
 

 

 
  
Nieuwsbrief nr. 35 – 2 september 2022 
  
Beste mensen,  
 
Dit weekend wordt ‘Nacht Zonder Dak’ gehouden op het manifestatieveld. Zondag zetten we na afloop van de 
kerkdienst Annahes Odink in het zonnetje. Hoe werkt het ook alweer met de collectemunten? In deze nieuwsbrief 
hebben we de volledige uitleg nog een keer opgenomen. Vanaf volgende week is deze informatie weer terug te 
vinden via een link onder het kopje ‘collectemunten’.  
 
4 september: twaalfde zondag van de zomer  
De dienst is te volgen op kerkdienstgemist.nl. Voor de medewerkers aan de dienst verwijs ik u naar de liturgie.  
          

Voorbeden  
Ik nodig u uit om gebedsintenties voor de zondagse dienst door te geven aan Ellie Boot. Deze worden  
meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl. 
 

Kinderdienst 
Op zondag 4 september zal er weer een kinderdienst zijn tijdens de kerkdienst. De leiding is in handen van Anne 
van Wilgenburg samen met Naomi Du Crocq. Alle kinderen van 0 tot 12 jaar zijn van harte welkom. 
         
Autodienst 
Als vervoer naar de kerk een probleem voor u is, kunt u altijd met de auto worden opgehaald. Voor de diensten in 
september kunt u hiervoor contact opnemen met Henry Westein op tel. 06 54360892. 

Bloemen  
De bloemen gaan deze week naar Willemien van Putten. 
 
Kaarten 
De eerste kaart die we tekenen is voor Tini Goedhart. We feliciteren haar met haar 90e verjaardag. Dit is de link om 
de kaart te tekenen: https://forms.gle/cdA8stswRyCAzuQo6  

 
We tekenen ook een kaart voor Mirjam Bos en Lukas Bos. Ze trouwen op 9 september om 13.00 uur in de 
Dorpskerk in Twello. Met de volgende link kunt u de kaart tekenen: https://forms.gle/o9B4UbaLQ5HxLYq39  
 
De kaarten kunnen tot zaterdagavond 20.00 uur worden getekend. 
 
Collectes  
De collectes zijn voor het Leger des Heils en voor de Eredienst . De bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor 
Stichting Oekraïne heeft hulp nodig. 
 
Bij de eerste collecte: Leger des Heils 
Het Leger des Heils biedt hulp aan mensen zonder huis in de breedste zin van het woord. Hulp 
door eten te verstrekken aan mensen die op straat leven, hulp in de vorm van dag- en nacht 
opvangvoorzieningen maar ook hulp in de vorm van crisisopvang voor mensen die ineens geen 
dak meer boven hun hoofd hebben. Uw bijdrage is van harte welkom! 
 
 
 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/953-ProtGem-de-Eshof-te-Hoevelaken
mailto:ellie.boot@hccnet.nl
https://forms.gle/cdA8stswRyCAzuQo6
https://forms.gle/o9B4UbaLQ5HxLYq39
https://www.legerdesheils.nl/


 

 

Bij de tweede collecte: Eredienst 
De Bijbelse boodschap leert ons dat wij de opdracht hebben, in navolging van Christus, God en 
elkaar lief te hebben. Daarvoor hebben we elkaar nodig, ieder met zijn of haar eigen gaven. Dit 
komt voor een deel tot uitdrukking in de erediensten. Met uw steun aan de collecte kunnen we 
samen de kosten dragen voor o.a. de vergoeding voor gastpredikanten, vieringen met Maaltijd 
van de Heer, koffie, thee en limonade na de dienst. En uiteraard worden er ook oecumenische 
erediensten georganiseerd. 

 
We vragen u het bedrag dat u zou bestemmen voor de collectes over te maken naar het volgende 
rekeningnummer: NL30 RABO 0382 2047 35 t.n.v. Prot. Gem. De Eshof kerkrentmeesters. Wilt u bij de omschrijving 
aangeven waarvoor het bedrag bedoeld is, het Leger des Heils, de Eredienst of Stichting Oekraïne heeft hulp 
nodig. 
 

