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Beste mensen,
Kerst 2020. Nog twee weken te gaan en het wordt misschien wel een totaal andere kerst dan we hadden
gehoopt. Met minder mensen om ons heen, of misschien wel helemaal alleen, zoals vaker voorkomt. In de
Rondom staat een mooi gedicht met de titel ‘Troostlied voor wie met kerst alleen is’. De moeite waard om nog
eens na te lezen.
Ik hoorde de theoloog des vaderlands Almatine Leene afgelopen week zeggen dat er nu wellicht meer ’ruimte’
is voor waar het werkelijk om gaat met kerst. Misschien ook iets om over na te denken?
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.

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 .

Zingen in de Eshof
Tot 15 december kun je je nog opgeven om een keer mee te zingen in de diensten van januari en februari. Als je
daarvoor voelt klik dan dit formulier aan en vul het in. Dan kan Coralien Toom een rooster maken.
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 wordt er dan vanaf 9.15 uur ingezongen
met de organist.
13 december –derde 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. Ellie Boot
Organist: Dinie Jager
Ouderling van dienst: Hannah Wicherink
2e ambtsdrager: Jan Vogel
Coördinator: Lieske Duim
Koster: André Lekkerkerker
Zangers: Hetty Harmsen, Dicky van der Veer, Wim Schuit en Tom Kuipers
Opname: Jantine Dijkstra
Geluid: Fokke van der Veer
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13 december 17.00 uur – Vesper
Voorganger: Simon Drost
Muziek: Dinie Jager
Zangers: Lies Traa, Henk Boswijk en Mari van den Burg
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 en de tweede voor Onderhoud gebouw. Bijdragen van de kinderen
zijn bestemd voor hulp aan kinderen in de vluchtelingenkampen in Griekenland. Hulp wordt geboden door
voedsel, kleding en onderwijs te bieden en zo op een kindvriendelijke manier te zorgen voor betere opvang.
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
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 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.
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 in de twee resterende vespers zijn: Simon Drost (13 dec.) en Cees Otte (20 dec.). De muziek wordt
verzorgd door onze musici en enkele zangers zullen de liederen zingen. De vesperdiensten beginnen om 17.00
uur en zijn in de Eshof. De liturgie voor de vespers is te downloaden via deze link.
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Uitnodigingen voor de kerstvieringen en oudjaarsavond
Wat zou het mooi zijn, dachten wij als uitnodigingsteam, als in de laatste weken van de decembermaand
iedereen -die dat wil- weer eens een viering in het gebouw kan bijwonen.
Nu is het maar de vraag of dit lukt zolang we maar 30 mensen per keer kunnen uitnodigen. Ook omdat we zo’n
tien mensen hebben die niet of slecht op een andere manier de kerkdiensten bij kunnen wonen, en die we
daarom vaker willen uitnodigen. En hoe groot is de animo? Wie wil wel en wie wil niet en wanneer het liefst?
Daarom hebben we het volgende bedacht en daarvoor hebben we jullie medewerking nodig.
1. We vragen om aan te geven of je kerstavond of kerstmorgen of oudejaarsavond aanwezig wilt zijn bij de
viering in de kerk. Dit kun je aangeven met een mail naar uitnodigingeshof@gmail.com
2. Wij noteren je voorkeur en houden daar zoveel mogelijk rekening mee.
3. In de week ervoor krijg je de uitnodiging die je nog wel even moet bevestigen (er kunnen immers
wijzigingen in je agenda gekomen zijn, of je bent verkouden en moet daarom afzeggen)
4. De zondagen eromheen nodigen wij zoveel mogelijk de mensen uit die niets hebben aangegeven.
5. Naast de kerkdiensten kun je je ook nog opgeven om op 24 december tussen 17.00 en 20.00 uur met de
kinderkersttocht mee te doen. (zie Rondom dec/jan p.4 en verderop in deze Nieuwsbrief)
Graag ontvangen wij voor 20 december uw keuze op uitnodigingeshof@gmail.com
Heeft u geen mail? Dan kunt u bellen (of appen) naar één van ons.
We hopen u binnenkort uit te kunnen nodigen!
Marijke Hildering (06 20069898)
Sierou de Vries (06 53966245)
Lieske Duim (06 44296945)
Kinderdienst op 27 december
Op 27 december zullen er weer kinderen met hun ouders voor de kerkdienst worden uitgenodigd. Ik meld dit
hier, zodat gezinnen met kinderen er alvast rekening mee kunnen houden. De kinderen gaan in de kinderdienst
en ook na afloop van de dienst (mocht dat nodig zijn) aan de slag met een bijdrage voor de Dag van Stilte van 31
december en 2 januari.
Kinderkersttocht
Geef licht – het goede leven met elkaar delen
Jammer genoeg is het vanwege de coronabeperkingen niet mogelijk de kinderkerstviering op 24 december door
te laten gaan. Daarom heeft de leiding van de kinderdienst (Richard van de Kamp, Heidi van Dusschoten en Ellie
Boot) iets anders bedacht.

