
 

 

 

 
 
N I E U W S B R I E F nr. 10 – 12 maart 2021 
 
Beste mensen, 
 
Opnieuw vragen wij uw aandacht voor de actie doos  ‘Kinderen voor kinderen.’ Rugtasjes worden gevuld met 
allerlei spulletjes voor kinderen, die in asielzoekerscentra verblijven. 
Palmpasen komt in zicht. Kinderen mogen Palmpasenstokken versieren. Geef je op bij Heidi van Dusschoten!  
In de rubriek ‘Verbonden blijven met elkaar’ komen Rie Lensen en Gab & Nelly Clement aan het woord. 
Verder aandacht voor een paar mooie acties van ‘Hoevelaken naar Georgië’, Vluchtelingenwerk en de 
‘PaasChallenge 2021’. 
 
Bericht van overlijden 
Op donderdag 11 maart is Jan Willem den Hartog overleden, echtgenoot van Dora. Op donderdag 18 maart zal 
in de Eshof een dankdienst voor zijn leven gehouden worden. Aansluitend zal hij begraven worden op de 
Algemene Begraafplaats. 
 
Inkeer 
Door de ervaringen van het afgelopen jaar, ontstond er bij de Liturgische Vormgroep behoefte aan een 
verbeelding in relatie met de komende tijd.  Hoe ingewikkeld is het om door de beperkingen de moed erin te 
houden en hoe zijn door het vertragen juist rust en nieuwe inzichten 
ontstaan? 
 
Het resultaat is 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’ 
 
 
Weer zangers in de kerkdiensten 
(door Ellie Boot, namens het moderamen) 
 
Na de persconferentie van 23 februari heeft het moderamen van de generale synode van de PKN laten weten 
dat we als plaatselijke kerken meer ruimte mogen nemen. Natuurlijk moeten we binnen de basisregels van de 
overheid blijven. Maar wanneer de plaatselijke situatie dat mogelijk maakt, kan er gekozen worden voor 
versoepeling.  
 



 

 

Als moderamen van de Eshof hebben we besloten om met ingang van zondag 14 maart te beginnen met enkele 
zangers in de dienst, zoals we dat ook vóór 17 januari deden. De risico’s van zang in verband met 
besmettelijkheid zijn nog steeds niet volledig in beeld. Daarom zullen we heel voorzichtig zijn. Het aantal 

personen dat zingt, is maximaal vier. Tussen de zangers is een flinke 
ruimte en ook tussen de zangers en de overige aanwezigen houden we 
een ruime afstand aan. 
 
Dit is een prachtig begin! Eindelijk zal er weer zang zijn in de diensten. 
Natuurlijk hopen we dat we u heel gauw weer voor de vieringen kunnen 
uitnodigen. En dat we bij droog weer opnieuw buiten koffie kunnen 
drinken. We houden de besmettingscijfers in de gaten. En hopen dat we 
vanaf 28 maart ook weer kerkgangers in de Eshof kunnen verwelkomen. 
 
We durven de versoepelingen aan, omdat we een betere tijd tegemoet 
gaan. Steeds meer mensen zijn ingeënt. Het weer wordt langzaamaan 
beter, waardoor het virus minder kans zal krijgen. Gelukkig is het aantal 
besmettingen in de gemeente Nijkerk sinds begin februari redelijk laag en 
stabiel. 
 
Via de nieuwsbrief zullen we u op de hoogte houden. We wensen graag 
ieder die het zwaar heeft in deze tijd goede moed toe en 
uithoudingsvermogen! 

 
Verbonden blijven met elkaar 
(door Ellie Boot) 
 
Wie zou eens iets willen vertellen over haar of zijn eigen ervaringen in deze maanden? Ik nodig ieder die hier 
iets over zou willen opschrijven, uit om dat te doen en het vervolgens naar mij op te sturen. Liefst met een foto 
van zichzelf. Dan zet ik die samen in de nieuwsbrief. Zo horen we telkens van iemand anders in de gemeente 
hoe het met hem of haar gaat. 
Deze persoonlijke stukjes 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. 
 
