
 

 

 
 
N I E U W S B R I E F nr. 14 –  9 april 2021 
 
Beste mensen, 
 
Zouden we dan echt weer wat meer mogen vanaf 21 april? Meer mensen op bezoek, musea- en theater 
bezoek? Laten we het hopen. We kijken uit naar de volgende persconferentie. 
In deze nieuwsbrief een bericht over de beeld- en geluidskwaliteit  in de Eshof, een herhaalde oproep voor 
versterking van het college van kerkrentmeesters en aankondigingen van een zandkunstenares en de expositie 
van Jeltje Hoogenkamp. Door de verhalen blijven we deze week verbonden met Gré Oerlemans en Erik van ’t 
Veer. 
 
Bericht van overlijden 
Op woensdag 31 maart overleed Gerard Verhoeff. Hij is 77 jaar oud geworden. Op donderdag 8 april is er van 
hem afscheid genomen in restaurant Zuiver in Leusden. Daarna hebben zijn echtgenote Gerda en hun dochters 
Nicolette en Renate hem begeleid naar crematorium Amersfoort. 
 
11 april: tweede zondag van Pasen 
De dienst is te volgen op kerkdienstgemist.nl.  
Voor de medewerkers aan de dienst verwijs ik u naar de liturgie. 
 
Collectes 
De collectes zijn voor de Stichting Hulpdienst Hoevelaken en de Eredienst.  Bijdragen van de kinderen zijn 
bestemd voor de rugtasactie van de stichting Gave. 

 
Bij de eerste collecte:  Stichting Hulpdienst Hoevelaken 
De Stichting Hulpdienst Hoevelaken is een vrijwilligersorganisatie die in 1985 is ontstaan uit een 
initiatief van kerkelijke en maatschappelijke instanties. Zij biedt hulp en zorg aan de inwoners van 
Hoevelaken. Kunt u door ziekte, een handicap, leeftijd of andere omstandigheden geen beroep doen 

op bestaande hulpinstanties, dan staan de vrijwilligers van de hulpdienst voor u klaar.  
De hulp is bedoeld voor iedereen, die om wat voor reden dan ook, een helpende hand of een steuntje in de rug 
nodig heeft. Deze fantastische vrijwilligers helpen vooral ook de mantelzorgers, die het vaak zwaar hebben. 
Onze steun 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: Stichting Hulpdienst Hoevelaken, Eredienst of de 
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 2020.  

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

 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/953#.VUJcyfBtzfc
https://www.pgdeeshof.nl/eshof/attachments/article/743/Nieuwsbrief%20nr.%209%20-%201%20mei%202020%20webversie.pdf
mailto:ellie.boot@hccnet.nl


 

 

Kwaliteit van de uitzendingen 
Met de uitzending van de vieringen rond Pasen ging het niet elke keer goed. Het beeld is sinds zondag 28 maart 
verbeterd: we hebben nu een ‘echte’ camera! In de Rondom is hierover een leuke fotocollage te zien. Maar wat 
geluid betreft zijn we nog even aangewezen op houtje-touwtje-werk. In de planning staat dat we rond half mei 
een compleet nieuwe geluids- en beeldinstallatie zullen hebben! Tot dat moment moeten we nog even geduld 
oefenen. 
We hopen dat u dat lukt. Soms valt dat niet mee. Bijvoorbeeld als in de viering van Goede Vrijdag ineens om 
onverklaarbare reden alle zangmicrofoons uitvallen. Terwijl alles van tevoren grondig was gecheckt. Op zaterdag 
zijn Jan Vogel, Ad Ritmeester en Thijmen Toom druk bezig geweest met het oplossen van het probleem. Dat 
lukte gedeeltelijk: ook in de paaswake klonk het geluid van muziek en zang nog niet zoals het moest. Opnieuw 
probeerde Jan Vogel iets uit. Het resultaat mocht er zijn: de paasmorgendienst was wel goed, zowel qua beeld 
als qua geluid! 
Misschien krijgen we de komende weken nog wel eens vaker met een probleem te maken. Je weet het nooit. De 
geluidsdeskundigen beluisteren na afloop elke viering; ze zitten er bovenop en doen wat ze kunnen om 
problemen op te lossen. Gelukkig geldt niet alleen voor de pandemie, maar ook voor de online uitzendingen: er 
gloort licht aan de horizon! 
Voor de zekerheid zeg ik hier ook nog maar eens: de uitzendingen zijn tegenwoordig, zowel qua beeld als qua 
geluid, te volgen via kerkdienstgemist.nl. 
 
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. 
 
 

Zandkunstenares op 18 april 
Volgende week zondag zullen we Helene Wieringa in ons midden ontvangen. 
Helene is zandkunstenares en eigenares van Atelier Hupsakee in Barneveld. Ze zal 
met zand een verhaal vertellen waarvoor je op het puntje van je stoel gaat zitten. 
Het was de bedoeling om deze viering samen met docenten en kinderen van De 
Spreng voor te bereiden en ze dan allemaal in de Eshof te ontvangen. Door de 
lockdown gaat dat helaas niet door. Gelukkig willen de kinderen van de 
basiscatechese aan de dienst meewerken. Ook zullen we een aantal kinderen 
uitnodigen om te komen. Maandag worden de uitnodigingen verstuurd. Heb je na 
maandag nog geen uitnodiging gekregen en wil je wel graag komen? Geef het 

even door aan uitnodigingeshof@gmail.com  
Voor ouders en anderen is het goed mogelijk thuis mee te vieren, dankzij de nieuwe camera die we sinds enkele 
weken hebben. Hopelijk lukt het om daarmee het werk van Helene te volgen! 
 
