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N I E U W S B R I E F nr. 40 
 
4 december 2020 

 
Beste mensen, 
 
In deze Nieuwsbrief  een berichtje over de schatkamer van de Sint, de dag van Stilte, de adventsvespers, de 
slapende Eshoftuin, en u kunt zich tot 15 december nog opgeven als zanger  tijdens de diensten in het nieuwe 
jaar, tenzij alles weer normaal wordt, maar daar durven we voorlopig nog niet vanuit te gaan.  
 
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. 
 
 
 
 
 
Zingen in de Eshof 
(door Coralien Toom) 
 
Beste zangers, 
Zoals het er nu naar uitziet, zullen we het ook in januari en februari met 4 zangers moeten doen in de 
wekelijkse kerkdiensten. Daar ga ik tenminste van uit.  
Wil je ook zo graag eens zingen in een van de diensten in de Eshof? Ik heb een google-formulier gemaakt, 
waarin je kunt aangeven wanneer je kunt/wilt zingen. 
Wil je dit formulier (aanklikken) invullen vóór 15 december? Dan kan ik een rooster maken. Alvast bedankt. 
Annahes (onze cantor) heeft aangeboden om op woensdagavond (om 20.00 uur in de Eshof) de liederen, die op 
zondag worden gezongen, met de zangers door te nemen. Op zondag zingen we dan vanaf 9.15 uur in met de 
organist. 
 
6 december – tweede advent  
Als tweede te downloaden document  vindt u de liturgie voor de dienst op zondag 6 december. 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. Diederiek van Loo, Amersfoort 
Organist: Rudi Coppoolse 
Ouderling van dienst: Henry Westein 
2e ambtsdrager: Eunice van Zomeren 
Coördinator: Céline Jumelet 
Koster:  Hans Nobels 
Zangers: Rianne de Vries, John Breugem en Jac en Ankie van Hoeijen 
Opname: Joke van der Klok 
Geluid: Arjan de Vries 

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 . 

 

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://docs.google.com/forms/d/1pNZetNIueO12jPz9By_a41KFSHzpIVGHRiTYesCADYk/edit#responses
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:uitnodigingeshof@gmail.com
https://www.pgdeeshof.nl/eshof/attachments/article/772/Nieuwsbrief_nr.%2031-2%20oktober%202020.pdf


2 

 

6 december 17.00 uur - Vesper 
Voorganger: Linda de Wals 
Muziek: Simon Drost 
Zangers: Lies Traa, Hamen Lanser en Ellie Boot 
Beeld: Coralien Toom 
Geluid: Thijmen Toom 
 
Ook de Vespers zijn digitaal te volgen via kerkdienstgemist.nl, via de Facebook-pagina en via het 
YouTubekanaal de Eshof. 
 
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 vluchtelingen. Zie de toelichting. 
 

Kinderen voor kinderen doos 
Het doel van de ‘kinderen voor kinderen’-doos is de afgelopen periode het 
mooie doel Time4you geweest. Het project ondersteunt jongeren in 
asielzoekerscentra in Nederland op diverse manieren. We willen de 
financiële support beëindigen en meedoen aan het kerstproject in de Eshof.  
Het Kerstproject van de PKN ondersteunt de kinderen in de 
vluchtelingenkampen in Griekenland. Wij van de Eshof willen ook financieel 
bijdragen aan dit goede en noodzakelijke doel en hiermee deze kinderen een 
beetje helpen. Ruim 50.000 kinderen verblijven in een situatie die 
mensonwaardig is. Het zijn veelal kinderen uit Syrië, Congo en Afghanistan. 
Hulp wordt geboden door voedsel, kleding en onderwijs te bieden en ze een 
kindvriendelijke plek te geven voor betere opvang.  Bijgevoegd filmpje geeft 
de inhoud van deze actie weer. Geef licht aan vluchtelingenkinderen in 
Griekenland on Vimeo. De komende periode zal het geld dat door de 
kinderen wordt bijeengebracht voor dit doel bestemd zijn.  

