
 

 

 
 
Nieuwsbrief nr. 37 – 16 september 2022 
  
Beste mensen,  
 
Zondag heerst er drukte alom in en rondom de Eshof. Het is startzondag en ook wordt de tweede Jeugd-Doe-Dienst 
gehouden. Met ingang van zondag heeft de collectedoos ‘kinderen voor kinderen’ een nieuw doel. Ellie Boot 
schrijft over de slotverklaring van de Wereldraad van Kerken.  
 
18 september: eerste zondag van de herfst, Vredeszondag en startzondag en oecumenische dienst 
De dienst is ook te volgen op kerkdienstgemist.nl. Voor de medewerkers aan de dienst verwijs ik u naar de liturgie. 
 
Programma van de startzondag 18 september 2022 
De startzondag markeert de start van het nieuwe (school)jaar; een ochtend van ontmoeting onderling en over 
kerkgrenzen heen. Van harte welkom! 
10.00   Oecumenische viering in de Eshof: vredesdienst & startzondag 
11.15    Koffie, thee en limonade – bij mooi weer buiten, anders in de hal. Limonade voor de kinderen staat op de 
bar. 
11.30    Keuzeprogramma: 
    - Wandelen met z’n tweeën met ‘wandelvragen’ 
    - ‘Zittende wandelvragen’ in kleine groepjes van maximaal vier personen op een rustige plek in de Eshof of buiten 
    - Activiteiten voor kinderen, zoals volleybal, voetbal, waterrace, regenboog krijten 

    - Nog meer koffie drinken       
12.00    Zingen in de kerkzaal en overgang naar de lunch 
    Intussen kunnen de kinderen al langs het lopend buffet gaan. 
12.30    Lunch – kerkzaal en ontmoetingsruimte en zo mogelijk buiten. 
ca.13.30    Einde van het programma 
          

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 18 september is er geen kinderdienst maar een Jeugd-Doe-Dienst. Alle kinderen tussen 0 en ca. 16 jaar 
zijn welkom. De eerstvolgende kinderdienst is op 2 oktober. 
         
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 zijn deze week voor mevrouw Van den Bosch. We feliciteren haar met haar 88e verjaardag. 
 
Kaarten 
Er zijn deze week geen kaarten om te tekenen. 
 
Collectes  
De collectes zijn voor Kerk in Actie en voor de cantorij. De bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor de stichting 
‘Naar school in Haïti’.  

https://kerkdienstgemist.nl/stations/953-ProtGem-de-Eshof-te-Hoevelaken
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Bij de eerste collecte: Kerk in Actie: Vrede verbindt verschil 
Op veel plaatsen in de wereld verlangen mensen naar vrede. Mensen die voor bruut 
geweld moet vluchten. Mensen die nergens welkom zijn of niet gehoord worden. Als 
Protestantse Kerk willen we er voor hen zijn. In Nigeria zijn meer dan 2 miljoen christenen 
en moslims op de vlucht voor het geweld in eigen land. Met steun van Kerk in Actie helpen 
Nigeriaanse kerken volwassenen en kinderen om hun trauma’s te verwerken. Christenen 
en moslims verbeteren samen hun situatie en zijn bondgenoten in de strijd tegen armoede en terrorisme. In 
Nederland is er steun voor het werk van SKIN, organisatie van migranten- en internationale kerken, om elkaar als 
christenen te ontmoeten en van elkaar te leren. Ze stimuleert regionale en lokale samenwerking, met respect voor 
elkaars verscheidenheid. In Irak steunt PAX een organisatie die vecht tegen seksueel en gender-gerelateerd geweld 
tegen vrouwen. Zij zet zich in voor een beter leven voor vrouwen en voert een niet aflatende strijd met de politie 
om ervoor te zorgen dat de aanklachten van mishandelde, verkrachte en uitgebuite vrouwen worden opgenomen. 
In de Vredesweek vraagt Kerk in Actie aandacht en financiële steun voor bovengenoemde organisaties. Helpt u 
mee? 
 