14 maart 10.00 uur – 4e zondag in de veertigdagentijd 
De liturgie voor 14 maart kunt u downloaden. 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).  

 
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  

 
Collectes  
De collectes zijn voor Kerk in Actie; Diaconaat in arme regio’s en Jeugd-  en Jongerenwerk. Bijdragen van de 
kinderen zijn bestemd voor de rugtasactie van de stichting Gave. Zie de beschrijving van dit project elders in 
deze Nieuwsbrief. 

 
Bij de 1e collecte : Kerk in Actie; Diaconaat in arme regio’s 

Als die venijnige 
ijzerenheinige 
virusjes die je niet ziet 
 
als die rondhoppende 
in de war schoppende 
piepkleine stukjes verdriet 
 
weg zullen kwijnen 
en daarna verdwijnen 
dat nergens nog één overschiet 
 
dan zal ik je kussen 
maar ja, ondertussen 
doe ik dat maar niet. 
 

Door Joke van Leeuwen in de 
Dominicus Vastenkalender 2021 

Uitgeverij Plint, 2020 

 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/953#.VUJcyfBtzfc
https://www.facebook.com/Protestantse-Gemeente-de-Eshof-Hoevelaken-596394683725860/
https://www.youtube.com/channel/UCSPEza8OreBvzseQsmmoukA
mailto:ellie.boot@hccnet.nl


 

 

Armoede: ook in ons land komt die voor. In Oost-Groningen en Limburg wordt armoede vaak 
doorgegeven van generatie op generatie. Er is weinig werk en er zijn minder voorzieningen. 
Juist in deze regio’s zijn de kerken klein en hebben ze weinig financiële middelen. Hoe kun je 
dan als diaconie iets doen voor mensen in kwetsbare omstandigheden? Hoe kun je bijvoorbeeld 
iets betekenen voor kinderen die opgroeien in armoede? Kerk in Actie ondersteunt kerken in 
deze regio’s in hun diaconale taak. 
 
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: Kerk in actie; diaconaat in arme regio’s, Jeugd- en 
Jongerenwerk 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. 

 
 
Vluchtelingen - Meer dan een thema 
Politieke debatten gaan dezer dagen over vluchtelingen en aantallen. Zorg voor 
'weggewaaide mensen'  gaat over: hoe helpen we nieuwkomers thuis te raken in 
Hoevelaken? Wil je nieuwe ervaringen of boeiende ontmoetingen? Bekijk eens of 
vrijwilliger bij VluchtelingenWerk iets voor je is op www.vluchtelingenwerk.nl. 
 
 

Het komend jaar zullen binnen onze Gemeente Nijkerk 30-60 nieuwe statushouders zich gaan vestigen; 
alleenstaanden en gezinnen. Ze moeten worden geholpen met inburgeren.  
Binnen het huidige vrijwilligersbestand (plm 17) werken enthousiaste mensen met elkaar samen in 
'maatschappelijke begeleiding'. Informeer eens voor een vrijblijvend gesprek met Melissa de Jonge, coördinator, 
tel. 06 13856899. 
Simon Drost (vrijwilliger) tel. 06 24804935.  
 
De doos ‘kinderen voor kinderen’ en de rugtasactie 
Met de opbrengst van de doos ‘Kinderen voor kinderen’ voor de Stichting Gave willen 
we de kinderen, die in asielzoekerscentra verblijven, verrassen met een rugzak met 
inhoud. Kinderen in Nederland worden uitgedaagd deze rugzakken te vullen met allerlei 
spulletjes: schrijfmateriaal, knuffels en speelgoed. Op deze wijze kunnen onze kinderen 
iets betekenen voor leeftijdgenoten, die in asielzoekerscentra verblijven. 
 