Vorming & Toerusting 
(door Frits Harmsen) 

 
Vrijwel alle activiteiten van Vorming & Toerusting (we zijn nog op zoek naar een andere term) liggen al ruim een 
jaar stil. Dat is natuurlijk heel erg jammer want Vorming & Toerusting vormt een wezenlijk onderdeel van ons 
kerkzijn.   
 
Gelukkig kunnen we een activiteit aankondigen die we geheel corona proof kunnen uitvoeren en dat is het 
organiseren van een expositie in de Eshof. In samenwerking met de Liturgische Vormgroep zal tussen Pasen en 
Pinksteren een expositie van de kunstenares Jeltje Hoogenkamp in de Eshof te zien zijn. De expositie bestaat uit 
10 schilderijen, die de 10 Woorden verbeelden. In het aprilnummer van Rondom zal iets meer geschreven 
worden over Jeltje Hoogenkamp en haar werk. 
 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/953#.VUJcyfBtzfc
mailto:uitnodigingeshof@gmail.com


 

 

In normale situaties zou de expositie bekeken kunnen worden voor en na kerkdiensten. Maar we bevinden ons 
niet in een normale situatie. We moeten er niet op rekenen dat na de Pasen weer maximaal 30 kerkgangers 
aanwezig mogen zijn. 
Om toch zoveel mogelijk gelegenheid te bieden de expositie te bezichtigen zal er een digitale versie gemaakt 
worden voor de website en zullen we de Eshof elke vrijdag van 12.00 uur tot 13.00 uur openstellen voor het 
publiek. De eerste openstelling is op 9 april en de laatste op 21 mei. 
 
Wat is er fijner om bijvoorbeeld tijdens het doen van boodschappen of het maken van een wandeling even de 
kerk in te lopen, de mogelijkheid hebben om een kaarsje aan te steken en even stil te zijn en ondertussen de 
expositie te bekijken. De Liturgische Vormgroep zal zorgen voor een passende omgeving. 
 
Gastvrouwen en heren zullen erop letten dat alle coronamaatregelen in acht worden genomen en dat bezoekers 
tijdens het rondlopen een mondmasker dragen. Op deze manier kunnen we het voor iedereen veilig houden. 

Tijdens het inrichten van de expositie heeft Jantine Dijkstra een korte impressie gemaakt. Klik op de link om de 
impressie te bekijken. https://youtu.be/sb2rDbYh4GM  

Hartelijk welkom!! 
 
Samenstelling / vacatures College van Kerkrentmeesters 
(door Henry Westein) 
 
Met het vertrek van twee ervaren en sterk betrokken mensen (Adri Zijlstra/Jan Beitler), heeft het college drie 
vacatures. 
Gelukkig mogen we ook iemand welkom heten, namelijk  Frits Harmsen, een bekende, met een ruime ervaring 
in het kerkenwerk. We zijn blij dat Frits het college komt versterken! 
Frits zal komende periode meelopen binnen het college. Bevestiging tot ambtsdrager zal in september 
plaatsvinden. 
  
Als college zoeken we nog twee vrijwilligers om ons te helpen (niet-ambtsdragers).  
We zoeken iemand die ons kan helpen als administrateur, dit is ca. 4 uur werk per maand: 
- bijhouden van de bonnetjes en bankafschriften; 
- bijhouden van de periodieke ontvangsten vrijwillige kerkbijdrage; 
- maandelijks de bestanden van de bankrekeningen downloaden en doorgeven aan onze boekhouder; 
- afstemmen met de penningmeester. 
  
We zoeken iemand die ons kan helpen met de ledenadministratie en speciale actie Kerkbalans/Solidariteitskas, 
dit is ca. 4 uur werk per maand: 
- bijhouden mutaties van inschrijvingen, verhuizingen en uitschrijvingen van gemeenteleden; 
- op verzoek een overzicht maken van gemeenteleden; 
- toegang beheren voor LRP. 
  
Mocht je interesse hebben of meer willen weten, neem  dan contact op met Henry Westein (06-54360892/ 
westein@hetnet.nl). 
 
Volgende nieuwsbrief  
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 16 april. Kopij hiervoor graag voor donderdag 15 april 
mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl   
 
Agenda 
ma. 12 april, 19.00 uur: Basiscatechese, de Eshof 
 
Ik wens u een fijne week. Geniet van het voorjaar en hopelijk zijn er binnenkort minder coronabeperkingen, 
zodat we elkaar weer wat meer ‘in het echt’ kunnen ontmoeten. Blijf in de tussentijd vooral naar elkaar omzien! 

https://youtu.be/sb2rDbYh4GM
mailto:westein@hetnet.nl
mailto:nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl


 

 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Nel  Stoffelsen 
Predikantsassistent 
06 25316748  


