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N I E U W S B R I E F nr. 17 
 
26 juni 2020 

 
Beste mensen, 
 
Zoals vorige week al was aangekondigd vindt u in deze nieuwsbrief allereerst uitgebreide informatie vanuit de 
kerkenraad over hoe wij als Eshof het kerkbezoek na 1 juli gaan vormgeven.   
Daarnaast nog wat korte berichten  uit onze gemeente  en natuurlijk  als aparte bijlage de liturgie voor zondag 
28 juni – gedenkdag van Petrus en Paulus. 
 
Beste Gemeenteleden, 
 
Weer kerkdiensten in de Eshof 
Na ruim drie maanden digitale morgengebeden gaan we vanaf 5 juli weer kerkdiensten met gemeenteleden 
houden in de Eshof. Daar zijn we erg blij mee! Uit al uw reacties weten we dat velen de uitzending van de 
morgengebeden via kerkdienstgemist en Facebook waarderen. En tegelijkertijd ook het samen vieren, zingen en 
ontmoeten missen. We kunnen weer bij elkaar komen, maar het ziet er wel anders uit dan we gewend zijn. Ik 
neem u graag mee in onze afwegingen en in hoe het in zijn werk zal gaan. 
 
Vanuit de kleur van de Eshof 
Bij het bedenken hoe we de diensten in de Eshof inrichten hebben we de kleur van de Eshof en uw reacties op 
onze vragen als uitgangspunt genomen. In het afgelopen jaar hebben we in de Eshof onze ‘kleur’ beschreven, 
waarin we beschrijven wie wij zijn als Eshofgemeente.  

1. We geloven met ons hart en willen dat geloof beleven, doorgeven en zichtbaar maken. 
2. We willen een open, verbindende en gastvrije gemeenschap zijn die ruimte biedt aan iedereen. We 

erkennen hierbij dat elke leeftijdsgroep een eigen invulling zoekt. 
3. We willen zichtbaar maken wat we geloven door elkaar te ontmoeten en te dienen. 

Kwaliteit boven kwantiteit 
De basis voor de nieuwe opzet is daarom: binnen de richtlijnen op een gastvrije manier samen ons geloof beleven 
en elkaar ontmoeten. We kiezen dus voor de kwaliteit van het samenkomen (de beleving van samen vieren en 
ontmoeten) in plaats van de kwantiteit (zoveel mogelijk mensen tegelijk). 
 
Ons gebruiksplan 
Voordat een gemeente kerkelijke activiteiten - zoals erediensten - hervat, moet er een gebruiksplan worden 
opgesteld. Het gebruiksplan beschrijft hoe we onze activiteiten in onze gebouwen inrichten in verband met de 
maatregelen vanwege de coronacrisis. U vindt het gebruiksplan op onze website en u kunt het opvragen bij de 
scriba. 
 
Leren van onze ervaringen  
Niemand van ons heeft ervaring met het organiseren van een kerkdienst met 1,5 meter afstand tussen de 
kerkgangers. We hebben het nu uitgedacht en gaan vanaf 5 juli met elkaar ervaren hoe het in de praktijk werkt. 
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We hebben afgesproken dat we in het moderamen van 27 augustus evalueren hoe het gaat. Als daaruit blijkt dat 
we het plan moeten aanpassen, dan doen we dat. Daarnaast wordt het gebruiksplan steeds aangepast als de 
richtlijnen van de overheid veranderen. 
 
Hoe werkt het dan concreet? 
We werken met uitnodigingen  
We kiezen ervoor om maximaal 30 ‘kerkgangers’ per kerkdienst uit te nodigen. Wilt u graag een kerkdienst 
bijwonen, verderop leest u hoe het werkt. Helaas is het nog niet mogelijk om ‘spontaan’ een kerkdienst bij te 
wonen. U kunt alleen komen als u uitgenodigd bent voor die zondag en de uitnodiging hebt bevestigd. Bij de deur 
wordt bijgehouden wie aanwezig zijn. Deze aanwezigheidsregistratie is van belang voor het contactonderzoek 
wanneer blijkt dat een van de kerkgangers COVID-19 heeft gekregen. Na 4 weken wordt deze registratie 
vernietigd.  
 