Het idee is dat met de giften de rugtasjes worden besteld en dat daarna kinderen van 
De Eshof de tasjes gaan vullen. Zo mogelijk zal er binnen de kinderdienst en de 
basiscatechese ook verder aandacht worden besteed aan deze actie.  
De actie loopt van 7 maart tot half mei. De tasjes zullen uiterlijk 21 mei ingeleverd worden bij een inzamelpunt 
van Stichting Gave. De medewerkers gaan ze in juni sorteren en verwerken. Op diverse AZC’s in Nederland 
worden de tassen uitgedeeld. 

 
Palmpasen komt er aan.... 
(door de kinderdienst) 
 
Zo’n mooi feest willen wij natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan!  
Daarom mag jij thuis een stok gaan versieren en een mooie foto ervan insturen!  
Graag willen wij weten of je hieraan mee wilt doen, zodat wij pakketjes voor jullie 
kunnen maken en bij jullie kunnen bezorgen.  
Aanmelden graag bij Heidi van Dusschoten: : heidivandusschoten@hotmail.com 
De uiterste aanmelddatum is 22 maart!  
 

about:blank
about:blank
http://www.vluchtelingenwerk.nl/
mailto:heidivandusschoten@hotmail.com


 

 

Graag vermelden in de mail: 
Het adres, aantal kinderen, jongen of meisje ivm de kleurtjes! 
 
PAASCHALLENGE 2021 
(door Gerwin Duine) 
 
Dit jaar is de Paaschallenge ook in Hoevelaken op Paasochtend, 4 april. Het is een leuke manier om het 
Paasverhaal te beleven. De tocht gaat door Hoevelaken en duurt ongeveer een uur. Je loopt een route die aan 
de hand van QR-codes wordt opgegeven. Achter de QR-codes zitten ook opdrachten en de QR-codes vertellen 
een verhaal vanuit een persoon in de tijd van Jezus.  
 
Het idee van de tocht is dat je het Paasverhaal beleeft aan de hand van een van de vier personages in de 
Challenge. 
• Claudia: een powervrouw die haar tijd ver vooruit is.  
• Juda: een man die leeft voor liefde. 
• Jozef: een spirituele leider. 
• Jozua: een echte vrijheidsstrijder 
Je mag je persoonlijke voorkeur kiezen en vervolgens loop je de route. Bij negen punten op de  route hangt een 
QR-code met instructies en/of opdrachten en zo loop je de route af. 
 
De tocht is geschikt voor gezinnen met kinderen of met jongeren vanaf 12 jaar in tweetallen. De indeling in 
gezinnen en tweetallen is direct ingegeven door de veiligheid met betrekking tot corona.  
Om de Challenge veilig te kunnen houden  is het nodig dat gezinnen/groepen zich aanmelden en vervolgens 
worden ze ingedeeld in tijdblokken en ontvangen ze nadere instructies over de tocht.  
 
Als je mee wilt doen dan horen we dat graag voor 24 maart. Aanmelden kan bij gerwin.esther@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/SF7QFjQwQ1pFJAj29  
U kunt ook bellen met Nel van Rietschoten, tel. 033 2536389. 
 
 
Hoevelaken naar Georgië 
Onderstaand twee mooie acties in het kader van het diaconale jongerenproject. Doe mee en help de jongeren 
een handje om hun doel te bereiken. 
 

                                 
 

 

mailto:gerwin.esther@kpnmail.nl
https://www.pgdeeshof.nl/eshof/attachments/article/778/Nieuwsbrief_nr.%2033-16%20oktober%202020_website.pdf
https://forms.gle/SF7QFjQwQ1pFJAj29


 

 

Agenda: 
ma. 15 mrt. 19.00 uur: Basiscatechese, de Eshof 
do. 18 mrt. 20.00 uur: Kerkenraad, online 
 
Volgende nieuwsbrief  
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 19 maart.  Kopij hiervoor graag voor donderdag 18 
maart mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl      
 
Een goede tijd toegewenst. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Nel  Stoffelsen 
predikantsassistent 
06 25316748  

mailto:nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl

