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N I E U W S B R I E F nr. 36 
 
6 november 2020 

 
Beste mensen, 
 
De aanscherping  van de coronamaatregelen heeft gelukkig geen invloed op het aantal mensen dat de diensten 
mag bijwonen. Wel is besloten een aantal activiteiten in de Eshof de komende twee weken te schrappen. Dat 
geldt o.a. ook voor de activiteitenmiddag van 11 november.  Ellen van der Linden zal de mensen die regelmatig 
komen zelf op de hoogte stellen wanneer de middagen weer beginnen. 
De enige  activiteiten deze week zijn de Basiscatechese en de vergaderingen van kerkrentmeesters en 
moderamen.  
 
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 2 oktober, vindt u hier. 
 
 
 
 
 
 
 
8 november –achtste zondag van de herfst - doopdienst  
Als tweede te downloaden document  vindt u de liturgie voor de dienst op zondag 8 november. 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).  

 
Voorganger: ds. Ellie Boot 
Organist: Tjalling Roosjen 
Ouderling van dienst: Eunice van Zomeren 
Coördinator: Ineke Aukema 
Koster: Jan Stomphorst 
Zangers: Jac en Ankie van Hoeijen, Harmen Lanser en Jantine Alfrink 
Opname: Coralien Toom 
Geluid: Arjan de Vries en Thijmen Toom 
 
Voorbeden 
Ik nodig u uit om gebedsintenties voor zondag  door te geven aan Ellie Boot. Deze worden meegenomen in de 
voorbeden. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl  
 
Collectes  

De eerste collecte is voor de Eigen diaconie; kerstpakketten en kerstattenties 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 

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/772/2020-10-02%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
mailto:ellie.boot@hccnet.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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voorlichting krijgen en waar ze over allerlei onderwerpen van gedachten kunnen wisselen. Ze verdienen 
aandacht zodat ze niet 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; kerstpakketten en kerstattenties 
Ieder jaar brengt uw diaconie bij een aantal adressen kerstpakketten. De kerstpakketten zijn 
bestemd voor gezinnen in Hoevelaken die het financieel niet breed hebben. De kerstpakketten 
zijn daarom zeer welkom en worden door de diakenen en contactpersonen persoonlijk 
bezorgd voor de feestdagen. Ook voor mensen die dit jaar een moeilijke tijd hebben gehad 

bijvoorbeeld vanwege hun gezondheid of door het overlijden van een dierbare ontvangen van de diaconie een 
kerstattentie zodat ze weten dat ook de Eshof aan hen denkt. Om deze mensen tijdens de feestdagen te 
steunen en een extraatje te kunnen geven vragen wij u deze collecte warm te steunen. Uw bijdrage aan dit doel 
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: Eigen diaconie, 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. 

 
 
Video-opnames tijdens de dienst 
De diensten in de Eshof worden zoals u weet gefilmd. Op de plattegrond, die u als apart document kunt  
downloaden, kunt u zien in welke gedeeltes soms wordt gefilmd, dat is in de oranje gekleurde gebieden. Als u 
niet herkenbaar in beeld wilt, kunt u plaatsnemen in de ‘veilige’ gebieden (in de zitkuil en achter het muurtje). 
Deze zijn op de plattegrond groen gekleurd. 
 
Begrotingen 2021  
De begrotingen voor 2021 van het college van Kerkrentmeesters, van het college van Diakenen en de werkgroep 
ZWO zijn in concept gereed. U als gemeentelid kunt hierop nog 7 dagen uw reactie geven. Voor de begroting 
Kerkrentmeesters kunt u reageren via de scriba (Eunice van Zomeren, evanzomeren@telfort.nl). Voor Diaconie 
en ZWO kunt u reageren via de penningmeester (Anja Bouw, anjabouw1@gmail.com). De begrotingen zijn in te 
zien via de website (onder de knop ANBI). Bedoeling is dat de begrotingen zullen worden vastgesteld in de 
kerkenraad van 26 november 2020. 
 
 

Dag van Stilte 
(door Bea de Rijke, namens de werkgroep Stiltedag 2020)  
 
Als vervolg op de eerste aankondiging van de ‘Dag van Stilte’ op 
31 december a.s. in de Eshof is het volgende in gang gezet.  
 
Als thema van deze dag is gekozen voor  ´Stilleven´ 

Stilleven: de oorspronkelijke betekenis 
Stil-l-even: de uitnodiging om even stil te zijn 
Stil leven: de stilte die het leven van nu heeft stilgezet, of hoe  
inzicht in en ervaring van stilte juist veranderd is 
 

Van Binnen Uit 
Stap in de wereld van de stilte 

waar 
het behaaglijk en windstil is 
om ongestoord te dwalen 

langs beeldende kunst 
waar 

ruimte is om woorden te vinden   
voor wat onzegbaar leek 

en tot rust te komen bij de bron. 

 

https://www.pgdeeshof.nl/eshof/attachments/article/743/Nieuwsbrief%20nr.%209%20-%201%20mei%202020%20webversie.pdf
https://www.pgdeeshof.nl/eshof/attachments/article/772/In%20deze%20ruimte%20wordt%20gefilmd-v2.pdf
mailto:evanzomeren@telfort.nl
mailto:anjabouw1@gmail.com
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Inmiddels is er van twintig kunstenaars van Eshof en Paulusgemeenschap de toezegging om een kunstwerk voor 
deze dag te maken. Een mooie mix van: schilderijen, beelden, woordkunst, glas-in-lood, quiltwerk en fotowerk 
t/m een verbeelding van de Eshof-tuingroep.  
Voor de organisatie zijn Lieske Duim, Nel van Rietschoten, Sierou de Vries en namens de Paulusgemeenschap: 
Irma Dix aan de Vormgroep toegevoegd.   
Afgelopen week maakten we samen de eerste start om plannen uit te denken, waarmee de hal en de kerkzaal, 
in combinatie met de kunst een verstilde omgeving kan worden.  
Verder is er regelmatig contact met de kerkenraad van de Eshof om, ondanks de coronamaatregelen, deze dag 
door te kunnen laten gaan.  We houden je in de komende periode verder op de hoogte.  
 

                                          

Geheime Engelen 2020 
Tot 15 november kunt u zich nog opgeven voor het Geheime Engelen 
project.  Stuur een mail naar nel.stofffelsen@kpnmail.nl.    
Hoe het werkt leest u in Nieuwsbrief nr. 34 of in de Rondom van november.  
 
Het jaarthema van de PKN voor dit jaar is ‘het goede leven’.  Op initiatief van de 
ZWO breiden we het graag uit tot ‘het goede leven delen’. Daar sluit het plan van 
de geheime engelen bij aan. 
 
Als je zelf een tijd lang een anonieme engel voor iemand wilt zijn en als je  
tegelijk af en toe zelf verrast wilt worden, doe dan mee!  
 
Door mee te doen bezorgen we elkaar een beetje licht in het duister. 

 
Gezocht: Secretaris (M/V) 
Binnenkort ontstaat er een vacature bij het College van Kerkrentmeesters.  
Wij zoeken naar een secretaris (M/V).  Voel jij/voelt u ervoor om als ouderling-kerkrentmeester dit college weer 
op volle sterkte te brengen en zo mee te werken/bouwen aan de toekomst van de Eshof?  
In het college worden de praktische en materiële zaken behandeld, zoals onderhoud van het gebouw en de CV 
installatie, maar ook geluid en beeld.  
Als je wit meehelpen of wat meer wilt weten, neem dan contact op met Henry Westein  (westein@hetnet.nl)  of 
de vertrekkende secretaris Jan Beitler (janbeitler.2@kpnmail.nl).  
 
Opgaveformulier pastoraal bezoek  
Zoals in Nieuwsbrief 33 van 16 oktober te lezen was kunt u een pastoraal bezoek aanvragen via een formulier. 
Klik op de volgende link om het formulier te openen en in te vullen: https://forms.gle/XAqWZnoAXaA4sDjX9.   
U kun ook bellen met Nel van Rietschoten, tel. 033 2536389. 
 
Agenda 
ma. 9 november, 19.00 uur: Basiscatechese, de Eshof 
wo. 11 november, 20.00 uur, College van kerkrentmeesters, de Eshof 
do. 12 november, 20.00 uur: Moderamen, de Eshof 
 
Volgende nieuwsbrief  
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 13 november. Dus kopij hiervoor graag aan mij mailen 
voor donderdagavond 12 november. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Nel  Stoffelsen 
predikantsassistent 
06 25316748  

mailto:nel.stofffelsen@kpnmail.nl
https://www.pgdeeshof.nl/eshof/attachments/article/772/Nieuwsbrief_nr.%2034-23%20oktober%202020.pdf
mailto:westein@hetnet.nl
mailto:janbeitler.2@kpnmail.nl
https://www.pgdeeshof.nl/eshof/attachments/article/772/Nieuwsbrief_nr.%2033-16%20oktober%202020.pdf
https://forms.gle/XAqWZnoAXaA4sDjX9

