
 

 

 
 
N I E U W S B R I E F nr. 20 – 21 mei 2021 
 
Beste mensen, 
 
Aankomende zondag is het Pinksteren. Heel fijn dat Ellie weer in staat is om voor te gaan op dit blije feest van 
de Geest.  Onze aandacht wordt gevraagd voor de Solidariteitskas. Door de mooie verhalen blijven we 
verbonden met Wil de Meij en met Daphne Di Mauro en haar partner Raphaël. In een bericht over de Eshoftuin 
lezen we hoe Jan Stomphorst verbonden is met de tuin.  
 
23 mei: Pinksteren 
 

 
 
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 Kerk in Actie/ZWO en voor het Pastoraat.  Bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor de 
rugtasactie van de stichting Gave. 
 

Bij de eerste collecte:  ZWO/Stichting Livingstone 
De collecte is bestemd voor de stichting Livingstone. Zij zit momenteel in de lastige situatie dat er 
geen diaconale reizen mogelijk zijn vanwege corona. Hierdoor hebben de medewerkers moeite 
om hun eigen team goed te laten functioneren en ook alle projecten die zij wereldwijd 
ondersteunen. Zij willen de lokale projecten blijven ondersteunen, ook al zijn er in 2020 nagenoeg 

geen diaconale reizen naar deze projecten geweest en zal dat in 2021 ook het geval zijn. De ZWO wil graag 
support geven aan deze actie van Livingstone. Inmiddels zijn er vanuit de Eshof in de afgelopen 15 jaar 

Genesis ‘X’ 

 

Wanneer de wind de woorden blaast, 

kan men nog wel gedachten vinden 

en staat, al hoort men in den blinde, 

over hun samenhang verbaasd. 

 

Maar als de vloed stijgt van ’t gevoel, 

moeten wij onze woorden zoeken 

om niet tot in de verste hoeken 

stilaan te worden overspoeld. 

 

Doe er het zwijgen toe. De geest 

zal over de oppervlakte zweven, 

totdat het woord wordt aangeheven 

dat in de aanvang is geweest. 

 
Dit gedicht van Jan Wit  koos Jeltje Hoogenkamp bij haar 

schilderij ‘Duif’,  
uit de serie ‘Tien Woorden’  

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


 

 

meerdere diaconale reizen met Livingstone ondernomen en hebben ongeveer 100 jongeren en volwassenen ‘de 
reis van hun leven’ beleefd onder hun vlag. Wij willen graag dat hun werk door blijft gaan, zodat we in 2022 
weer met een groep naar Georgië kunnen. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 
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 Livingstone,  Pastoraat 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 dienst door te geven aan Ellie Boot. Deze worden 
meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl  

 
Solidariteitskas 
(door Henry Westein) 
 
Om niet voor alle kerkelijke acties  tegelijk een financieel beroep op u te doen, is 
ervoor gekozen om in januari aandacht te vragen voor Kerkbalans, in maart voor het 
Bloemenfonds,  in juni voor de Solidariteitskas en in september voor de Rondom.  
 
In juni  wordt dus uw bijdrage gevraagd voor de Solidariteitskas. Kerken uit het hele 

land dragen bij aan dit fonds, met een bedrag per belijdend-  of dooplid. Zo ondersteunen gemeenten elkaar om 
levendig en krachtig midden in de wereld te staan. Dit steunfonds is er voor gemeenten die financieel tegen 
grenzen aanlopen. Het ontbreekt hun niet aan ideeën, maar wel aan menskracht, ruimte of geld. Voor hen is de 
Solidariteitskas in het leven geroepen.  
Voor deze vrijwillige bijdrage is bij de Rondom van juni een acceptgiro bijgesloten. U kunt echter ook uw 
bijdrage direct storten op rekening nummer NL25RABO0373735367 t.n.v. CvK van de Prot. Gem de Eshof te 
Hoevelaken. 
 
De Eshoftuin  en de coördinator 
Elke woensdag- en zaterdagochtend is Jan Stomphorst op de Eshoftuin. 
Tijd om hem eens wat vragen te stellen. 
 
Wat maakt dat jij 2x in de week hier bent? 
Ik vind tuinieren harstikke leuk en wanneer je dat samen doet met een 
groepje enthousiaste en leergierige mensen, is dat een extra stimulans.  
Zowel op woensdag als op de zaterdag  trek ik mijn tuinkleren aan, de 
klompen achter in de auto en de duimstok in de jas, op weg naar de tuin 
waar ik een ochtend met passie en vreugde werk. 
Je slaat nooit over? 
Als coördinator, gevraagd vanuit de werkgroep duurzaamheid, vind ik 
het belangrijk om hier te zijn; ik geef aanwijzingen, corrigeer hier en daar en leg het proces van zaaien, wieden 
en oogsten uit en beantwoord vragen. Kortom: ik vind dat ik er gewoon moet zijn. (met een grijns op zijn 
gezicht: ze kunnen niet zonder mij.) Het werkt heel aanstekelijk  om met zo’n open en nieuwsgierige groep te 
werken. 
Wat is voor jou de relatie met de Eshof?  
Deze groep is ontstaan vanuit de werkgroep duurzame Eshof;  zo zijn we ook bij elkaar gekomen.  De groep 
heeft ook een voorbeeldfunctie; hoe gaan we met de natuur om? Aandacht en zorg voor onze aarde. Wij 
tuinieren zoveel mogelijk biologisch, geen gif, geen onnatuurlijke zaken op de tuin. Alles op een natuurlijke 
wijze. Ik hoop dat mensen hierdoor enthousiast worden voor deze wijze van tuinieren.  

https://www.pgdeeshof.nl/eshof/attachments/article/743/Nieuwsbrief%20nr.%209%20-%201%20mei%202020%20webversie.pdf
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Kom langs, neem een kijkje, neem wat oogst mee, groenten en bloemen met aandacht en zorg gekweekt! 
 

Elke woensdag- en zaterdagochtend van 10.00 uur tot 11.30 uur bent u van harte welkom. 
 
Laatste expositiedag in de Eshof 
(door Frits Harmsen) 
 
Vandaag is het vrijdag 21 mei. De laatste dag dat de expositie van Jeltje 
Hoogenkamp in de Eshof is te bezichtigen. Heeft u nog geen gelegenheid 
gehad om te komen of wilt u misschien wel voor de tweede of derde keer de 
rust en stilte ervaren, een kaarsje aansteken en naar muziek luisteren, kom 
dan tussen 12.00 uur en 13.00 uur naar de Eshof. U bent hartelijk welkom! 

De expositie bestaat uit 10 kleurrijke schilderijen waar de 10 geboden de basis voor vormden. Ze hebben geleid 
tot een serie naar abstractie neigende schilderijen waarin verschuivingen van vorm en kleur de verschillende 
‘Woorden’ markeren. In samenwerking met de Liturgische Vormgroep zijn de schilderijen opgehangen en is de 
omgeving ‘aangekleed’.  
 
Uitklapfolders liggen klaar om u met het gevoel van de kunstenares langs de schilderijen te leiden. Ook zijn er 
pakjes kaarten te koop voor 5 euro per pakje, waarbij geldt dat op = op. 

 
Volgende nieuwsbrief  
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 21 mei. Kopij hiervoor graag voor donderdag 20 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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