 Veiligheid voorop 
Om het bijwonen van een kerkdienst in de Eshof voor elkaar zo veilig mogelijk te laten verlopen, verzoeken 
wij u om u aan alle richtlijnen van het RIVM te houden. Dat betekent in ieder geval dat u: 

 thuis blijft als u verkoudheidsklachten heeft of koorts,  

 1,5 meter afstand houdt van mensen die niet tot uw huishouden behoren  

 en dat u in de elleboog hoest of niest. 
 

 Hoeveel mensen zijn er dan aanwezig? 
Naast de 30 ‘kerkgangers’ zijn er medewerkers aanwezig. Bij medewerkers moet u denken aan de 
voorganger, ambtsdragers, organist, koster, geluidstechnicus, zangers. We zorgen ervoor dat er voldoende 
plaats is op voldoende afstand voor alle aanwezigen.  
 

 Helaas geen samenzang 
Hoewel we het allemaal erg missen, is er tijdens de kerkdienst geen samenzang mogelijk. Het is nog niet 
bekend wat het risico hiervan is, daarom doen we het niet. De muziek en het zingen worden verzorgd door 
de organist en twee of drie zangers. De zangers staan in de hoek bij de kansel op voldoende afstand van de 
overige aanwezigen. 
 

 Ontmoeting 
Ontmoeting is voor veel mensen een belangrijk onderdeel van de zondagse kerkdienst. Om het ontmoeten 
mogelijk te maken, kiezen we ervoor om (als het droog is) na de dienst buiten op het kerkplein koffie te 
drinken. 
 

 We voorkomen filevorming in het kerkgebouw 
o Welkom 

U wordt welkom geheten bij de voordeur en daar wordt u de weg gewezen. 
o Collecte 

Er is geen collecte in de dienst, deze blijft net als nu digitaal. Zo hoeven we geen collectezakken door 
te geven en is er geen kans op filevorming bij een deurcollecte. 

o Tekenen van de zondagskaart 
Deze wordt ter plekke getekend door de voorganger en de ambtsdrager(s). We willen voor alle 
anderen online een mogelijkheid tot tekenen creëren. 
 

 U kunt zelf uw zitplaats kiezen 
De stoelen in de kerkzaal staan zo opgesteld dat er voldoende ruimte is om zelf uw plaats te kiezen. Gezinnen 
kunnen stoelen bij elkaar schuiven. De stoelen voor de medewerkers op de eerste rij zijn voorzien van een 
sticker ‘gereserveerd’. We vragen u om elkaar de ruimte te geven.  
 

 Hygiëne in het gebouw 
o Bij de deur staat desinfectiegel 
o U wordt verzocht het toilet alleen te gebruiken als het echt niet anders kan 
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o Voor de dienst wordt de kerkzaal goed geventileerd 
o Tijdens de dienst staan de ramen en zo mogelijk de kerkdeuren open 

 
Hoe gaat het met de uitnodigingen?  
Omdat het veel leuker is om uitgenodigd te worden dan om te reserveren, hebben we daarvoor gekozen. 
Iedereen die aangegeven heeft een kerkdienst te willen bijwonen, kan de komende weken één of meer 
uitnodigingen verwachten.  
Op maandag ontvangen de eerste mensen een uitnodiging voor de kerkdienst van de zondag erop. Gevraagd 
wordt om vóór de woensdag te reageren of u op de uitnodiging ingaat of niet en met hoeveel mensen. Voor de 
plaatsen die vrijkomen sturen we op woensdag nieuwe uitnodigingen, waarop we vrijdag graag een reactie 
willen hebben. Kunt (of wilt) u komende zondag niet, maar wilt u wel graag bv. de zondag erop komen, geeft u 
dat aan, we willen met uw wensen zoveel mogelijk rekening houden. 
 
