
 

 

                                                                                                                                                                                                                                   

 
 
N I E U W S B R I E F nr. 12 – 26 maart 2021 
 
Beste mensen, 
 
In deze nieuwsbrief ten eerste een bericht over de kerkgang de komende tijd. Ook goed om te weten is dat 
beeld en geluid vanaf a.s. zondag op een andere manier zijn te bekijken/beluisteren.  En verder een dringende 
oproep van de redactie van Rondom en van het Bloemenfonds. En helaas kan de Paaschallenge niet doorgaan.  
In de verhalen blijven we verbonden met  Piet Muns en Johan de Graaf en Sjoeke Emmens. 
 
Nog even geduld…. 
(door Ellie Boot en Sienke Wolters) 
 
Vorige week stond in de nieuwsbrief het bericht dat we vanaf 28 maart weer kerkgangers in de vieringen willen 
uitnodigen. In deze nieuwsbrief laten we u helaas weten dat we nog langer een beroep doen op uw 
uithoudingsvermogen. We weten dat er veel mensen zijn die graag weer naar de Eshof komen om vieringen bij 
te wonen. En we weten ook dat er velen zijn die dat wel zouden willen, maar het nog niet verstandig vinden. We 
willen graag recht doen aan de wensen om weer samen te vieren en we willen ook ons steentje bijdragen in het 
voorkomen van besmettingen.  
In de afgelopen week zijn de besmettingen weer toegenomen, en in de persconferentie van afgelopen dinsdag 
is ons allemaal weer gevraagd om ons aan de richtlijnen te houden. In deze context vinden we het niet 
verantwoord en ook niet gepast om weer kerkgangers uit te nodigen voor de kerkdiensten. Hoe vervelend we 
dit ook vinden.  
Tot nu toe hebben we steeds de lijn gevolgd dat we de regels volgen die gelden voor culturele instellingen en 
evenementen. Deze zijn qua gebruik van de ruimte en zaalopstelling vergelijkbaar met een kerkdienst. Daarmee 
kiezen we ervoor om geen ‘gebruik’ te maken van de ruimte die er is voor kerken om wel diensten te houden 
met kerkgangers.  
Voor de komende weken betekent dit dat alle diensten (inclusief de vespers in de stille week) online 
plaatsvinden. Na de persconferentie van 13 april kijken we opnieuw naar wat er kan en of we dan wel een 
volgende stap kunnen zetten. 
 
Inkeer 
Een voorovergebogen figuur, als een mens met een hoofd vol 
gedachten, of een mens die rust heeft gevonden. Om die reden is 
deze figuur omwikkeld met gaas dat de beklemming of inkeer 
benadrukt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Ondanks die verschillen maakt het gaas ook een verbinding naar 
boven. Een weg naar het licht.                                                                                                                                              
Deze verbeelding en de woorden van Maria Vasalis nodigen je uit om in 
de komende tijd die ruimte te ontdekken en vast te houden op zoek naar 
een nieuwe toekomst.                                                                          
                                                                                
 
 

 ‘Ik trek me terug en wacht 
 Dit is de tijd die niet verloren gaat:  

 Iedere minuut zet zich in toekomst om’ 



 

 

Verbonden blijven met elkaar 
(door Alex Hollestelle) 
 
De persoonlijke stukjes  uit deze rubriek zullen niet in de openbare versie van de nieuwsbrief op de website van 
de Eshofgemeente komen. Ze zullen alleen in de versie van de nieuwsbrief staan waarvoor gemeenteleden de 
link per e-mail krijgen toegestuurd.  
 
Beeld en geluid 
De groep die zich het afgelopen jaar heeft bezig gehouden met beeld en geluid laat weten dat er inmiddels 
stappen zijn gezet om e.e.a. te professionaliseren en dus te verbeteren. De huidige computer wordt deze week 
vervangen door een video encoder en recorder. Hiermee kunnen geluid- en ook beeldopnamen worden 
gestuurd naar kerkdienstgemist.nl . Ook wordt er één bestuurbare camera opgehangen. Dit is de eerste stap op 
weg naar een grote verbetering van het geluid en de opnamemogelijkheden in de Eshof. E.e.a. gaat in vanaf 
zondag 28 maart.  
Wie dat handig vindt kan een app van kerkdienst gemist op zijn of haar telefoon of tablet installeren en  de 
Eshof als favoriet instellen. Maar dit is niet perse noodzakelijk. Het kan ook gewoon via  kerkdienstgemist.nl, 

 
28 maart 10.00 uur – Palmzondag 
De liturgie voor 28 maart kunt u downloaden. De dienst is alleen te volgen via 
kerkdienstgemist.nl, voor zowel beeld als geluid. Dus voor de duidelijkheid niet meer via 
Faceboek of Youtube. 
 
Voor de medewerkers aan de  dienst verwijs ik u naar de liturgie.  
 

