
 

 

 

 
 
N I E U W S B R I E F nr. 11 – 19 maart 2021 
 
Beste mensen, 
 
Nog maar twee weken en het is Pasen. Komen er tegen die tijd wat meer versoepelingen van de coronaregels? 
In ieder geval leest u in deze nieuwsbrief dat we er als Eshof voor kiezen om weer wat meer mogelijk te maken.  
Verder een oproep voor versterking van de redactie van de Rondom, nogmaals aandacht voor de acties van 
‘Hoevelaken naar Georgië’. En het Bloemenfonds vraagt uw medewerking. Voor de kinderen geldt: als je je 
opgeeft krijg je een pakketje thuisbezorgd om een Palmpasenstok te maken. En voor gezinnen met jonge 
kinderen en jongeren vanaf 12 jaar is er de PaasChallenge 2021. Door de verhalen  van deze week blijven we  
verbonden met Celine van den Heuvel en Harmen en Astrid Lanser. Ook laat ‘de Eshoftuin’ weer van zich horen. 
 
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 kerkgangers vanaf 28 maart  
(door Lieske Duim) 
 
Vanaf de vieringen rond Pasen willen we weer kerkgangers verwelkomen in de diensten. De kerkenraad is hier 
op 18 maart mee akkoord gegaan. De eerste viering waarvoor weer mensen uitgenodigd zullen worden, is die 
van Witte Donderdag op donderdag 1 april. Natuurlijk blijven we heel voorzichtig. Blijf thuis als je 
verkoudheidsklachten hebt, ontsmet je handen bij binnenkomst en draag een mondkapje wanneer je rondloopt. 
Ook zullen er geen kerkgangers vlakbij de zangers kunnen zitten. Door deze maatregelen, en dankzij het feit dat 
het aantal besmettingen in deze regio stabiel blijft en steeds meer mensen gevaccineerd zijn, durven we weer 
een kleine stap naar versoepeling te zetten.  
Van een aantal mensen weten we dat ze graag uitgenodigd willen worden. Maar misschien van u nog niet. Zou u 



 

 

ons willen laten weten als u naar de kerkdiensten zou willen komen? Dat kan via het e-mailadres 
uitnodigingeshof@gmail.com.  
Op zondag 28, maandag 29, dinsdag 30 en woensdag 31 maart zal er om 19.00 uur een oecumenische vesper 
in de Eshof zijn. Hiervoor hoeft u zich níet op te geven. U kunt gewoon komen, want we verwachten niet dat er 
meer dan 25 mensen zullen komen. Wilt u dan wel uw naam en telefoonnummer bij de ingang opschrijven?  
Hopelijk is dit een voorzichtig begin van betere tijden.  
Voor vragen kunt u terecht bij Ellie Boot, Sierou de Vries, Marijke Hildering en Lieske Duim, rechtstreeks of via 
uitnodigingeshof@gmail.com.  
 
Verbonden blijven met elkaar 
(door Ellie Boot i.s.m. Alex Hollestelle) 
 
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.  
 
21 maart 10.00 uur – 5e zondag in de veertigdagentijd 
De liturgie voor 21 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 de Eredienst. 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 - Beter inkomen Javaanse boeren 
Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. 
Met steun van Kerk in Actie helpt de kerk boeren en boerinnen om een coöperatie op te zetten 
waardoor ze minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun 
producten krijgen. Met het verdiende geld kunnen ze vervolgens weer betere 
landbouwmaterialen kopen. De organisatie leert hun ook hoe je met zo weinig mogelijk chemicaliën en met 
biogasinstallaties goede landbouw bedrijft. 
 
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, Eredienst  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. 
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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 kan nog tot 22 maart bij  Heidi van Dusschoten: : 
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 voor 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. 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 
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Aandacht voor het Bloemenfonds 
(door Lies en Joke) 
 
Lieve medegemeenteleden, 
Al jaren vond u in april een envelopje in uw Rondom waarbij we uw bijdrage vragen voor het 
bloemenfonds.  Hier wordt, gelukkig, ook elk jaar weer goed voor gedoneerd. Zodat we veel 
gemeenteleden, die dat nodig hebben, of… de jarigen van 70, 75, 80 en ouder kunnen laten 

weten dat we aan hen denken en hun dag op kunnen fleuren door een bloemetje! 
Alleen hoe moet dit nu in deze bijzondere tijden waarin we elkaar niet gezamenlijk kunnen treffen? 
Daarom vragen we u dit jaar uw bijdrage te willen storten op rekeningnummer NL66 RABO 0302213813 t.n.v. 
mevr. E. Lekkerkerker. 
Voor velen zal dit geen probleem zijn, en mocht u toch liever contant willen geven 
dan mag u een envelopje in de bus doen bij uw wijkteam, een ambtsdrager, een 
koster, de dominee, bij Lies Lekkerkerker of Joke van der Klok. 
Wilt u dan wel op de envelop vermelden dat dit bestemd is voor het bloemenfonds? 
Laat u uw medegemeenteleden niet zonder een bloemengroet van de gemeente??? 
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking. Sterkte in deze tijd, waarin we 
elkaar niet ontmoeten en blijf gezond. We hopen u weer te zien in gezonde tijden.  
 
Hoevelaken naar Georgië 
Er staan weer  twee mooie acties op stapel  in het kader van het diaconale jongerenproject: 

- Een pubquiz op 9 april 
- Een zalmactie Pasen op 3 april 

Meer informatie vindt u in de Nieuwsbrief van vorige week.  Doe mee en help de jongeren een handje om hun 
doel te bereiken. 
 
Agenda: 
ma. 22 maart, 19.15 uur, Basiscatechese, de Eshof 
do. 25 maart, 19.00 uur:  Moderamen,  de Eshof 
 

 
 
 
De Eshoftuin in voorbereiding 
De afgelopen weken stond het spitten centraal. Vandaag ( 17 maart) is het laatste stukje omgespit en kan het 
zaaien, planten en verzorgen beginnen.  

https://www.pgdeeshof.nl/eshof/attachments/article/796/Nieuwsbrief_%20nr.%2010%20-%2012%20maart%202021_def.pdf


 

 

  
Wij hebben er alle 8 heel veel zin in om elke week te 
werken in de tuin. We kweken nu de kapucijners, diverse 
soorten sla en andijvie voor in bakjes. Het zaaien in de 
koude grond gaat nu ook beginnen, denk hierbij aan: kool,  
(diverse soorten) bonen, wortelen, prei, uien, pompoenen, 
courgettes, bloemen etc. 
Voor het veld met de bonen hebben we nog bonenstaken 
nodig; Wie ze nog over heeft: wij kunnen ze heel goed in de 
tuin gebruiken. 

Kweken en spitten  
  
Om de tuinpaadjes schoon te houden zoeken we ook nog een goede bezem. 
Voor de bonenstaken en de bezem geldt: kan zaterdagochtend bij de tuin geleverd worden,  mooie gelegenheid 
om een kijkje te nemen in de Eshoftuin. 
Of neem contact op met Janny Dammingh: 06 53244435. h.dammingh@chello.nl.  
 
Volgende nieuwsbrief  
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 26 maart. Kopij hiervoor graag voor donderdag 25 maart 
mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl      
 
Ik wens u een fijne week toe. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Nel  Stoffelsen 
predikantsassistent 
06 25316748  
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