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N I E U W S B R I E F nr. 27 
 
6 september 2020 

 
Beste mensen, 
 
We beginnen deze nieuwsbrief met een bijdrage van Sienke Wolters en Jan Hofman. 
 

Vanuit de kerkenraad 
Vorige week hebben we u geïnformeerd over de aanpassingen in het gebruiksplan. Het gebruiksplan beschrijft 
hoe we onze activiteiten inrichten in ons gebouw in verband met de maatregelen vanwege de coronacrisis. Ook 
deze week is er nieuws te melden. 
 
Weer zingen 
Velen van ons missen het zingen in de kerkdienst. We hebben de afgelopen maanden alle ontwikkelingen en 
richtlijnen rondom het zingen goed in de gaten gehouden en de berekeningen geven aan dat we in de Eshof weer 
een aantal liederen kunnen gaan zingen tijdens de kerkdienst. We starten hiermee aanstaande zondag. Om de 
samenzang te ondersteunen zullen er ook zangers achter de microfoon mee blijven zingen. 
We nemen u graag mee in de afwegingen die tot dit besluit hebben geleid. De noodverordening van de 
veiligheidsregio geeft aan dat zingen is toegestaan voor zangers, zangkoren en zanggroepen en voor zang als 
onderdeel van de belijdenis van godsdienst of levensovertuiging, mits de richtlijnen die zijn opgenomen in het 
advies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu van 30 juni 2020 in acht worden genomen. Voor het 
bepalen van hoelang er gezongen kan worden, hebben we gebruik gemaakt van de website 
www.eerstehulpbijventilatie.nl.  Deze website geeft een risicotaxatie met betrekking tot het aantal personen in 
een ruimte, gerelateerd aan het volume van de ruimte, de duur van de bijeenkomst en de ventilatiecapaciteit van 
de betreffende ruimte.  
 
Kinderoppas en kinderdienst 
We zijn heel blij dat er ook weer regelmatig kinderen in de kerkdienst aanwezig zijn. In de diensten waarin 
kinderen aanwezig zijn, wordt ook kinderoppas en kinderdienst aangeboden als daar behoefte aan is.  

 
Sienke Wolters 
Voorzitter kerkenraad 
 

Kandidaten kerkenraad 
De kerkenraad is zeer verheugd dat er nieuwe kandidaten zijn om ambtsdrager te worden. In de plaatselijke 
regeling is opgeschreven dat de kerkenraad minimaal twee weken voorafgaande aan de voorgenomen 
bevestiging de namen van de kandidaten bekend maakt aan de gemeente.  
Aantredend zijn: 

 Eunice van Zomeren als ouderling en kandidaat scriba 

 Liesbeth van den Heuvel als lid van het college van diakenen 

 Nico van Rootselaar als lid van het college van diakenen 

http://www.eerstehulpbijventilatie.nl/
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Indien er geen bezwaren tegen de kandidaatstelling bij de scriba zijn binnengekomen wordt de kandidaat als 
verkozen beschouwd. De bevestiging zal dan plaats vinden in de eredienst van zondag 11 oktober 2020. 
 
Jan Hofman 
Scriba 
  
Uitgebreide informatie over hoe de diensten op dit moment worden vormgegeven kunt u nog eens nalezen  in 
Nieuwsbrief nr. 17 van 26 juni.  Het complete gebruiksplan, aangepast op 27 augustus,  vindt u hier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 september – twaalfde zondag van de zomer 
Als tweede te downloaden document  vindt u de liturgie voor de dienst op zondag 6 september. 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 YouTubekanaal de Eshof. Alleen achteraf terug te kijken (dus niet live).  

 
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. 
 
Voorganger: ds. Ellie Boot 
organist: Dinie Jager 
Ouderling van dienst: Jan Hofman 
2e ambtsdrager: Gerwin Duine 
Coördinator: Lieske Duim 
Kinderdienst: Anja Bouw 
Koster: Aalt van de Pol 
Zangers: Jac en Ankie van Hoeijen , Feije Duim en Dicky van der Veer 
Opname: Coralien Toom 
Geluid: Thijmen Toom 
Koffie: Lien Vogel en Ina van Heiningen 
 
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 
 
Collectes  
De eerste collecte is voor de Eigen Diaconie en de tweede voor het  Pastoraat. Bijdragen van de kinderen zijn 
bestemd voor hulp aan vluchtelingen. Zo wordt het project gesteund van ‘Time4You’ van VluchtelingenWerk 
Nederland. Kinderen in azc’s doen mee aan bijeenkomsten waarin ze voorlichting krijgen en waar ze over allerlei 
onderwerpen van gedachten kunnen wisselen. Ze verdienen aandacht om niet te blijven hangen in de 
‘overleefstand’, maar hoop krijgen om vooruit te kijken. 
 
Als u in de kerk aanwezig bent, kunt u uw bijdrage in de collectezakken doen, die bij beide uitgangen aanwezig 
zijn. De inhoud van de beide collectezakken zal over de twee collectedoelen van de zondag worden verdeeld. 
 