Bij de tweede collecte: Cantorij 

De Eshofcantorij repeteert elke week en werkt gemiddeld eens in  
de maand mee aan de kerkdienst.  
Ook is er samenwerking met het Pauluskoor. Met uw bijdrage kunnen we  
blijven genieten van door hen prachtig gezongen liederen. 

 
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, Kerk in Actie, de cantorij of stichting ‘Naar school in Haïti’.  
 
Nieuw doel collectedoos ‘kinderen voor kinderen’ 
Vanaf 18 september sparen de kinderen voor een nieuw doel met de doos ‘kinderen voor kinderen’. Het gaat om 
voedselhulp in Haïti. In het land heerst enorme armoede wat bijkomende problemen veroorzaakt. Vooral in deze 
tijd waarin alles duurder wordt, wordt daar de uitzichtloosheid alleen maar erger. De stichting ‘naar school in Haïti’ 
verzorgt voedselpakketten voor de armste gezinnen die rondom de school wonen. De school staat in de bergen van 
Haïti, daar waar de armoede en de honger het ergste is. 
 
Voedsel voor vandaag en morgen 
Met de actie ‘Voedsel voor vandaag en morgen’ biedt de stichting 
noodhulp aan gezinnen rondom onze school, die niet of nauwelijks te 
eten hebben. 
De honger in Haïti neemt steeds grotere vormen aan. Door de 
aanhoudende maatschappelijke crisis hebben mensen al lange tijd 
nauwelijks of niet te eten. Steeds meer mensen raken ondervoed. Dit is 
een grote zorg, het maakt de mensen extra kwetsbaar. Daarom start de 
ZWO deze actie ‘Voedsel voor vandaag en morgen’ voor de doos van de 
kinderen.  
 
De stichting is blij met de fantastische giften die er al zijn binnen gekomen om rijst, bonen, olie en zaden te kunnen 
kopen en uit te delen aan de betrokken families. “Op deze manier hebben we al veel  mensen kunnen helpen. 
Graag zouden we nog veel meer mensen een voedselpakket willen geven. De nood is erg hoog!” 
 
Wilt u de mensen in Haïti rondom de school steunen met ‘voedsel voor vandaag en morgen’? U geeft een gezin 
hoop in een moeilijke tijd! Samen sparen we enkele maanden voor dit project en verwachten hiermee een aantal 
voedselpakketten bijeen gespaard te hebben. Met een bedrag van € 30,- kunnen wij een gezin een voedselpakket 
en groentezaden geven. Mesi Anpil ( heel erg bedankt!) 
 
 
 



 

 

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. 
 
Zie voor het gebruik van collectemunten nieuwsbrief nr. 35 van 2 september 2022. 

 
 

 
 

18 September  
2e Jeugd-Doe-Dienst! 

Een Nieuw Begin 
 

Tijdens startzondag is er ook een dienst die speciaal voor de jeugd is gemaakt, niet zittend op een stoel maar lekker 
bezig zijn. We hebben weer leuke workshops voorbereid die alles te maken hebben met ‘een nieuw begin’. Zo was de 
Schepping een (nieuw) begin en ook de Regenboog. We verklappen niet alles, maar het wordt een kleurrijk en creatief 
programma! 
 
We beginnen net als de kerk om 10.00 uur in de Eshof met een eigen kids-programma, bedoeld voor het hele gezin. 
Aan ouders en grootouders de keuze of ze naar de kerkdienst of het kids-programma gaan. De kids zijn in de andere 
ruimtes van de Eshof of buiten aan de gang met een leuke / uitdagende opdracht! 
 
Na de Jeugd-Doe-Dienst mag je nog gezellig blijven om mee te doen met ons sport&spel programma en als afsluiting 
wat lekkers te eten. We gaan voetballen, volleyballen, met water spelen en krijten, net wat je wilt. Als afsluiting 
hebben we om 12 uur een heerlijke kids-proof-BBQ-lunch. 
 
Dit laat je niet aan je voorbijgaan toch? Kom je ook? 
 
