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N I E U W S B R I E F nr. 37 
 
13 november 2020 

 
Beste mensen, 
 
In deze nieuwsbrief nogmaals de aankondiging van de dag van Stilte op 31 december en een laatste oproep om 
mee te doen aan het Geheime Engelenproject. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
15 november –negende zondag van de herfst  
Als tweede te downloaden document  vindt u de liturgie voor de dienst op zondag 15 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. Joep Dubbink, Uithoorn 
Organist: Erik van Veelen 
Ouderling van dienst: Nel van Rietschoten 
Coördinator: Robert van Bloemendaal 
Koster: Hans van de Berg 
Zangers: Coralien Toom, Harry Hubbers, Jouke de Jong, Dicky van der Veer 
Opname: Jantine Dijkstra 
Geluid: Thijmen Toom en Fokke van der Veer 
 
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 onderhoud 
van het gebouw. 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. 
 

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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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  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, Onderhoud van het gebouw  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. 

 
 

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 en ervaring van stilte juist veranderd is 

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.   
Vorige 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.  
              

Ervaring met een engel 
(door Ellie Boot) 
 
We blijken niet de enigen te zijn die een geheime-engelenproject organiseren! De PKN 
heeft er zelfs een bladzijde op de online nieuwspagina aan gewijd (zie 
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/coronaproof-engelenproject-zorg-voor-
saamhorigheid/?fbclid=IwAR3ljH3d4mVCneAB9kL1xjklIqT0Y9fczyfknai3ByIoC0tjhrxTpKDBC
AI). Op een andere site (www.engelenproject.nl) staat: 'Engelen zijn bijzondere mensen die 

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.protestantsekerk.nl/nieuws/coronaproof-engelenproject-zorg-voor-saamhorigheid/?fbclid=IwAR3ljH3d4mVCneAB9kL1xjklIqT0Y9fczyfknai3ByIoC0tjhrxTpKDBCAI
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/coronaproof-engelenproject-zorg-voor-saamhorigheid/?fbclid=IwAR3ljH3d4mVCneAB9kL1xjklIqT0Y9fczyfknai3ByIoC0tjhrxTpKDBCAI
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/coronaproof-engelenproject-zorg-voor-saamhorigheid/?fbclid=IwAR3ljH3d4mVCneAB9kL1xjklIqT0Y9fczyfknai3ByIoC0tjhrxTpKDBCAI
http://www.engelenproject.nl/
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er even voor een ander willen zijn. Soms komen ze onverwacht, maar altijd zijn ze er voor iedereen die wat extra 
licht, troost en aandacht kan gebruiken.' Je kunt op deze site lezen hoe je zelf een engelenproject organiseert. 
 
Zover waren we hier al. We hebben echter een eigen variant! Niet zoals we al in (ik meen) 1995 deden: toen 
deden mensen mee in twee categorieën. Je had engelen, en je had mensen die wel een engel konden gebruiken. 
Voor de eerste groep kon je jezelf opgeven. Voor de tweede groep kon je iemand anders opgeven. 
Onze variant volgt het initiatief van het koor FREE! Zangers van FREE! hebben dit voorjaar tweemaal via 
lootjestrekken.nl gezorgd dat ze het contact met elkaar gaande hielden. En zo doen wij het nu ook. Iedereen die 
meedoet is niet alleen een geheime engel voor een ander, maar krijgt door het systeem van het lootjes-trekken 
ook een geheime engel toegewezen. 
 
Op deze manier is het dubbel leuk! En, voor niet weinigen van ons, een oefening in ontvangen... 
Misschien is dat laatste nog wel het moeilijkst. 
Een FREE!-zangeres schrijft dat ze veel plezier beleefde aan het 'secret friend' zijn. "Stiekem iets bezorgen, 
bedenken wat ik bij de ander vind passen..." En ze had evenveel lol in het ontvangen van leuke attenties. 
"Zomaar een pakje voor de deur! Iemand had over mij nagedacht, met mij in gedachten de kaart gemaakt. Ik 
hoop dat alle deelnemers straks evenveel plezier ervaren." 
 
Iedereen, van jong tot oud, kan meedoen. Ook wie geen gebruik maakt van internet. Bel Nel Stoffelsen even op 
en we regelen een match. Jezelf opgeven kan nog tot zondag 15 november 12 uur!    
                            
Hoe werkt het in de praktijk? 
Op zondagmiddag  15 november ontvang je  een mail die zegt dat je nu deel uitmaakt van het engelenproject. Je 
gaat vervolgens naar de groepspagina. Daar lees je voor wie je een engel mag zijn in de tijd tot aan Kerstmis. 
Daar kun je ook gegevens van jezelf invullen. Of je man of vrouw bent, je leeftijd en eventueel interesses. Dit is 
geen verplichting. Alleen is het wel fijn als je je postadres invult. Dan kunnen er attenties bij je thuis worden 
bezorgd. De gegevens die je hier invult zijn alleen zichtbaar voor degene die jouw lootje heeft getrokken. Succes 
en veel plezier met de actie!  
 
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. 16 november, 19.00 uur: Basiscatechese, de Eshof 
vr. 20 november, 19.30 uur: Sirkelslag-kids (voor basiscatechisanten), de Eshof 
 
Volgende nieuwsbrief  
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 20 november. Dus kopij hiervoor graag aan mij mailen 
voor donderdagavond 19 november. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

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
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Nel  Stoffelsen 
predikantsassistent 
06 25316748  


