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N I E U W S B R I E F nr. 33 
 
16 oktober 2020 

 
Beste mensen, 
 
Om te beginnen een bericht van de kerkenraad naar aanleiding van de moderamenvergadering op 15 oktober. 
 
Het is alweer een aantal weken geleden dat u iets van mij las hier in de nieuwsbrief. Helaas moet ik u deze keer 
weer meenemen in de gevolgen van de nieuwe maatregelen van de overheid voor onze kerkdiensten in de Eshof. 
Het is vervelend dat een aantal dingen niet meer kan. Tegelijkertijd is het goed om te weten dat we dit doen om 
bij te dragen aan het verminderen van het aantal nieuwe besmettingen, om elkaar te beschermen en de zorg in 
ons land ‘op de been’ te houden.  
Afgelopen week heeft de overheid nieuwe maatregelen aangekondigd om het coronavirus terug te dringen. Voor 
onze kerkdiensten in de Eshof betekent dit het volgende: 
 

 Aantal aanwezigen in de kerkdienst 
Volgens de maatregelen is het aantal ‘kerkgangers’ maximaal 30 inclusief kinderen. Omdat we ook elke zondag 
ruim 10 medewerkers nodig hebben, hebben we besloten om het aantal kerkgangers terug te brengen naar 25. 
Zo zoeken we niet de randjes op en nemen we onze verantwoordelijkheid. Ook is er 1 ambtsdrager aanwezig in 
plaats van 2. 

 Geen koffie na de dienst 
Het aantal mensen dat buiten bij elkaar mag komen is maximaal 4. Dit betekent dat we geen koffie meer kunnen 
drinken na de dienst. 

 Geen gemeentezang 
We waren al gestopt met gemeentezang. Dit blijft zo. 

 Dringend advies mondkapjes te dragen 
Bij verplaatsen in de kerk, dus bij binnenkomst en verlaten van de kerk, adviseren we dringend een mondkapje te 
dragen. Zodra je op je stoel zit mag het kapje af. 
 
We zullen nog een tijd met dit soort maatregelen te maken hebben. En toch vinden we ook steeds weer wegen 
om te kijken naar wat er wél kan. Dat is fijn en geeft ook weer energie. En laten we naar elkaar blijven omzien! 
Zo zijn en blijven we samen een levende geloofsgemeenschap, ook in deze tijd. 
 
Sienke Wolters 
Voorzitter kerkenraad 
 

Opstaan 
(door Ellie Boot) 
 
Zei hij het echt? Ja, hij zei het! Dinsdagavond aan het eind van zijn 
opsomming van de nieuwe maatregelen zei minister-president Mark Rutte: 
“Wees niet die eigenwijze persoon die de randjes van de regels opzoekt. 
Wees die realistische Nederlander die opstaat en zijn verantwoordelijkheid 
neemt als het erop aankomt.” 
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Ik was erdoor getroffen. Mark Rutte wil politiek en persoonlijk geloof altijd uit elkaar houden. Maar hij put in een 
persconferentie wel uit Bijbelse beelden. Hij gebruikt zelfs een van de meest belangrijke, misschien wel het 
belangrijkste: dat je opstaat. Dat je het daardoor opneemt tegen het donker. Dat je de dood, de vernietiging, de 
narigheid niet het laatste woord laat hebben. Dat je gelooft dat het kán, opstaan, naar het voorbeeld van Jezus 
wiens hele leven in het teken van opstaan stond: opstaan tegen alles wat mensen klein en kapot maakt. 
Ik weet niet of hij hiermee bewust putte uit zijn geloofsbagage. Maar ik vind het mooi en ontroerend dat dit 
beeld voor hem kennelijk zo krachtig is dat hij er zijn verhaal mee wil afsluiten. En dat hij op deze wijze de 
boodschap onder woorden brengt die hij voortdurend uitdraagt: dat het aan ons is. Dat we het samen moeten 
doen. 
Weliswaar kunnen we als kerkelijke gemeenschap niet met z’n allen bij elkaar komen en missen we de 
gezamenlijkheid en verbondenheid. Maar Rutte maakt in het slot van zijn toespraak duidelijk dat, juist wanneer 
we elkaar niet in groepsverband ontmoeten, die verbondenheid er meer is dan ooit. Want alleen dan denken we 
niet enkel aan onze eigen behoefte, maar aan elkaar. 
 
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 15 oktober,  vindt u hier. 
 
