
 

 

 
 
N I E U W S B R I E F nr. 13 –  31 maart 2021 
 
Beste mensen, 
 
Sommigen van u is het wellicht ontgaan maar vanaf afgelopen zondag 28 maart is de kerkdienst alleen te 
beluisteren en te bekijken via  kerkdienstgemist.nl. De oude computer is vorige week vervangen door een video 
encoder en recorder. Hiermee kunnen geluid- en ook beeldopnamen worden gestuurd naar kerkdienstgemist.nl. 
Dus de diensten zijn niet meer te volgen via de Facebookpagina van de Eshof en het YouTubekanaal. 
Verder in deze nieuwsbrief alles over het Paastriduüm en via de verhalen  blijven we verbonden met Evert 
Veldhuizen en Gijs en Bertha Kamphorst. En…mocht u nog wat tijd overhebben, dan kunt u als lid van het 
college van Kerkrentmeesters aan de slag. 
 
Bericht van overlijden 
Op zondag 28 maart is Kees van Duijn overleden. Kees wordt begraven op zijn 79ste verjaardag, donderdag 
1 april. Om 14.30 uur zal er een dienst zijn in de Eshof.  De livestream is te volgen via  
https://vimeo.com/event/843309/f179861a8d.  De rouwkaart kunt u downloaden. Wie een laatste groet aan 
Kees wil brengen, wordt van harte uitgenodigd na de afscheidsdienst naar de Eshof te komen voor het vormen 
van een erehaag. De dienst zal rond 15.30 uur afgelopen zijn. 
 
Paastriduüm 

 
1 april 19.00 uur – Witte Donderdag 
Voorgangers: ds. Ellie Boot en  
pastor Ben Piepers 
Organist: Erik van Veelen 
Ouderling van dienst: Sienke Wolters 
Zangers: Peter Hendriks, Els Baar en  
Lies Traa  
Beeld: Coralien Toom en Lieske Duim 
Geluid: Thijmen Toom 
Collectes: Geen  
                                                                           
 
 

  
                                                                                                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Caféterras op het Place 
du Forum, Arles, bij nacht, 
september 1888 
 

(2) Margaret Ackland, Last Supper, 
1993 

(3) Vjatsjeslav Michailov, Het laatste Avondmaal, 
1984, gemengde techniek op paneel, 120x210 cm 

(4) Verbeelding  
40-dagentijd 2021 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/953#.VUJcyfBtzfc
https://vimeo.com/event/843309/f179861a8d


 

 

2 april 19.00 uur: Goede Vrijdag 
Voorgangers: ds. Ellie Boot en pastor Ben Piepers 
Organist: Rudi Coppoolse 
Ouderling van dienst: Henry Westein 
Zangers: Dicky van der Veer, Ankie van Hoeijen en Tom Kuipers 
Beeld: Jantine Dijkstra 
Geluid: Jan Vogel 
Collectes: Eigen diaconie en Eredienst 
 
3 april 20.00 uur: Paaswake 
Voorgangers: ds. Ellie Boot en pastor Ben Piepers 
Organist: Dinie Jager 
Violist: Eunice van Zomeren 
Ouderling van dienst: Gerwin Duine 
Zangers: Jeannette van Driel, Lies Traa, Harmen Lanser en Marius Gort   
Beeld: Coralien Toom en Nico Peer 
Geluid: Thijmen Toom 
Collectes: Eigen diaconie en Cantorij 
Met medewerking van de kinderen van de basiscatechese 
 
De liturgieën van de drie diensten die gebundeld zijn in één liturgieboekje kunt u downloaden. 
 
4 april 10.00 uur: Paasmorgen  
Voorganger: ds. Ellie Boot 
Organist: Simon Drost 
Violist: Eunice van Zomeren 
Ouderling van dienst: Eunice van Zomeren 
Zangers: Rianne de Vries, Mari van den Burg, 
John Breugem  en Feije Duim 
Beeld: Anja Bouw en Harmen Lanser 
Geluid: Arjan de Vries 
Collectes: Eigen diaconie en Vorming & Toerusting 
 
De liturgie voor de paasmorgen kunt u als apart document  downloaden. 

 
Bij de eerste collecte: Eigen diaconie 
Naast de vele diaconale organisaties die wij steunen en waarvoor vaak een collecte 
bestemd is heeft de diaconie van de Eshof ook uw steun hard nodig. Met uw steun kunnen 
wij gezinnen in Hoevelaken, die in financiële nood verkeren, op weg helpen. Algemeen 

doel van deze hulpverlening is mensen de weg wijzen,  hen begeleiden naar zo zelfstandig mogelijk functioneren 
in de maatschappij en zo nodig financiële hulp verlenen. In noodsituaties is het mogelijk eerst crisishulp te 
verlenen door geld of goederen te geven. Helaas zijn er nog veel gezinnen in Hoevelaken die deze steun heel 
hard nodig hebben. 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, Eredienst, Cantorij, Vorming & 
Toerusting 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.  

 
 
 

Aangeroepen door het Licht 
op-ademend opgestaan 

om te leven in ruimte en tijd 
in liefde en nabijheid 

in aandacht en ontvankelijkheid. 
 

naar Sjon Donkers 

 
(Deze tekst is onderdeel van de liturgische 
verbeelding voor de paasmorgen) 

 

https://www.pgdeeshof.nl/eshof/attachments/article/743/Nieuwsbrief%20nr.%209%20-%201%20mei%202020%20webversie.pdf
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiswIWq5pPgAhXF2qQKHSuXBoUQjRx6BAgBEAU&url=http://gkbs.nl/diaconie-omzien-naar-elkaar&psig=AOvVaw3rdHwLbLmbwIzU_BjRMWY2&ust=1548879065264833
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiswIWq5pPgAhXF2qQKHSuXBoUQjRx6BAgBEAU&url=http://gkbs.nl/diaconie-omzien-naar-elkaar&psig=AOvVaw3rdHwLbLmbwIzU_BjRMWY2&ust=1548879065264833
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiswIWq5pPgAhXF2qQKHSuXBoUQjRx6BAgBEAU&url=http://gkbs.nl/diaconie-omzien-naar-elkaar&psig=AOvVaw3rdHwLbLmbwIzU_BjRMWY2&ust=1548879065264833


 

 

 
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  

 
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 coronaproof 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 de komende Rondom zal iets meer geschreven worden over 
Jeltje Hoogenkamp en haar werk. 
 
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 dan 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. 
 
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: 

mailto:ellie.boot@hccnet.nl


 

 

- 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). 
 
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.  
 
Volgende nieuwsbrief  
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 9 april. Kopij hiervoor graag voor donderdag 1 april 
mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl   
 
Zaterdag 3 april stuur ik u nog de liturgische verbeelding voor de paasmorgen toe. Deze wordt door de 
Vormgroep gemaakt op zaterdagochtend.   
 
Ik wens u een in alle opzichten zonnig paasweekend toe. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Nel  Stoffelsen 
Predikantsassistent 
06 25316748  

mailto:westein@hetnet.nl
https://www.pgdeeshof.nl/eshof/attachments/article/796/Nieuwsbrief_%20nr.%2010%20-%2012%20maart%202021_def.pdf
mailto:nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl

