende stijlen te laten ken-
nismaken. Als je eenzelfde muziekstuk door verschillen-
de mensen laat spelen hoor je telkens weer iets anders. 
Dat is wat muziek zo levendig maakt. Niet alleen de 
noten spelen maar leren om er muziek van te maken’.
Vanaf 1984 is Dinie verbonden als organist/pianist van 
kerken in Groningen en omgeving. Vanaf 1996 is ze 
organist/pianist in Nijkerk.

Naast kerkmusicus is Dinie dirigent geweest van het 
Nijkerks Christelijk Kinderkoor en het Nijkerks Vocaal 
Ensemble. Ze geeft orgel- en pianoles aan kinderen en 
volwassenen en ze werkt als uitvoerend musicus mee 
aan concerten op orgel, piano en vleugel. 

Omdat zelfs in Nijkerk een kerkgebouw wordt gesloten 
en er dus minder diensten beschikbaar zijn om te spelen, 
heeft Dinie besloten om in te gaan op de vacature in ‘de 
Eshof’. Haar medewerking op 1 oktober komt mooi uit. 
Het is een dienst waarin Ellie voorgaat en de Cantorij de 
gemeentezang zal ondersteunen.

Frits Harmsen

Nieuwe organist
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ZWO Update
Op maandag 28 augustus jl. vond in De Eshof de informatie-

bijeenkomst plaats voor de jongerenreis naar  de Queen of 

Peace Highschool in Oeganda. De groep begeleiders heeft 

daar aan een groepje belangstellende een presentatie gegeven 

over het project en de reis. Hieronder geven we graag even 

een korte samenvatting van deze presentatie.

Diaconaal jongerenproject 2017/2018! 
In de zomer van 2018 is het zover: tijd voor een levens verande-

rende ervaring. Met een groep jongeren vanuit de Paulusgemeente 

en de Eshof zullen we ontwikkelingswerk gaan in Oeganda. En 

het mooie is: je kan je nog steeds opgeven! 

Wat is een diaconaal jongerenproject? 
Een diaconaal project 

houdt in dat je werk 

doet voor een ander 

om de maatschappij 

te helpen. Het diaco-

nale jongerenproject 

van de Eshof en de 

Paulusgemeente richt 

zich dit jaar op 

Oeganda: een land 

met zijn problemen, maar ook met grote kansen. Wij verbinden 

ons voor drie jaar aan “Queen of peace highschool”: een plek 

waar jongeren hun problemen thuis even kunnen vergeten en 

gewoon naar school kunnen gaan. Van september tot juni zamelen 

we geld in en doen we teambuildingsacties, waarna we in juli op 

reis zullen gaan. 

Wat is Queen of Peace highschool? 
Deze school richt zich op allerlei jongeren uit de omgeving. Deze 

jongeren hebben veel behoefte aan een school dichtbij: sommige 

jongeren moeten een uur heen en teruglopen voor ze op school 

zijn! Deze school biedt de mogelijkheid tot het volgen van kwali-

tatief hoog onderwijs, zodat iedereen een volwaardig diploma kan 

halen. Onderwijs is gratis in Oeganda maar er moet wel een bij-

drage betaald worden voor lunch, schooluniformen en boeken. 

Ook leerlingen die dit niet kunnen betalen kunnen naar deze 

school: in ruil hiervoor helpen ze mee in de kantine of in de pas-

siebomentuin. Op die manier werkt de school aan de opbouw van 

het land. Door mensen op te leiden en een beroep te geven hoopt 

de school het land welvarender te maken.

Wat ga je precies doen? 
Als je je opgeeft voor de reis begin je met geld ophalen zodat we 

ook echt wat kunnen bereiken. Dit doen we als team: samen doen 

we acties als autowassen, filmavonden of andere briljante ideeën 

die jullie zelf bedenken. Door deze acties worden we een hechte 

groep waarin nieuwe vriendschappen zullen ontstaan. Dit is 

belangrijk want zo’ n reis naar Oeganda is niet niks! Van cultuurs-

hock tot het horen van aangrijpende verhalen: bij dit alles heb je 

je groep nodig om het te verwerken. 