 
 
 
 
 
 
18 oktober –vijfde zondag van de herfst 
Als tweede te downloaden document  vindt u de liturgie voor de dienst op zondag 18 oktober. 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. Gert Landman, De Bilt 
Organist: Simon Drost 
Ouderling van dienst: Jan Beitler 
Coördinator: Marijke Hildering 
Koster: Wim Heining 
Zangers: Ankie en Jac van Hoeijen, Feije Duim en Vivian Hegge 
Opname: Jantine Dijkstra 
Geluid: Thijmen Toom 
 
Voorbeden 
We nodigen u uit om gebedsintenties voor zondag  door te geven aan Nel Stoffelsen. Deze worden door de 
gastpredikant meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar nel.stoffelsen@kpnmail.nl 
 
Collectes  
De eerste collecte is voor de Stichting Hulpdienst Hoevelaken  en de tweede voor de Eredienst. 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 

Wil je graag een kerkdienst bijwonen? Geef het door aan Ellie Boot of mail naar 
uitnodigingeshof@gmail.com. Zie voor uitleg Nieuwsbrief nr. 31 van 2 oktober . 
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/772/2020-10-15%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:nel.stoffelsen@kpnmail.nl
mailto:uitnodigingeshof@gmail.com
https://www.pgdeeshof.nl/eshof/attachments/article/772/Nieuwsbrief_nr.%2031-2%20oktober%202020.pdf
mailto:t.toom@kpnmail.nl
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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:  Stichting Hulpdienst Hoevelaken 
De Stichting Hulpdienst Hoevelaken is een vrijwilligersorganisatie die in 1985 is ontstaan uit een 
initiatief van kerkelijke en maatschappelijke instanties. Zij biedt hulp en zorg aan de inwoners van 
Hoevelaken. Kunt u door ziekte, een handicap, leeftijd of andere omstandigheden geen beroep 
doen op bestaande hulpinstanties, dan staan de vrijwilligers van de hulpdienst voor u klaar.  

De hulp is bedoeld voor iedereen, die om wat voor reden ook, een helpende hand of een steuntje in de rug 
nodig heeft. Deze fantastische vrijwilligers helpen vooral ook de mantelzorgers, die het vaak zwaar hebben. 
Onze steun wordt enorm gewaardeerd. 
 
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: de Stichting Hulpdienst Hoevelaken, de Eredienst 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. 

 
Opgaveformulier pastoraal bezoek  
Afgelopen jaar hebben we u voor het eerst gevraagd om aan te geven of u wel of niet bezoek wilt ontvangen. U 
kon hiervoor een formulier invullen en zo’n zestig mensen hebben dat ook gedaan. 
Als pastoraal team willen we op deze manier meer inzicht krijgen in de behoefte aan bezoek. Wat niemand had 
kunnen voorzien is dat we in een totaal andere situatie gekomen zijn door het Coronavirus. Een bizarre tijd. Hoe 
kunnen we als kerkgemeenschap toch verbondenheid met elkaar blijven ervaren?  
Pastoraal medewerkers, ouderlingen en contactpersonen hebben allemaal geprobeerd om contact te houden 
met de Eshofleden. Dat vroeg vaak creativiteit, maar vooral ook voorzichtigheid. Helaas is het niet in alle 
situaties gelukt, omdat er een tekort is aan ouderlingen en contactpersonen. 
 
Ook dit jaar willen we opnieuw de behoefte voor een bezoekje peilen. We willen u vragen het formulier 
opnieuw in te vullen. Uw situatie of uw behoefte aan contact kan gewijzigd zijn. Op deze manier proberen we 
aan behoeften en verlangens te voldoen. Deze keer kunt u online een formulier invullen, net zoals dat gebeurt 
bij het online tekenen van de kaarten. Klik op de volgende link https://forms.gle/XAqWZnoAXaA4sDjX9. 
Het wijst zich verder hopelijk vanzelf.   
Als u geen mogelijkheid ziet om het formulier online in te vullen, kunt u ook altijd bellen naar Nel van 
Rietschoten, 033 2536389. 
 
Vorming & Toerusting 
(door Frits Harmsen, namens de commissie V&T) 
 
De afgekondigde maatregelen deze week beperken onze bewegingsvrijheid verder . We zijn niet ver meer 
verwijderd van een totale lockdown. Laten we echter koesteren wat we wel mogen en dat is het organiseren 
van bijeenkomsten met maximaal 30 personen die in een goed geventileerde ruimte op 1,5 meter van elkaar 
kunnen zitten.  Dat betekent dat kerkdiensten in de huidige vorm kunnen doorgaan, maar ook dat 
bijeenkomsten in het kader van Vorming & Toerusting georganiseerd kunnen blijven worden. In deze en 
volgende nieuwsbrieven nemen we graag een herinnering op van wat in Rondom al is aangekondigd. 

 
2 november: gedenken op Allerzielen 

https://www.pgdeeshof.nl/eshof/attachments/article/743/Nieuwsbrief%20nr.%209%20-%201%20mei%202020%20webversie.pdf
https://forms.gle/XAqWZnoAXaA4sDjX9
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Het is al een aantal jaren een goede gewoonte om op de avond van Allerzielen vanuit uitvaartcentrum Elja op de 
begraafplaats lichtjes naar de graven te dragen. Els van Deuveren biedt die mogelijkheid en elk jaar zien we de 
belangstelling toenemen.  
 
