
 

 

 
 
N I E U W S B R I E F nr. 17–  30 april 2021 
 
Beste mensen, 
 
We beginnen de nieuwsbrief met een bericht van het moderamen over het weer uitnodigen van 30 mensen in 
de Eshof. Verder nogmaals de oproep voor versterking van het mediateam en u kunt nog tot 6 mei reageren op 
de concept jaarrekening 2020. Door de verhalen blijven we deze week verbonden met Jannie van de Veen en 
Céline Jumelet. 
 
Vanuit het moderamen  
Wij realiseren ons dat het tegenstrijdig kan lijken om, met berichten over hoge besmettingen en volle 
ziekenhuizen, weer met diensten met 30 bezoekers te starten. Wij geven daarom graag een korte toelichting op 
dit besluit:  
 
Tot op heden hebben wij 'solidariteit met de rest van de maatschappij en geldende maatregelen' als 
belangrijkste uitgangspunt gehanteerd. De lijn van de PKN (met instemming van de minister) wijkt nu af van de 
landelijke maatregelen en ook de landelijke maatregelen zelf zijn nu anders dan eerdere versoepelingen.  
 
De situatie nu is ook niet te vergelijken met eerdere momenten, omdat het aantal gevaccineerden snel stijgt 
(landelijk 90.000 per dag) en het aantal mensen dat al een besmetting heeft doorgemaakt is ook gestegen.  
 
We ervaren tegelijk dat de 'nood' onder een toenemend aantal gemeenteleden hoog begint te worden, 
vanwege de steeds langere duur van de maatregelen. En tja: wel vrij kunnen winkelen en op een terrasje gaan 
zitten, maar niet naar de kerk kunnen als het wel zou mogen, dat voelt onredelijk en onnodig streng.   
 
Wellicht heeft niet iedereen hier begrip voor. Maar laten we elkaar de ruimte geven. Voor de één zal het een 
opluchting zijn dat het kan, voor de ander nog een brug te ver. De één heeft al eens corona gehad of is 
gevaccineerd en vindt dat het veilig kan, de ander wacht liever nog even. Laat ieder zelf die keuze maken, een 
uitnodiging is vrijblijvend en kan worden afgeslagen.  
We zien uit naar goede ontmoetingen!  
 
2 mei: vijfde 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 voor 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. 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/953#.VUJcyfBtzfc


 

 

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  
Omdat Ellie deze week afwezig is nodig ik u uit om gebedsintenties aan mij (Nel) door te geven. Deze 
worden meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar nel.stoffelsen@kpnmail.nl  

 
 
Versterking beeld en geluid 
 
Lieve gemeenteleden,  
Gaan jullie op zondag ook graag naar de online-kerkdienst?  
Fijn hè, dat we nu zo’n mooi beeld hebben. Misschien denk je wel eens: ‘laat dát ook eens zien.’ Of: ‘ik zou het 
toch anders doen.’ Of misschien denk je er niet echt bij na.  
Achter beeld en geluid zijn mensen actief. Ze vinden het belangrijk dat het geluid in de kerkzaal goed klinkt en 
dat iedereen thuis mee kan vieren, nu en ook in de toekomst. Alleen… ze zijn met een klein clubje.  
Het complete mediateam bestaat uit acht mensen, vier voor geluid en vier voor het beeld. Dat is nog niet 
voldoende! Nadat Coralien en Thijmen Toom hier vorig jaar mee gestart zijn, hebben zich nog drie mensen 
aangemeld voor het filmen. Door hun vertrek valt er echter een gat. Na mijn laatste oproep heeft zich één 
iemand gemeld voor het geluid, maar er zijn er meer nodig. Want iemand kan een keer ziek worden, of met 
vakantie zijn. En naast de zondagse diensten zijn er nog andere. Het liefst bouwen we een mediateam op waarin 
ieder maximaal een keer per maand aan de beurt komt, en dan inderdaad maximaal. Het kan en mag toch niet 
zo zijn dat we soms geen kerkdienst online kunnen zetten door gebrek aan medewerkers! 
Binnenkort krijgen we nieuwe geluidsapparatuur en komt er een tweede camera bij. Het bedienen van het 
geluid wordt daarmee een stuk eenvoudiger. En het bedienen van de tablet die de beide camera’s aanstuurt is 
leuk en niet moeilijk. Welke van beide taken je ook kiest, je wordt goed ingewerkt.  
 
Dus trek je stoute schoenen aan, en neem contact met mij op. Of vraag het bijvoorbeeld aan familieleden. Een 
keer komen kijken hoe het werkt kan altijd, toch? We hebben je heel hard nodig!  
 
Een lieve groet, namens het mediateam, Joke van der Klok  
tel. 06-29093550 / e-mail joclock@hetnet.nl 
  
Concept jaarrekening 2020 
 
Beste leden van de Protestantse Gemeente de Eshof, 
Hierbij hebben wij het genoegen u de concept jaarrekening over het jaar 2020 aan te bieden, bestaande uit de 
balans per 31 december 2020, de exploitatierekening over 2020 en toelichting.  
De exploitatierekening geeft een negatief resultaat aan van 4.360 euro.  Begroot was een negatief resultaat 
van 4.675 euro. 
Het exploitatieresultaat is ten laste gebracht van het eigen vermogen. De voornoemde stukken worden 
besproken in de kerkenraad in haar vergadering van 20 mei 2021. 
De onderstaande balans en exploitatierekening zijn in verkorte vorm weergegeven, de uitgebreide versie kunt u 
opvragen bij de penningmeester, de heer W. Hospes, en bij de administrateur, de heer H. Westein, beiden te 
Hoevelaken. 
Bezwaren op de jaarrekening kun u indienen via de scriba, mevr. E. van Zomeren, voor 6 mei 2021. 
 

https://www.pgdeeshof.nl/eshof/attachments/article/743/Nieuwsbrief%20nr.%209%20-%201%20mei%202020%20webversie.pdf
mailto:nel.stoffelsen@kpnmail.nl
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Namens het college van kerkrentmeesters  
    W. Hospes, penningmeester   whospes@planet.nl 
    H. Westein, administrateur ad interim westein@hetnet.nl 
 
De concept jaarrekening kunt u in z’n geheel downloaden. 
 
Agenda 
do. 6 mei, 20.00 uur, Moderamen 
 
Volgende nieuwsbrief  
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 7 mei. Kopij hiervoor graag voor donderdag 6 mei mailen 
naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl   
 
Ik wens u een fijne week toe.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Nel  Stoffelsen 
predikantsassistent 
06 25316748  
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