Waarom moet je mee? 
Reizen vindt bijna iedereen leuk, maar op deze manier leer je een 

land pas écht kennen. Je spreekt met de lokale bevolking en 

maakt vriendschappen voor het leven. Je hoort de echte verhalen 

van de mensen die het land maken zoals het is en op die manier 

kan je de wereld om je heen echt leren kennen

Wat moet je doen als je mee wil? 

Schrijf de data voor de reis in je agenda: 17-07-2018 
t/m 03-08-2018

Meld je aan door het formulier in te vullen. Deze kun je 
vinden in de ontmoetingshal van de  Eshof, of op de 
facebookpagina van Queen of Peace highschool. 

Meer informatie ? Mail dan naar:

 queenofpeace.deeshof@gmail.com 

of bezoek onze facebookpagina 

Groetjes van het projectteam:
Celine van den Heuvel,

Mieke van Vliet,
Arjan de Vries en 

Jessica Hofman
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Geestelijke begeleiding
Inmiddels ben ik aangekomen in het derde jaar van de ‘opleiding geestelijke begeleiding’. Dat betekent dat ik nu 
zelf geestelijke begeleiding kan gaan geven. De knelpunten die ik daarbij tegenkom, kan ik vervolgens weer inbren-
gen in gesprekken met een supervisor.

Geestelijke begeleiding gaat in op je levensloop. Daarover kun je jezelf vragen stellen als: hoe ervaar ik de zin van 
mijn leven? Hoe geef ik betekenis aan ingrijpende gebeurtenissen? Voor welke keuzes word ik gesteld?

Geestelijke begeleiding is niet hetzelfde als psychologische begeleiding. Psychotherapie probeert de ontplooiing 
van het ik te bevorderen. Geestelijke begeleiding is gericht op de relatie met God.
Bij geestelijke begeleiding mag alles van het leven ter sprake komen. Er is geen oordeel over wat ‘goed’ is of 
‘fout’. Bij alles is de vraag die wordt gesteld: hoe is God hierin aanwezig? Zo probeer je gedurende de gesprekken 
gaandeweg gevoeliger te worden voor Gods aanwezigheid in je leven.

Die focus komt haast vanzelf al naar voren in veel pastorale gesprekken.

Misschien ook is er iemand die dit leest en die denkt: ik zou wel een serie 
gesprekken willen. Het zou een serie van een keer of zes kunnen worden van 
gesprekken die ongeveer eens per maand plaatsvinden bij mij thuis.
Het komend najaar zou ik met één of twee mensen een traject aan kunnen 
gaan in het kader van de opleiding. Laat me weten als je belangstelling hebt!

Ellie Boot

Ik ben altijd aan het zingen.
Behalve toen ik in oktober 
2014 te horen
kreeg dat ik een kwaadaardige 
tumor had.
Mijn wereld stond stil... 
Die nacht droomde ik 
Vechtersbaas

www.lisannespaander.nl

Op 15 september zal Lisanne Spaander een concert 
geven in de Ichthuskerk.  

Lisanne laat die avond meerdere liedjes horen, waaron-
der Vechtersbaas. Het zal een avond worden waarin ze 
je meeneemt in haar angst en onzekerheid, haar vechten. 
Een wereld die steeds kleiner werd, maar ook weer ver-
anderde en hoop voor de toekomst gaf. 

De opbrengst van de kaartverkoop gaat naar de 

Roparun. De Roparun zet zich in voor mensen met kan-
ker. Vanuit Voorthuizen is al langere tijd een team actief, 
om geld voor dit doel te verzamelen. 

Wil je naar dit prachtige concert komen, dan ben je van 
harte welkom.  Aanmelden mag, via roparunvoorthui-
zen@gmail.com,

De kosten voor deze avond zijn bij vooraf aanmelden 
15,00.euro Op de avond zelf zal dit 17,50 euro zijn. Bij 
dit bedrag inbegrepen: een hapje en drankje tijdens de 
pauze. 