Vanwege de te verwachten belangstelling hebben we gekozen voor twee bijeenkomsten, één om 19.00 uur en 
één om 20.00 uur. Per bijeenkomst is ruimte voor 30 personen. 
 
In verband met de huidige omstandigheden kunnen we niet van de garderobe gebruik maken en ook het kopje 
koffie na afloop zal helaas achterwege moeten blijven. Ook is het noodzakelijk om je voor deze avond op te 
geven. Dat kan tot en met zondag 25 oktober bij Els van Deuveren; tel: 06-12110928 of per e-mail: 
mail@eljauitvaartverzorging.nl.  Graag aangeven welke tijd je voorkeur heeft. 
 
Het is natuurlijk vervelend dat we, gedwongen door de omstandigheden, het aantal belangstellenden moeten 
beperken en dat daardoor wellicht mensen teleurgesteld worden. Helaas is het niet anders. Mochten de 
coronamaatregelen verder aangescherpt worden, waardoor de bijeenkomsten niet mogelijk zijn, dan zullen we 
dat tijdig communiceren. 
 
Mini-enquête  
In deze coronatijd vinden we het belangrijk om jullie betrokkenheid bij onze kerkelijke gemeenschap ondanks 
alle beperkingen te onderhouden en indien mogelijk te stimuleren. Dat doen we door binnen de toegestane 
ruimte bijeenkomsten te organiseren. 
 
De nieuwsbrief maakt het mogelijk om enkele vragen te stellen waarvan de antwoorden voor ons als commissie 
Vorming & Toerusting van belang zijn bij het organiseren van lezingen en andere activiteiten. 
 
De vragen luiden als volgt: 

 Als je belangstelling hebt voor een lezing of een andere activiteit, gaat dan je voorkeur uit naar een 
middag- of een avondbijeenkomst? 

 Ben je i.v.m. corona terughoudend om een activiteit van Vorming & Toerusting bij te wonen, ook als alle 
veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen? 

 
Wij stellen het zeer op prijs als je de moeite wilt nemen om je reactie te sturen naar fritsharmsen@kpnmail.nl   
 
Activiteitenmiddag 
Juist in deze tijd kun je behoefte hebben aan contact. Het weer wordt kouder, waardoor we elkaar buiten 
minder vaak tegenkomen, en het gevaar van coronabesmetting maakt ons huiverig om eropuit te gaan. Wat kun 
je nog doen? 
Wil je graag af en toe iemand ontmoeten, kom dan naar de activiteitenmiddag. Eens in de veertien dagen op 
woensdagmiddag staat de Eshof open. Op veilige afstand van elkaar doen we iets leuks: een spelletje. Of iets 
met creatieve vormgeving. Er is thee en er is gezelligheid. 
De eerstvolgende activiteitenmiddag is op woensdag 28 oktober van 13.30 tot 15.30 uur. Van harte welkom! 

 
Iets halen of meehelpen op de Eshoftuin? 
Kom langs, je bent van harte welkom! Er zijn nog wat 
oogstbare groenten, maar het seizoen voor bloemen is nu wel 
voorbij. De herfst is de afgelopen weken echt begonnen, wat 
op de foto’s staat is niet meer... NB: vanwege de herfst 
hebben we de tijden aangepast; niet meer op dinsdagavond 

en aangepaste tijden op woensdag en zaterdag, zie de link onderaan. 
Uit de kruidentuin achterin kun je nog wat sprietjes bieslook, takjes venkel, lavas 
(maggiplant), krulpeterselie, munt (staat ook in de voortuin), citroenmelisse, wilde 
majoraan (oregano), koriander en tijm meenemen, daarnaast blaadjes salie. 
 
 

mailto:mail@eljauitvaartverzorging.nl
mailto:fritsharmsen@kpnmail.nl
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Opsluitbanden en stoeptegels gevraagd 
We willen graag een afscheiding in de grond aanbrengen bij de greppel naast de Veenwal, om deze winter te 
voorkomen dat er grond van de tuin in de greppel spoelt. Het gaat om een lengte van 21 meter. Hebt u deze 
betonnen opsluit- of stoepbanden (we bedoelen de smalle) of stoeptegels over, dan komen we ze graag halen. 
Brengen mag natuurlijk ook. Graag een telefoontje/appje naar Jan Willem van Bree, 06-10997362, om het 
transport  goed te organiseren. Bij voorbaat groene dank! 
 
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    
 
Agenda 
do. 22 oktober, 20.00 uur, de Eshof, Diaconie 
 
Volgende nieuwsbrief  
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 23 oktober. Dus kopij hiervoor graag aan mij mailen voor 
donderdagavond 22 oktober. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Nel  Stoffelsen 
predikantsassistent 
06 25316748  

https://www.pgdeeshof.nl/eshof/index.php
mailto:nel.stoffelsen@kpnmail.nl

