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N I E U W S B R I E F nr. 30 
 
25 september 2020 

 
Beste mensen, 
 
Op vrijdag 13 maart stuurde ik Nieuwsbrief nr. 1 met daarin de mededeling dat er de komende drie zondagen 
geen normale kerkdienst zou plaatsvinden. We hadden geen idee hoe het verder zou gaan. Nu zijn  we ruim een 
half jaar verder en aanbeland bij Nieuwsbrief nr. 30. En eigenlijk hebben we nog niet echt een idee hoe het 
verder zal gaan met het (kunnen/willen) bijwonen van de diensten.  Voorlopig blijven we deze nieuwsbrief 
wekelijks versturen, mede als manier om toch met elkaar verbonden te blijven. 
 
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 3 september,  vindt u hier. 
 
 
 
 
 
 
 
Uitnodigingsbeleid kerkdiensten Eshof 
De oproep van Lieske Duim in de Rondom van september, waarin zij vroeg om ondersteuning  heeft ertoe geleid 
dat twee mensen zich hebben opgegeven om haar te helpen. Heel fijn dat dit is gelukt. Voortaan ontvangen 
mensen een uitnodiging via het nieuwe e-mailadres uitnodigingeshof@gmail.com. De mensen achter dit 
mailadres zijn Marijke Hildering, Sierou de Vries en Lieske Duim.  Hier kunt u ook uw reacties en wensen naar 
toe sturen over het aanwezig zijn bij een viering.  
 
27 september –tweede zondag van de herfst  
Als tweede te downloaden document  vindt u de liturgie voor de dienst op zondag 27 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: Erik van Veelen 
Ouderling van dienst: José van Dasselaar 
2e ambtsdrager: Wouda Bakker 
Coördinator: Ineke Aukema 

Wil je graag een kerkdienst bijwonen? Geef het door aan Ellie Boot of mail naar 
uitnodigingeshof@gmail.com. Zie voor uitleg verderop in deze nieuwsbrief. 
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
mailto:uitnodigingeshof@gmail.com
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:uitnodigingeshof@gmail.com
mailto:t.toom@kpnmail.nl
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Koster: Hans Nobels 
Zangers: Harmen Lanser, Harry Hubbers,  Lies Traa en Annie Hanse 
Opname: Coralien Toom 
Geluid: Thijmen Toom 
Koffie: Mineke Haverkamp en Wilma van de Kuilen 
 
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 Muziek en Liturgie. 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. 
Ook de kinderen kunnen aan het einde van de kerkdienst hun bijdrage weer in de doos voor hulp aan 
vluchtelingen doen.  

 
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. 
 
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: Eigen Diaconie, Muziek en Liturgie of 
Vluchtelingenwerk. 
 

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. 

 
 
Iets halen, meehelpen, wat groente of een bloemetje uit de Eshoftuin? 

Kom langs op de Eshoftuin, je bent van harte welkom! 
Naast oogstbare groenten is er ook ‘een zee’ van bloemen 
plukbaar; alles staat in volle bloei. Kom even langsfietsen 
(als je bekend bent met de tuin kan dat nu ook even buiten 
de tijden dat wij er zijn, behalve op zondag), geniet ook en 
pluk uit voor- of achtertuin een mooi boeket als ‘bloemetje 
uit de kerk’. Je vindt vast wat van je gading, zie de foto! 
 
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 nog wat laatste basilicum.  

mailto:ellie.boot@hccnet.nl
https://www.pgdeeshof.nl/eshof/attachments/article/743/Nieuwsbrief%20nr.%209%20-%201%20mei%202020%20webversie.pdf
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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. 
 
Afwezigheid Ellie Boot 
Van 17 t/m 24 oktober is Ellie afwezig in verband met een korte vakantie. Mieke Groen uit De Glind of Peter 
Breure uit Voorthuizen kunnen beiden in die periode als vervanger optreden. Bij voorkomende gevallen kunt u 
contact opnemen met ondergetekende. Bel 06 25316748 of e-mail naar nel.stoffelsen@kpnmail.nl    
 
Van de ZWO: De Rohingya’s in beeld 
In de septembereditie van de Rondom heeft de ZWO een introductie gegeven van de moeilijke situatie van de 
Rohingya in Bangladesh en met name in het vluchtelingenkamp Cox’s Bazar. Hier bevinden zich ongeveer één 
miljoen gevluchte Rohingya’s en ze kunnen nergens naar toe.  
De Rohingya’s zijn gevlucht uit Myanmar, zij worden als moslimminderheid in een voornamelijk Boeddhistisch 
land als een bedreiging gezien. In 2017 escaleerde de situatie en werden de Rohingya dorpen in brand gestoken 
en de families werden systematisch uitgemoord. De gruwelijkheden die zij meegemaakt hebben, zijn dan ook 
niet te beschrijven. 
 
 

De ZWO ondersteunt dit project het komende half jaar en wil graag de situatie van de Rohingya’s onder de 
aandacht brengen.  
 
Om de situatie van de Rohingya beter te begrijpen zijn er twee interessante bronnen van informatie. Het eerste 
is een beeldverhaal op de website van EO Metterdaad. Je kunt deze starten door onderstaande link te activeren 
en daarna de opvolgende pagina. https://metterdaad.eo.nl/rohingya 
 
Daarnaast heeft EO-Metterdaad ook een serie opgenomen. Dit zijn de onderstaande afleveringen. Zij zijn terug 
te zien op NPO-start. De eerste link is toegevoegd.  
 
Aflevering 1 | zaterdag 12 september om 17:10 op NPO 2 - Kijk online 
Aflevering 2 | zaterdag 19 september om 17:10 op NPO 2 
Aflevering 3 | zaterdag 26 september om 17:10 op NPO 2 
 
Agenda 
ma. 28 september, 19.00 uur: Basiscatechese, de Eshof 
wo. 30 september, 20.00 uur: College van kerkrentmeesters, de Eshof 

https://www.pgdeeshof.nl/eshof/index.php
mailto:nel.stoffelsen@kpnmail.nl
https://metterdaad.eo.nl/rohingya
https://www.npostart.nl/eo-metterdaad/12-09-2020/VPWON_1322544
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Volgende nieuwsbrief  
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 2 oktober. Dus kopij hiervoor graag aan mij mailen voor 
donderdagavond 1 oktober. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Nel  Stoffelsen 
Predikantsassistent 
06 25316748  