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://www.pgdeeshof.nl/eshof/attachments/article/765/Nieuwsbrief_nr.%2017%20-%2026%20juni%202020_webversie.pdf
https://www.pgdeeshof.nl/eshof/attachments/article/772/2020-09-03%20Gebruiksplan%20de%20Eshof%20ivm%20coronavirus.pdf
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/UCSPEza8OreBvzseQsmmoukA
https://www.pgdeeshof.nl/eshof/attachments/article/765/Nieuwsbrief%20nr.%2012%20-%2022%20mei%202020_webversie.pdf
https://www.pgdeeshof.nl/eshof/attachments/article/765/Nieuwsbrief%20nr.%2012%20-%2022%20mei%202020_webversie.pdf
mailto:ellie.boot@hccnet.nl
mailto:lieskeduim@kpnmail.nl
mailto:t.toom@kpnmail.nl
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Bij de eerste collecte:  Eigen Diaconie  
Misschien verwacht je het niet, maar er zijn in Hoevelaken en directe omgeving mensen die 
moeten rondkomen van een minimum inkomen. Dit kan komen doordat ze hun werk 
hebben verloren of onverwacht voor (te grote) uitgaven staan. Deze gezinnen kunnen soms 

hun vaste lasten niet meer betalen en weten niet meer hoe ze het einde van de maand moeten halen. De 
Diaconie staat deze gezinnen bij. Niet alleen door ze financieel te ondersteunen, maar ook door ze wegwijs te 
maken bij het vinden van mogelijkheden van hulp die geboden kan worden door verschillende organisaties. 
 
 

Collectemunten 
U kunt natuurlijk collectemunten gebruiken. De manier waarop dit in z’n werk gaat kunt 
u uitgebreid lezen in Nieuwsbrief nr. 9 van 1 mei. 

 
Afsluiting van twee jaar basiscatechese 
Het afgelopen voorjaar hadden we de laatste twee jaar basiscatechese willen afsluiten. Corona gooide toen roet 
in het eten. 
Op 6 september doen we het alsnog. En de hele groep basiscatechisanten van de afgelopen twee jaar is present! 
Samen met hun ouders en een aantal broertjes en zusjes maken ze de kerkdienst mee. Daarin zal deze zondag 
het evangelie worden verbonden met wat er in de afgelopen twee jaar allemaal is gebeurd en gedaan. 
Na de kerkdienst en na de limonade buiten (mits het droog weer is) vertrekken ze met de leiding van de 
afgelopen twee jaar naar Buntwal 19. Daar wacht hun een leuk middagprogramma dat tot ongeveer 16.00 uur 
duurt. 
De basiscatechisanten van de afgelopen twee jaar zijn Sjoerd van de Kamp, Thies Bouw, Iris Doornekamp, Zeger 
Duine, Sarah van der Geer, Nienke van Doorn, Linde Beukers, Fay van Veelen, Benthe Beitler, Emma van 
Dommele, Pien Feiken en Jan Jelle Faber. 
De basiscatecheten waren Henk Harm Beukers en Gerwin Duine. Judith van de Kamp heeft de coördinatie en 
organisatie verzorgd. 
 

Iets halen, meehelpen, wat groente of een bloemetje van de Eshoftuin? 
Kom langs op de Eshoftuin, voor een bezoekje, om een keertje mee te helpen, of om 
wat van de oogst van die dag mee te nemen. Je bent van harte welkom! Naast 
oogstbare groenten (en wat er al klaar ligt op de tafel, zie de foto) zijn ook heel wat 
bloemen plukbaar. Struinend door de tuin zien we zoveel afwisseling; de 
bloemenpracht, de snelgroeiende wintergroenten; de tuin oogt ‘voller’ dan ooit!  
Uit de kruidentuin kun je sprietjes bieslook, takjes lavas (maggiplant), krulpeterselie, 
munt (staat ook in de voortuin), citroenmelisse, bonekruid, venkel, wilde majoraan 
(oregano), koreander en tijm meenemen, daarnaast blaadjes salie en basilicum. 
 In de nieuwsrubriek op de Eshofwebsite staat de locatie van de tuin, de 
contactgegevens, alle tijden dat leden van de Eshoftuingroep op de tuin zijn, meer 
nieuws en veel meer info. 

 
Agenda 
do. 10 september, 20.00 uur: Kerkenraad, de Eshof 
za. 12 september, 10.00 – 16.00 uur: Bezinningsdag Kerkenraad, de Hooischuur, Rustpunt Melissen, de Glind 
 
Volgende nieuwsbrief  
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 11 september. Dus kopij hiervoor graag aan mij mailen 
voor donderdagavond 10 september. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Nel  Stoffelsen  
Predikantsassistent 
06 25316748  

https://www.pgdeeshof.nl/eshof/attachments/article/743/Nieuwsbrief%20nr.%209%20-%201%20mei%202020%20webversie.pdf
https://www.pgdeeshof.nl/eshof/index.php