Van harte welkom. 

15 september  a.s.
Ichthuskerk (Tromplaan 8) Voorthuizen
20.00-22.00 uur
Zaal is open vanaf 19.30 uur

Huiskamerconcert
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Schema activiteiten

SCHEMA ACTIVITEITEN VOOR HET JAAR 2017-2018

Alle middagen zijn van 13.30 uur-16.00 uur
Week 38 woensdag 20 september  2017
Week 40 dinsdag 3 oktober   2017
Week 42 woensdag 18 oktober   2017 
Week 44 dinsdag 31 oktober  2017
Week 46 woensdag 15 november  2017
Week 48 dinsdag 28 november   2017
Week 50 woensdag 13 december  2017
Week 51 dinsdag 19 december  2017  kerstviering  

i.v.m. kerst is de activiteitenmiddag met één week vervroegd 
en pakken wij de draad weer op in het nieuwe jaar 2018

Week 1 woensdag 3 januari  2018 
Week 3 dinsdag 16 januari  2018
Week 5 woensdag 31 januari 2018
Week 7 dinsdag 13 februari  2018
Week 9 woensdag 28 februari 2018
Week 11 dinsdag 13 maart  2018
Week 13 woensdag 28 maart  2018
Week 15 dinsdag 10 april  2018
Week 17 woensdag 25 april 2018
Week 19 dinsdag 8 mei  2018
Week 21 woensdag 23 mei  2018
Week 23 dinsdag 5 juni  2018
Week 25 woensdag 20 juni 2018 feestelijke bijeenkomst i.v.m. 
    laatste act. middag.

EEN NIEUWE START !

Woensdag 20 september gaan de activiteitenmiddagen weer van start.
Deze middagen zijn voor iedereen toegankelijk.
U houdt van gezelligheid, wil graag een spelletje spelen of tekenen, mandala’s kleuren, haken, breien, kaarten 
maken, schilderen, een partij schaken of dammen, Al deze activiteiten zijn mogelijk.

Maar misschien heeft U  nog een ander leuk idee voor ons. Vertel het ons en wie weet past het binnen onze 
begroting dan zullen wij dit idee aan onze activiteiten toevoegen.
Neem gerust een buur, kennis, vriend of vriendin mee.

Wij kijken naar U uit.

Heeft U nog vragen?
Bel dan 2536077

Namens de activiteitengroep,
Wilma v.d. Kuilen
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Beste mensen,
 
Dank voor de mooie bloemen en lieve woorden die 
wij van De Eshof mochten ontvangen.
Juni 2017 is anders gelopen dan wij hadden gedacht.
Het verdriet is groot, maar ook de saamhorigheid.
Het is onvoorstelbaar wat een impact het overlijden 
van onze Romy heeft gehad. Met name op de familie 
waar zij bij hoorde.
Ook de impact op de familie van die ander is groot.
 
Dank voor jullie gebeden en goede wensen.
In een bedankbrief heb ik geprobeerd te verwoorden 
hoe wij het op de J.H. Donnerschool hebben beleefd.

Een school met fijne leerlingen en liefdevolle mede-
werkers.
 
Ik heb meegewerkt aan een programma van de EO: 
Geloof en een Hoop Liefde. Op 4 oktober wordt dat 
uitgezonden.
Ik hoop dat in het programma te zien is hoe wij gaan 
van wanhoop, twijfel naar hoop en verwachting op 
Licht in de duisternis.
Én over Liefde die wij als familie maar ook als 
school hebben ervaren.
 

Dank. 
 Jan Hofman.
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De collectes voor de komende weken zijn  
van harte aanbevolen door de Diaconie.

3 september. Eigen Diaconie
Een collecte voor mensen uit onze directe omge-

ving; voor mensen dichtbij, die het financieel 

moeilijk hebben. Dit kan komen doordat ze hun 

werk hebben verloren of onverwacht voor           

(te grote) uitgaven staan waardoor mensen of gezinnen aan het 

einde van de maand hun vaste lasten niet meer kunnen betalen. 