Afwezigheid Ellie Boot 
Van 19 september tot en met 9 oktober heeft Ellie vakantie. Nel is in deze periode bereid om, als dat noodzakelijk 
is, contact op te nemen met een van de predikanten in de regio. Naast Mieke Groen zijn Adriaan Plantinga, Atzo 
Nicolai, Jan Esveldt en Philip Spaa bereid om in noodsituaties in te springen. Nel is te bereiken via e-mail 
(nel.stoffelsen@kpnmail.nl) of telefoon 06 25316748. 
 
Slotboodschap van de Wereldraad: een weg van gerechtigheid, verzoening en eenheid 
(door Ellie Boot) 
Van 30 augustus tot en met 8 september vond in het Duitse Karlsruhe de 11e assemblee van de Wereldraad van 
Kerken plaats. Een zeer diverse groep van 4000 mensen uit 120 landen kwam samen om te vieren, te vergaderen 
en geloof, hoop en liefde te delen. 
 
Om de ervaringen te delen heeft de Wereldraad een boodschap opgesteld. De titel van deze boodschap luidt 'De 
liefde van Christus spoort ons aan - Een oproep om samen te handelen', ontleend aan 2 Korinthe 5: 14. 
De boodschap zelf bestaat uit dertien punten ter overdenking, opgedeeld in drie secties: 'Kom, volg mij!', 'Onze reis 
samen' en 'Ga de hele wereld in'. Onder deze link is de complete boodschap te vinden. Hieronder enkele regels als 
samenvatting: 
 
Ondanks alle kwaad en lijden in de wereld, waar we zelf aan bijdragen, kunnen we als kerken van de Wereldraad 

Jeugd-Doe-Dienst 

https://www.pgdeeshof.nl/eshof/attachments/article/1012/Nieuwsbrief%20nr.%2035%20-%202%20september%202022.2%20def.pdf
mailto:nel.stoffelsen@kpnmail.nl
https://www.pgdeeshof.nl/eshof/attachments/article/1012/Slotverklaring_11eAssembleeWereldraadVanKerken_Sept2022_NLD.pdf


 

 

niet anders doen dan hoopvol verdergaan op onze pelgrimage. Want de uitnodiging van Christus om hem te 
volgen, blijft van kracht.  
We hebben hem nodig om het donker tegen te gaan. En we hebben elkaar nodig om deze weg van gerechtigheid, 
verzoening een eenheid te gaan. Dat kan als we voor elkaar openstaan en naar elkaar luisteren, ook naar stemmen 
in de wereld die vaak niet gehoord worden: die van vrouwen, jongeren, mensen met een handicap, inheemse 
volkeren. 
Met Gods hulp kunnen we goedbedoelende woorden in daden omzetten. We verplichten onszelf ertoe om samen 
te werken met alle mensen van goede wil. 
Laten we allen samen pelgrims worden op deze weg. 
 
De Eshoftuin  
(door Janny Dammingh) 
Einde zomer, de eerste tekenen van de komende herfst zijn er. Heel voorzichtig is het opruimen begonnen. De 
bloemenpracht is aan het eind, de bonenpluk is geweest, we zien weer ‘lege’ stukken grond.  Het vele water geven, 
de pomp heeft overuren gemaakt, heeft geholpen. Er is veel gered. Het blijft wel de moeite waard om te komen. 
Kom gerust op woensdag- en zaterdagochtend kijken en neem wat van de aanwezige verse groenten, kruiden en 
bloemen mee. Wij zijn dan aan het wieden, plukken, verpoten, zaaien etc. Tijd voor een praatje is er altijd, zeker na 
11 uur.  
Oproep: We hebben behoefte aan snoeischaren, wie heeft er één voor ons?  
 

 
Elke woensdag- en zaterdagochtend van 11.00 uur tot 12.00 uur bent u van 
harte welkom. Als u wilt,  kunt u een financiële bijdrage overmaken naar: Prot. 
Gemeente de Eshof, IBAN: NL20 RABO 0302 2062 99 o.v.v. donatie Eshoftuin. 
 
  

 
Agenda 
ma. 19 september, 20.00 uur: Repetitie musical Kaïn, de Eshof 
wo. 21 september, 20.00 uur: Repetitie Cantorij 
 
Volgende nieuwsbrief  
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 23 september. Kopij voor de nieuwsbrief graag voor 
donderdagavond 22 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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