Gaat dit werken? 
Dat gaan we ervaren! Na de vakantie kijken we of we hiermee doorgaan. Een paar dingen zijn wel belangrijk, 
zoals: 
- Als u nog niet reageerde op de vraag of u wel of (nog) niet bij de kerkdiensten aanwezig wilt zijn, geeft u dat 

dan door. Dat kan bij Ellie Boot en bij Lieske Duim (die voorlopig de uitnodigingen verzorgt). Hieronder leest u 
Lieskes mailadres en telefoonnummer. 

- Hoort u van mensen dat zij graag een dienst bij willen wonen (en uiteraard is dat niet beperkt tot de 
Eshofleden), geef het door! 

- We maken vast fouten, daarvan willen we leren, dus vertel het ons. Zo werken we goed samen.  
-  

Het belangrijkste is dat we elkaar de ruimte geven, zowel letterlijk als figuurlijk, zodat we de kleur van de Eshof 
ook hierin duidelijk maken. Het nieuwe ‘corona-gebruiksplan’ voor de Eshof heet dan ook ‘ruimte geven’. 
 
Sienke Wolters 
Voorzitter kerkenraad 
 
 
 
 
 
 
 
28 juni – Eerste zondag van de zomer – Gedenkdag van Petrus en Paulus 
Als aparte bijlage vindt u de liturgie voor de dienst op zondag 28 juni. De dienst is te volgen op 3 manieren. U 
hoeft alleen te klikken op de onderstreepte link van uw keuze.  

1) via kerkdienstgemist.nl  of  
2) via de Facebook-pagina van de Eshof of 
3) via het nieuwe  YouTube-kanaal. Alleen achteraf terug te kijken (dus niet live). Alle tot nu toe 

opgenomen diensten staan daarop.  
Mocht het u niet lukken om bijvoorbeeld via Facebook de dienst in beeld en geluid te volgen, dan mag u bellen 
naar Lieske Duim, tel. 06 44296945. 
Voor een slimme manier om toch via facebook te kijken zonder een account aan te maken, zie Nieuwsbrief nr. 
12 van 22 mei. 
 
Voorgangers: ds. Ellie Boot en Linda de Wals  
Organist: Simon Drost 
Ouderling van dienst: Jan Vogel 
Zangers: Dicky van der Veer, Lies Traa en Harry Hubbers 
Opname: Anja Bouw 
Geluid: Thijmen Toom 
      

Wil je graag een kerkdienst bijwonen? Geef het door aan Ellie Boot of mail naar 
lieskeduim@kpnmail.nl tel/app: 06-44296945. 
Wil je graag een keer zingen? Geef dat door aan Coralien Toom. 
t.toom@kpnmail.nl tel/app: 06-41310163. 

 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/953-ProtGem-de-Eshof-te-Hoevelaken
https://nl-nl.facebook.com/pages/category/Religious-Organization/Protestantse-Gemeente-de-Eshof-Hoevelaken-596394683725860/
https://www.youtube.com/channel/UCXl32tJm5EkdUxn4ngZoGsA/videos
mailto:lieskeduim@kpnmail.nl
mailto:t.toom@kpnmail.nl
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Voorbeden 
We nodigen u uit om gebedsintenties voor zondag  door te geven aan Ellie. Deze worden meegenomen in de 
voorbeden. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl 
 
Digitaal/online kaarten tekenen 
Als gemeente sturen we wekelijks kaarten naar gemeenteleden die iets te vieren hebben of juist een steuntje in 
de rug kunnen gebruiken. Vanwege de corona-maatregelen lijkt het ons niet verstandig om de kaarten fysiek te 
ondertekenen. Daarom hebben we een digitale oplossing gevonden. Door op een link in de nieuwsbrief te 
klikken, kunt u heel eenvoudig uw naam invullen. Uw naam komt dan op de lijst met namen die bij de kaart 
wordt gevoegd. Zo weten de ontvangers dat aan ze wordt gedacht. De link is wekelijks beschikbaar vanaf het 
verschijnen van de nieuwsbrief tot en met zondag 10.30 uur. 
 