Voor deze mensen staat de Diaconie hen bij en probeert ze verder 

te helpen. Niet alleen financieel maar ook om ze wegwijs te 

maken in de mogelijkheden van hulp die geboden kan worden 

door stichtingen en instanties zoals 

schuldhulpmaatje . Uw bijdrage hiervoor is zeer gewenst.

10 september. Nijkerks Diaconaal Beraad 
(NDB).
Het Nijkerks Diaconaal Beraad (NDB) is een 

samenwerking tussen de verschillende diaco-

nieën van de gemeente Nijkerk. Eén van de 

zaken waar het NDB zich nu mee bezig houdt 

is het project "Schuldhulpmaatje". Ze probe-

ren daarbij de kennis die nodig is voor het uitvoeren van het 

schuldhulpmaatje zo efficiënt mogelijk in te zetten.

17 september. Startzondag Vredesweek PKN.
In Matteüs 24 waarschuwt Jezus ons, dat er een tijd komt waarin 

we zullen horen van oorlogen en geruchten 

van oorlogen. Het lijkt wel of Hij het heeft 

over 2017. Meer dan ooit zijn er mensen 

nodig die zich inzetten voor vrede, tolerantie 

en begrip in deze verscheurde wereld. Tijdens 

de Vredesweek geven we in de collecte speci-

aal voor iedereen die werkt aan verbinding en vrede. Voor Olena 

Hantsyak, uit Oekraïne. Haar organisatie traint mensen om het 

gesprek te leiden tussen groepen mensen die met elkaar op 

gespannen voet leven. Ons geld gaat naar Swe Tha Har, een orga-

nisatie in Myanmar, die kinderboeken verspreidt over vrede. En 

we geven aan initiatieven in Nederland, zoals het overleg Joden, 

Christenen en Moslims, die zich steeds meer, ook op lokaal 

niveau, inzet voor meer onderling begrip. Geef aan de collecte en 

help vrede mogelijk maken!

24 september Hospice Nijkerk
Het hospice Nijkerk heeft een regionale functie maar ook mensen 

van “buiten” zijn welkom. Hospice Nijkerk e.o. 

biedt palliatieve terminale zorg aan ongeneeslijk 

zieke mensen vanaf 18 jaar, met een levensver-

wachting van korter dan drie maanden. In die 

laatste levensfase biedt het hospice een rustige, 

respectvolle zorgomgeving in een huiselijke 

sfeer. Alles is gericht op comfort en aandacht; zowel voor de gas-

ten als voor hun naasten. Hun wensen en behoeften staan cen-

traal. Er wordt 24 uur per dag professionele zorg geboden. 

Een diaconaal doel in onze directe omgeving. Onze bijdrage is 

zeer welkom.

1 oktober. Kerk en Iraël PKN
Ieder jaar, op de Israëlzondag, staat de 

Protestantse Kerk stil bij haar verbondenheid met 

het Joodse volk. Met de opbrengst van deze col-

lecte worden projecten en activiteiten gesteund, 

die er op gericht zijn om de relatie tussen joden 

en christenen levend te houden.

Sinds jaren is de Protestantse Kerk verbonden met Nes Ammim. 

De christelijke leef- en werkgemeenschap in dit dorp zet zich in 

om het vertrouwen tussen en christenen te vergroten en bouwt op 

dit moment aan een nieuwe wijk waar Joodse en Arabische gezin-

nen samen zullen gaan wonen. In Nederland steunt de 

Protestantse Kerk het werk van OJEC, een overleg waar joden en 

christenen elkaar ontmoeten om van elkaar te leren. Daarom 

bevelen we deze collecte van harte bij u aan.
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     'Zicht op duurzaamheid'
Na de vervanging van de grote ramen in de kerkzaal door HR++ glas was 
het nu de beurt aan de overige ramen.