 
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. 
Natuurlijk mag u ook bij het verlaten van de kerkzaal een bijdrage in de doos voor kinderen van vluchtelingen in 
Griekenland 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 voor de 
feestdagen bezorgd. Ook  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! 
 

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
https://vimeo.com/475888128
https://vimeo.com/475888128
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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. 

 
 
Vespers in de Adventstijd 
‘Aanstoot-gevend licht’ is het thema van de vespers van dit jaar. In deze vesperserie luisteren we naar teksten 
rond licht. Soms is dat een tekst die licht geeft – of ons uitnodigt dat te doen. Een andere keer spreekt een tekst 
over licht dat aanstoot geeft. Of is zelf aanstootgevend in haar lichtheid. 
En… je mag ‘zomaar’ komen! Je hoeft je van tevoren niet aan te melden. We hopen dat we, door het samenzijn 
in stilte en bezinning, goede momenten van verbondenheid kunnen beleven met elkaar en met de Eeuwige. 
Voorgangers zijn: Linda de Wals (6 dec.), Simon Drost (13 dec.) en Cees Otte (20 dec.). De muziek wordt 
verzorgd door onze musici en enkele zangers zullen de liederen zingen. 
De liturgie voor de vespers is te downloaden via deze link. 
 

 
De schatkamer van de Sint 
Dit bericht kwam laat binnen, maar wil ik toch, zoals ons is verzocht, met u delen. Voor zover ik 
heb begrepen is de schatkamer van de Sint nog open t/m 5 december, dus het kan nog. 
Onder het motto IEDER KIND VERDIENT EEN CADEAUTJE VAN DE SINT heeft Willie van Kooij 
geheel coronaproof buiten onder een afdak een actie opgezet met de naam “DE SCHATKAMER 
VAN DE SINT”. 

  
Zij heeft speelgoed/boeken en spellen verzameld voor mensen met een klein budget die GRATIS bij haar 
opgehaald kunnen worden. U bent van harte welkom. Schroom niet om langs te komen. 
Ophaaladres: Willie van Kooij, De Deel 7, 3871 RP Hoevelaken, 06 21410286. 
  
Vorming & Toerusting 
(door Frits Harmsen namens de commissie Vorming en Toerusting) 
 
Aanstaande zondag 6 december zal onze oud organist Rudi Coppoolse na de kerkdienst een adventsconcert 
verzorgen.   
In dit concert staat het bekende Luther koraal ‘Nun komm, der Heiden Heiland’ centraal. Bij ons is dit koraal 
beter bekend als lied 433 uit het liedboek. Rudi zal een drietal verschillende bewerkingen van dit koraal ten 
gehore brengen afgewisseld met niet koraal gebonden muziek. De gekozen muziek is van de hand van Dietrich 
Buxtehude en uiteraard Johan Sebastian Bach. Het concert duurt ongeveer een half uur. 
 
Er is geen koffie, dus kerkgangers kunnen gewoon blijven zitten. Het concert zal ook via internet en Facebook te 
beluisteren zijn.  
 
 
 
 
De Eshoftuin houdt een winterslaap. Een mooie reden om in deze periode stil te staan bij onze kruidentuin, 
waarvan u ook gebruik kunt maken. 
Elke zaterdagochtend tussen 10.00 – 11.30 uur kunt u in de kruidentuin de gewenste kruiden komen halen.  Een 
tweetal kruiden  zijn in de wintergerechten populair; laurier en rozemarijn.  
Deze zijn volop aanwezig in de tuin. 
 