Kinderkersttocht
Op 24 december kan ieder die dat wil een kerstwandeling maken. Een tocht langs een pad dat je van het ene
feestlicht naar het andere brengt. De wandeling zal in totaal maximaal twee kilometer zijn en voert langs een
aantal taferelen uit het kerstverhaal. Welke taferelen dat zijn en hoe ze eruit zullen zien? Dat zie je als je de
wandeling doet! Hoe het precies in z’n werk gaat, kun je nalezen in de Rondom van december/januari.
Doe je mee…? – Geef je dan op!
Opgeven kan via uitnodigingeshof@gmail.com tot en met uiterlijk 20 december. Elk groepje of gezin wordt
ingedeeld op een tijdstip tussen 17.00 en 20.00 uur. Voor dit tijdstip krijg je dan een uitnodiging, waar ook
verdere aanwijzingen in zullen staan.
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Dag van Stilte
Stilte, verwondering & bezinning
door middel van natuur, kunst & muziek
31 december 2020 en 2 januari 2021
De Eshof Hoevelaken, de Veenslag 16
Welkom: 10.30 – 16.30 uur
Entree is gratis. Wel houden we ons aan de corona-maatregelen.
Diaconaal project Hoevelaken naar Georgië
In De Rondom van december 2020 staat een update over het Diaconale project.
Om alvast geld in te zamelen voor de (tot 2022 uitgestelde) reis naar Georgië organiseert
het projectteam onder andere de Kerstpostactie. Laat uw jaarlijkse kerstkaarten
bezorgen voor maar 60 cent per kaart!
Alle post die tot 17 december wordt afgeleverd bij De Heerd 19 in Hoevelaken wordt
voor je bezorgd. Of laat het ophalen. Bel of app naar 06-30379746. Bezorgen kan alleen
in Hoevelaken.
Gezocht: een nieuwsbriefschrijver
Ik ben op zoek naar iemand die het schrijven/samenstellen van de nieuwsbrief zo nu en dan van mij (Nel) kan
en wil overnemen. Misschien één keer in de maand. En natuurlijk ook als ik eens geveld word door een
vervelend virusje of iets dergelijks. Mail of bel me maar als je er meer over wilt weten.
Ellie afwezig
Van 13 t/m 18 december is Ellie afwezig. Zij zit voor studiedoeleinden een paar dagen in een huisje. Voor
noodgevallen is zij wel bereikbaar en ze leest ook wel haar mail, al is het misschien wat onregelmatig.
Agenda
ma. 14 december, 19.00 uur: Basiscatechese, de Eshof
wo. 16 december, 20.00 uur: College van kerkrentmeesters, de Eshof
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 18 december. Dus kopij hiervoor graag aan mij mailen
voor donderdagavond 17 december.
Ik wens u allen een goede week toe.
Met vriendelijke groet,
Nel Stoffelsen
Predikantsassistent
06 25316748
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