 
Voorbeden 
Ik nodig u uit om gebedsintenties voor a.s. zondag door te geven aan Ellie Boot. Deze worden 
meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl  

 
Vespers in de Stille week 
(door Lieske Duim) 
 
Het voorbereidingsteam van de vespers hoopte dat de vespers als vanouds mét zo’n 20 tot 30 mensen gevierd 
konden worden. Helaas gaat dát niet, maar gelukkig zijn er wel zangers waardoor de muziek de prominente plek 
kan behouden. 
Verder goed nieuws is -wat u ook elders in deze nieuwsbrief leest- dat u deze vespers met een betere 
beeldkwaliteit kan volgen op kerkdienstgemist.nl in plaats van facebook.  
De vier vespers zijn op zondag 28 maart t/m woensdag 31 maart om 19:00 uur rechtstreeks te volgen via de link 
elders in deze brief. De liturgie is te downloaden via de link onderaan het mailbericht.  
Eén onderdeel van de vespers zal anders gaan, nl. de voorbeden. De mogelijkheid dat iedereen naar voren kan 
komen om een kaarsje aan te steken is er nu niet. De voorganger steekt in plaats hiervan een aantal kaarsjes 
aan. Wilt u graag uw voorbede hierbij horen? Geef uw voorbede door aan Ellie, zij zorgt dat die bij de 
voorganger komt. 
We hopen dat u digitaal met ons meeviert! 
Het voorbereidingsteam: Simon Drost, Linda de Wals, Cees Otte, Gerda van Vilsteren, Ellie Boot en Lieske Duim. 
 
Collectes  
De collectes zijn voor Stichting Moederzorg en het Pastoraat. Bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor de 
rugtasactie van de stichting Gave. Zie de beschrijving van dit project in de twee vorige nieuwsbrieven. 
 

Bij de 1e collecte: Stichting Moederzorg 
Saskia van ’t Veer komt in haar werk als kraamverzorgster regelmatig bij gezinnen waar 
een kind in armoede geboren wordt. Het grijpt haar altijd enorm aan om ouders of een 
alleenstaande moeder, na de bevalling, te moeten achterlaten in een situatie die 
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onveilig, stressvol en armoedig is. Daarom besloot zij te helpen en is Stichting MoederZorg (SMZ) opgericht. Wat 
Saskia o.a. aantreft zijn kapotte onveilige tweedehands spullen zoals bedjes, kinderwagens en boxen. Vieze 
beschimmelde matrasjes, geen of te weinig lakentjes, dekentjes, handdoeken, bevallingsbenodigdheden 
enzovoort.  “Als kraamverzorgster kom ik regelmatig bij gezinnen waar een kind in armoede geboren wordt. In 
Nederland? Ja, in Nederland worden jaarlijks 20.000 baby's in armoede geboren, 1 op de 8 kinderen gaat met 
honger naar school en 1,2 miljoen mensen leven onder de armoede grens. (Bron:Voedselbanken.nl/feiten en 
cijfers). Wij kunnen ons er geen voorstelling van maken van wat er zich achter heel veel Nederlandse voordeuren 
afspeelt. Ik vind het oneerlijk en ik wil deze ouders héél graag helpen. Dat kan ik niet alleen, dus heb ik Stichting 
MoederZorg (SMZ) opgericht. Samen kunnen we zorgen voor elkaar. In overleg met o.a. 
verloskundigenpraktijken, kerken en voedselbanken besluit SMZ wie er in aanmerking komt voor ondersteuning”. 
Ook doneert de stichting met enige regelmaat luiers aan de voedselbank Amersfoort. Help je mee moeders 
financieel te steunen zodat zij beter voor hun kind kunnen zorgen? 
 
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: Stichting Moederzorg, Pastoraat of rugtasactie 
stichting Gave. 
 

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. 

 

 
PAASCHALLENGE 2021 
(door Gerwin Duine) 
 
We wilden dit jaar graag een Paaschallenge in Hoevelaken organiseren en hebben hiervoor de afgelopen weken 
de belangstelling gepeild.  Hierop zijn zeer beperkt reacties gekomen, zodat we deze activiteit helaas NIET door 
kunnen laten gaan.  

                                             
Nogmaals aandacht voor het Bloemenfonds 
(door Lies en Joke) 
 
Hallo daar zijn we weer, dit keer met een gezellig bloemetje voor u allen. 
Gevonden op internet, gezellig in de lente op weg naar Pasen en gewoon 
omdat het kan. 
En om nogmaals aandacht te vragen voor het bloemenfonds waar we heel 
veel mensen blij mee maken. 
Waar moet uw bijdrage ook alweer heen?  Hier komt het rekeningnummer:  
NL 66 RABO 0302213813 t.n.v. mevr. E. Lekkerkerker of gewoon  uw bijdrage 
in een envelop doen en afgeven bij de dominee, de koster, een ambtsdrager 
of iemand van uw wijkteam o.v.v. bloemenfonds. 
Kunnen we weer op uw bijdrage rekenen om die mensen die het zo hard 
nodig hebben of weer een jaar aan hun leven mogen toevoegen te verrassen 
met een bloemetje namens ons allen? 
Vandaar ook de lentegroet voor ons allemaal. 

                                      
Hoevelaken naar Georgië 
In het kader van het diaconale jongerenproject kunt u zich nog aanmelden voor de pubquiz op 9 april. 
Meer informatie vindt u in de Nieuwsbrief van 12 maart.  Doe mee en help de jongeren een handje om hun doel 
te bereiken. 
 
Agenda: 
ma. 29 maart, 19.00 uur: Basiscatechese, de Eshof (in de yogazaal vanwege de vesper in de kerkzaal) 
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Volgende nieuwsbrief  
In verband met de vieringen op Witte Donderdag en Goede Vrijdag sturen we de volgende nieuwsbrief op 
woensdag 31 maart. Kopij hiervoor graag voor dinsdag 30 maart mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl      
 
Ik wens u een goede Stille Week toe in  voorbereiding op het paasfeest. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Nel  Stoffelsen 
predikantsassistent 
06 25316748  
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