 

https://www.pgdeeshof.nl/eshof/attachments/article/743/Nieuwsbrief%20nr.%209%20-%201%20mei%202020%20webversie.pdf
https://www.pgdeeshof.nl/eshof/attachments/article/772/2020%20vespers%20advent.pdf
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Laurier  
In veel winterstoofpotten (en ook in soep) wordt laurier gebruikt. Laurier is een 
groenblijvende boom of struik waaraan lichtgele bloemetjes komen en zwarte 
bessen. Het blad heeft een sterke smaak, die we het best kennen van het 
laurierdropje. We eten het niet omdat het blad hard blijft. In gedroogde vorm 
wordt het wel in veel keukens gebruikt.  
 
 
 

 
Rozemarijn 
Net als laurier is ook rozemarijn een geliefd kruid in stoofpotten en blijft de struik 
ook in de winter groen. Rozemarijn is als kruid wel overheersend. Meegebakken 
gaat de smaak niet verloren. Rozemarijn is onderdeel van het kruidenmengsel 
‘Provençaalse kruiden’. In de Nederlandse keuken strooien we het graag over 
aardappels. 
 

 
 
Kerstwens uit Oeganda 
Pastor Samuel Kawalya stuurt ons een kerstgroet namens zijn gemeente, de Bethel Community. Aan zijn 
kerkgebouw is een basisschool gekoppeld voor kinderen uit Masaka en omstreken. Afgelopen voorjaar 
doneerde de ZWO namens de Eshofgemeente geld voor een aantal speeltoestellen voor de kinderen en voor 
boeken voor de schoolbibliotheek. Alle dagen komen er kinderen op af, het is de enige speeltuin in het hele 
dorp. 
Pastor Samuel schrijft: 'Thank you for being a blessing to us. Our prayer is that we remain friends, visit us again 
with your team. May the joy of Christmas fill your hearts! 
 
Avond over religie en cultuur 
Op 8 december vindt de volgende avond plaats in de reeks Religie en cultuur in het Witte Kerkje. Dit keer zal de 
straatpastor van Amersfoort, Bernadette van Dijk, vertellen over haar ervaringen met dak- en thuislozen, onder 
de titel Straat en thuisloos leven. Het is in deze tijd een des te grotere uitdaging. Wat kunnen wij leren van 
mensen die hun eigen plek kwijt zijn? Wat is zin op straat, en wat onzinnig? Straatpastor Bernadette van Dijk 
vertelt verhalen van de straat van Amersfoort. Over maatschappelijke opvang, verslavingszorg en dagbesteding, 
over gelukte en minder gelukte ontmoetingen, trouw, gebrokenheid en verbinden, over vieren en rouwen op 
straat, over mensen, wel en niet als wij. Van harte aanbevolen! 
 
We houden ons aan de richtlijnen van het RIVM, en deze lezing zal daarom alleen online te volgen zijn 
via kerkomroep.nl/#/kerken/10517 , of via het youtubekanaal van het  
Witte Kerkje:  https://www.youtube.com/channel/UChP9HXBE8x1SaTXlmyhYY8A. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Laurier in de Eshoftuin; blaadjes kunnen gedroogd worden. 

Rozemarijn in de Eshoftuin; goed te gebruiken in de winter. 

http://kerkomroep.nl/#/kerken/10517
https://www.youtube.com/channel/UChP9HXBE8x1SaTXlmyhYY8A
https://www.pgdeeshof.nl/eshof/attachments/article/772/Nieuwsbrief_nr.%2033-16%20oktober%202020.pdf
https://forms.gle/XAqWZnoAXaA4sDjX9
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Dag van stilte 
 

 
 
Agenda 
6 december, 17.00 uur: Vesper in de Eshof 
7 december, 19.00 uur: Basiscatechese, de Eshof 
8 december, 9.30 uur: Pastorale Raad, de Eshof 
 
Volgende nieuwsbrief  
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 11 december. Dus kopij hiervoor graag aan mij mailen 
voor donderdagavond 10 december. 
 
Ik wens u allen een goede week . 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Nel  Stoffelsen 
predikantsassistent 
06 25316748  