 [voorbeeld:] 
Deze week sturen we een kaart naar:  
-Piet & Ans (link) 
-Joost (link) 
 
We starten met het online tekenen van kaarten op zondag 5 juli, dus in Nieuwsbrief nr. 18, die u ontvangt op 3 
juli vindt u voor het eerst een link naar de kaart(en). 
 
Collecten  
Op zondag 28 juni (Feest van Petrus en Paulus) zou de collectebestemming in het Pauluscentrum zijn voor de 
“pastorale activiteiten” aldaar. 
We vragen u het bedrag dat u zou bestemmen voor deze collecte over te maken naar het volgende 
rekeningnummer: RABO bank: NL 17 RABO 0302 2400 12  onder vermelding van Sint 
Paulusgeloofsgemeenschap Hoevelaken. Wilt u bij de omschrijving aangeven waarvoor het bedrag bedoeld is: 
Pastorale Activiteiten.  
 
Afwezigheid Ellie Boot 
Van 13 juli t/m 9 augustus geniet Ellie van een welverdiende vakantie. Mocht er tijdens de afwezigheid van Ellie 
in de gemeente behoefte zijn aan een predikant, dan zal Rik Willemsen als vervanger optreden. Nel Stoffelsen 
zal in voorkomende gevallen als contactpersoon fungeren. nel.stoffelsen@kpnmail.nl of 06 25316748. 
 
Dinsdag 30 juni: informatieavond over de basiscatechese 
Komende dinsdagavond zijn alle ouders van kinderen die in september in groep 6 en 7 van de basisschool zullen 
zitten, welkom in de Eshof. We hebben er de ruimte, dus kunnen veilig bij elkaar komen. De catecheten van de 
komende twee jaar zullen zich voorstellen: Gerwin Duine, Jacquelien Faber en Jan Scheijgrond. We hopen dat 
we voor september nog één catecheet erbij vinden, dan is het team compleet! Ook Judith van de Kamp zal 
aanwezig zijn. Zij doet alle organisatie rond de basiscatechese. En Ellie Boot, die voor de theologische 
achtergrond zal zorgen. 
Heb je je nog niet opgegeven voor deze avond? Dat kan nog steeds bij Gerwin: gerwin.esther@kpnmail.nl of 033 
4632324. 
Heb je belangstelling om te komen, omdat je denkt dat het geven van basiscatechese misschien iets voor je is? 
Ook dan ben je van harte welkom! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ellie.boot@hccnet.nl
mailto:nel.stoffelsen@kpnmail.nl
mailto:gerwin.esther@kpnmail.nl
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Meehelpen op of delen in de oogst van de Eshoftuin? 
We gaan de komende week waarschijnlijk verschillende 
soorten sla oogsten, wat kapucijners (zie de foto), peultjes, 
postelein en andijvie. Uit de kruidentuin kan je takjes lavas 
(maggiplant), krulpeterselie, munt, citroenmelisse, venkel, 
wilde majoraan (oregano), koriander, en tijm meenemen, 
en blaadjes borage (komkommerkruid), salie en basilicum. 
Woensdag en zaterdag vanaf 11.00 tot 11.30 uur kun je bij 
ons langskomen om samen te bekijken wat er oogstbaar is 
(neem zelf iets mee om het in te doen). 
Mensen vroegen ons hoe ze de tuin met een financiële gift 
kunnen ondersteunen. Dat kan door een bedrag over te 
maken op NL20 RABO 0302 2062 99 t.n.v. Prot. Gem. De 
Eshof met als omschrijving “geoormerkte gift voor de 
Eshoftuin”. Bedankt vast! 
In de nieuwsrubriek op de Eshofwebsite staat de locatie van 
de tuin, alle tijden dat leden van de Eshoftuingroep op de 
tuin zijn, het actuele nieuws en veel meer info. 

 
 
Volgende nieuwsbrief  
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 3 juli. Dus kopij hiervoor  graag aan mij mailen voor 
donderdagavond 4 juli. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Nel  Stoffelsen  
Predikantsassistent 
06 25316748  

https://www.pgdeeshof.nl/eshof/index.php