In de eerste week van juli zijn alle ramen en kozijnen van de vergaderzalen, 
consistorie en keuken vernieuwd.
Al het enkel glas is vervangen door HR++ glas.
Door de firma's Doppenberg en Alutrend is prima werk geleverd.
Waar we heel verheugd over zijn is het feit dat er ook veel werk is verricht 
door leden van onze gemeente. 

De mensen van het college van kerkrentmeesters, de kostersgroep, de schoonmaakgroep en de beheerder(s) van de 
Eshof hebben spontaan de handen uit de mouwen gestoken en daardoor een belangrijke besparing op de kosten 
geleverd. Zij hebben – in een prima sfeer – goed samengewerkt met de bovengenoemde firma's; de foto's geven 
daar een beeld van. 
Na de vakantieperiode zullen nog de afrondende schilderswerkzaamheden plaatsvinden. 

Met dit laatste grote project zijn we aan het eind gekomen van de duurzame en energiebe-
sparende maatregelen – o.a. het verbeteren 
van de isolatie en het vervangen van enkel 
glas door HR++ glas – zoals al was voorzien 
in het meerjarenonderhoudsplan (MOP) van 
2003.

Zie hier het resultaat!
 

Namens het College van Kerkrentmeesters, 
Mart Geelhoed, voorzitter.

DE BLOEMEN OF EEN ZIN BOEKJE GINGEN
IN DE MAANDEN JULI EN AUGUSTUS NAAR:

BRUIDSPAREN:
Dhr en Mw Kilsdonk    zestig jaar getrouwd
Dhr en Mw Berends   vijftig jaar getrouwd
Dhr en Mw de Boer   vijfenvijftig jaar getrouwd
Dhr en Mw vd Kleut    vijfenvijftig jaar getrouwd
Dhr en Mw Schuurman     vijfenvijftig jaar getrouwd
Dhr en Mw Schuiteman     vijfentwintig jaar getrouwd

Rie Lensen     ziekte

EN DE JARIGEN:
Dhr Petter, Dhr Henkemans, Dhr Meerveld, Dhr en Mw v Gent, Dhr Geelhoed, Mw Simon, Dhr Ritmeester, 
Mw van Deuveren, Dhr Mooij, Mw Roersen, Dhr Welvaart, Dhr Lubbers, Mw Onwezen, Mw vd Berg, 
Mw van der Horst, Mw Vreekamp, Mw Guliker, Dhr Uiterwijk, Mw Dasselaar, Dhr Budding, Dhr. Kilsdonk en 
Mw Sloesarwij. 
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Administratie
INGEKOMEN:
Fam. Prins          wijk 2
Fam. Drost        wijk 5
Dhr. J.G.H. Deen        wijk 5
Dhr. T.R. ter Haar        wijk 7

VERHUISD:
Fam. A. Kelder     wijk 1/1

UITGESCHREVEN:
Mevr. J. Buijs         wijk 9
Dhr. Y. de Ridder          wijk 9
Dhr. D. de Ridder         wijk 9

OVERGESCHREVEN:
Dhr. M. van Bloemendaal     wijk 9
Mevr. W.L.C. Blaas     wijk 4
Dhr. K. de Bree      wijk 6
Mevr. S.E.  Tamboto     wijk 5

OVERLEDEN:
Dhr. S. Wiersma         wijk 1
Mevr. M. de Langen – Philippo   wijk 1

Gemiste kerkdienst beluisteren?
Ga naar de 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

Colofon
‘Rondom de Eshof’ is het kerkblad van de Protestantse 
Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken. 
‘De Rondom’ verschijnt 10 keer per jaar.

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 plat-
form voor gemeenteleden om zaken betreffende kerk en 
geloof te delen. 

Redactie  
Jan van de Kuilen, Ad Ritmeester en Inge Pie
          
Distributie: 
Annie en Frans Hanse; 

                
Inleverdata
Inleverdatum voor het oktobernummer is
dinsdag 26 september 2017
Inleverdatum voor het novembernummer is
dinsdag 31 oktober 2017 
Kopij inleveren bij: rondomdeeshof@gmail.com

Foto’s en plaatjes apart aanleveren bij de kopij  