Collectemunten 
Met het oog op de duurzaamheid en onze verantwoordelijkheid als 
Groene Kerk, heeft het college van kerkrentmeesters in 2018 besloten 

om de collectebonnen te vervangen voor collectemunten. De collectemunten zorgen voor 
gemak (geen kleingeld nodig) en zijn verkrijgbaar in drie varianten: de rode munten à € 0,50, 
de gele munten à € 1,00 en de blauwe munten à € 2,50. 
De collectemunten zijn te bestellen door het bedrag over te maken op bankrekeningnummer 
NL30RABO0382204735 t.n.v. Prot. Gem. De Eshof. Wilt u bij de omschrijving uw adres vermelden en het aantal 
rode, gele en/of blauwe munten dat u wenst te ontvangen?  
De collectemunten worden bij u thuis gebracht of per post verstuurd. 
 
De Eshof heeft een zogenaamde ANBI-status met RSIN-nummer: 803983645.   
Zie onze website voor informatie: http://www.pgdeeshof.nl/eshof/index.php/anbi 
De aanschaf van collectemunten kunt u bij de belastingaangifte noteren onder de giften.  
Als u ervoor kiest om een vast bedrag aan collectemunten per jaar te bestellen en dit gedurende 5 jaar vast te 
leggen, is zelfs het gehele bedrag bij de belastingaangifte aftrekbaar.  
Dit hoeft niet meer notarieel vastgelegd te worden, maar u kunt hiervoor een schriftelijke overeenkomst opstellen 
met De Eshof. Een formulier voor een 5-jarige overeenkomst kunt u opvragen bij de penningmeester van het 
college van kerkrentmeesters. 
 
Heeft u nog vragen? Bel of mail dan gerust met de collectebeheerder. 
 
De gegevens van de penningmeester en de collectebeheerder vind u achterin De Rondom onder het kopje college 
van kerkrentmeesters. 
 
Afscheid van Annahes na de kerkdienst op 4 september 
Na de viering van komende zondag zullen we als gemeente Annahes Odink in het zonnetje zetten. Achttien 
seizoenen lang heeft ze voor de cantorij gestaan en onze gemeentezang op een hoger plan getild. Nu geeft ze het 
stokje door aan Arjan Verrips en gaat zich meer op haar werk, studie en gezin concentreren. We zullen haar 
toezingen en toespreken en er zo voor zorgen dat ze de Eshofgemeente niet vergeet. 
Gelukkig is ze niet weg uit Hoevelaken en zullen we haar hopelijk vaak tegen het lijf lopen! 
 
Post voor Rie Lensen 
Vorige week informeerden we u over de gezondheidssituatie van Rie Lensen en stuurden we haar een kaart. Het is 
leuk voor haar om zo nu en dan post te krijgen – bijvoorbeeld ter gelegenheid van haar 105de verjaardag op 2 
oktober. Een kaartje sturen kan naar: Woonzorgcentrum Sint Jozef, t.a.v. mevrouw R. Lensen, Van Tuijlstraat 25, 
3829 AB Hooglanderveen. 
 
Zaterdag start 2e editie van Nacht Zonder Dak 
Morgen is het zover, dan verzamelen 30 kinderen in de leeftijd van 10 t/m 14 jaar zich bij de Eshof voor de 2e editie 
van Nacht Zonder Dak. 

http://www.pgdeeshof.nl/eshof/index.php/anbi


 

 

Ook dit jaar staat het bouwen van je eigen kartonnen huis en aansluitend het slapen zonder dak centraal. 
Daarnaast staat de dag vol met sport en spelactiviteiten, een bezinningsspel en eindigt het met een kampvuur. De 
kinderen hebben vorige week, tijdens een kort samenzijn, te horen gekregen voor welk gezin uit Uganda zij dit jaar 
een nacht zonder dak slapen. En voor wie zij deze week geld hebben opgehaald om het Ugandese gezin te voorzien 
van kippen en koeien om zo zelf te voorzien in hun eten en inkomen. De organisatie kijkt uit naar een geslaagde 
dag en nacht. 
 
Agenda 
ma. 5 september, 19.30 uur: Wijkteam 4, Ibislaan 18 
ma. 5 september, 20.00 uur: Repetitie musical Kaïn, de Eshof 
wo. 7 september, 20.00 uur: Repetitie Cantorij, de Eshof 
vr. 9 september, 13.00 uur: Huwelijksviering Mirjam Bos en Lucas Bos, Dorpskerk Twello 
za. 10 september, 9.30 uur: Verbindingsdag kleine en grote kerkenraad, de Eshof 
 
Volgende nieuwsbrief  
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 9 september. Kopij voor de nieuwsbrief graag voor 
donderdagavond 8 september 20.00 uur mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl  
 
Ik wens u allen een fijne week toe.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Jacqueline Berends 
033 2987586 
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