
 

 

 

 
 
N I E U W S B R I E F nr. 36 – 10 september  2021 
 
Beste mensen,  
 
We beginnen deze brief met een bericht van Sienke Wolters namens de kerkenraad over de gang van zaken 
rondom de diensten in de komende periode. Helaas moeten we ook melding maken van het overlijden van Kees 
Both. Mooie verhalen houden ons  op de hoogte van het leven van Wim Uiterwijk en Nia en Ad Ritmeester. En 
op de Eshoftuin is het steeds meer  een komen en gaan van mensen die profiteren van de rijke oogst. We 
besluiten met nieuws over de startzondag op 19 september. 
 
Informatie rondom de kerkdiensten 
(door Sienke Wolters)  
 
De coronamaatregelen zijn nog niet veranderd en blijven nog steeds van toepassing. Na de volgende 
persconferentie kijken we weer wat de veranderingen betekenen voor de Eshof. Wel hebben we ondertussen 
naar een aantal praktische zaken gekeken en gaan we een aantal dingen aanpassen. We nemen u graag daarin 
mee. 
 
Lectoren 
Vanaf startzondag zullen de lectoren weer hun rol innemen in de kerkdiensten. We gaan daarmee ook weer 
terug naar twee schriftlezingen. 
 
Kansel 
De kansel komt weer terug op de oude plek. Nu we goede beeldapparatuur hebben en de lectoren weer hun rol 
oppakken, is het een goed moment om de kansel weer in gebruik te nemen. We zijn aan het nadenken over een 
andere invulling van de kansel, maar daar hebben we nog geen antwoord op. En dat betekent dat de kansel 
gewoon weer op de oude plek terugkomt. 
 
Ventilatie 
We hebben allemaal inmiddels begrepen dat goede ventilatie belangrijk is in het beperken van de verspreiding 
van corona. We krijgen regelmatig vragen over de ventilatie in de Eshof. We hebben in de kerkzaal 1 grote 
ventilator in het plafond. Deze kan in korte tijd alle lucht in de kerkzaal verversen, dit is zo ingericht bij de bouw, 
omdat het toen nodig was om tussen twee kerkdiensten in, de lucht te verversen. 
Op dit moment gebruiken we deze ventilator niet tijdens de kerkdiensten. Hij maakt daarvoor veel te veel 
geluid. We hebben onderzoek gedaan naar andere ventilatoren op het dak, maar naast dat dit weer een forse 
investering is, kan niemand ons de garantie geven dat deze minder geluid maken en die geluidsvermindering is 
het belangrijkste. Bij het bepalen van hoe lang de gemeente kan zingen gaan we voorzichtigheidshalve uit van 
geen ventilatie. 
 
Liturgie 
De opzet van de liturgie blijft voorlopig zoals hij nu is. We hebben gedacht over het weer in gebruik nemen van 
de liedboeken in de kerkdienst, en over het opmaken van de liturgie in een andere volgorde zodat je het A4 in 
de lengte kunt vouwen als een boekje. Alle opties afgewogen zijn we tot de conclusie gekomen dat we het nog 
even houden zoals het is. Op deze manier kunnen we namelijk volstaan met 1 opmaak, die zowel handig is voor 
gebruik in de kerk als thuis, zowel digitaal als geprint.  
 



 

 

12 september  10.00 uur – dertiende zondag van de zomer 
De dienst is te volgen op kerkdienstgemist.nl  
Voor de medewerkers aan de dienst verwijs ik u naar de liturgie. 
 
Cornelis Both - 11 december 1942 – 8 september 2021 
In de kerkdienst zullen we Kees Both gedenken. Hij overleed afgelopen woensdag. Komende dinsdag 14 
september zal er in de Eshof om 13.30 uur een dankdienst voor zijn leven worden gehouden. 
 
Wilt u ook in de Eshof de dienst meevieren? 
Als u regelmatig een uitnodiging wilt ontvangen voor de diensten, of als u op een bepaalde zondag uitgenodigd 
wilt worden,  kunt u mailen naar uitnodigingeshof@gmail.com 
Wilt u liever bellen? Dat kan ook. Bel naar één van ons en het komt in orde.  
We nodigen u graag uit! 

Marijke Hildering tel. 06 20069898 
Lieske Duim tel. 06 44296945 

 
Autodienst 
Als vervoer naar de kerk op zondagmorgen een probleem voor u is, kunt u altijd met de auto worden opgehaald. 
Voor de diensten in september kunt u hiervoor contact opnemen met Annie Hanse, tel. 033 2535288. 

 
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 de eigen Diaconie en Muziek en Liturgie. Bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor 
TeamUp. Voor een uitgebreide uitleg verwijzen wij u naar nieuwsbrief nr. 25  van 25 juni. 
 

Bij de eerste collecte: Eigen diaconie  
Naast de vele diaconale organisaties die wij steunen en waarvoor vaak een collecte bestemd is, 
heeft ook de diaconie van de Eshof 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 en hen  begeleiden naar zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij. Zo nodig wordt 
er financiële hulp geboden. 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! 
 
Bij de tweede collecte: Muziek en Liturgie 
Een belangrijk onderdeel van ons kerkzijn. Voor de begeleiding van de gemeentezang 
maakt de gemeente gebruik van de inzet van organisten/pianisten. Het liturgisch 
werkoverleg houdt de kwaliteit en de continuïteit van een zorgvuldige liturgie in stand. 
Het overleg is gericht op de korte termijn i.v.m. de voorbereiding van diensten maar 
richt zich ook op het volgen van ontwikkelingen op het gebied van kerkmuziek en 
liturgie en de toepasbaarheid daarvan in 'de Eshof'. Uw gift is zeer welkom om dit 
mooie werk te laten voortgaan. 
 
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, Muziek en Liturgie of TeamUp. 
 
 

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 
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De Eshoftuin  
Het is nu september; de bonentijd is voorbij. Wat hebben we genoten van de 
snijbonen en de sperziebonen. Emmers vol zijn met een glimlach uitgedeeld aan 
velen. Rond 10.15 uur komen de eersten om wat van de oogst mee te nemen. De 
woensdag-  en de zaterdagochtenden zijn gezellig druk. Er ontstaan goede gesprekken 
en over en weer worden diverse recepten gedeeld. Top!  Komend weekend beginnen 
we met de bouw van een  ‘huisje’ en de kas op ons extra stuk grond.  Fijn dat er naast 
de vaste ploeg ook vrijwilligers zijn die helpen bouwen. 
 
 

 
Kom langs, neem een kijkje,  neem wat van de oogst mee: groenten en bloemen 
met aandacht en zorg gekweekt! 
 
Elke woensdag- en zaterdagochtend van 10.00 uur tot 11.30 uur van harte 
welkom.  
 
Als u wilt, kunt u een financiële bijdrage overmaken naar:  Prot. Gemeente de 
Eshof,  IBAN: NL20RABO0302206299 o.v.v. donatie Eshoftuin. 
 
 
 

 
 
19 september - startzondag en vredesdienst 
Op 19 september vieren we de startzondag en de vredeszondag in oecumenisch 
verband: dat wil zeggen dat we in beide kerkgebouwen een identieke liturgie vieren 
en na afloop samen buiten koffie drinken. 
Voor deze zondag zullen onder andere veel kinderen en hun ouders worden 
uitgenodigd. Een aantal kinderen dat naar groep 4 is gegaan, krijgt een liedboek. En 
we horen een verhaal over de 'nacht zonder dak', waar 26 jongeren en 16 begeleiders 

aan deel zullen nemen.  
 
 
 
Agenda 
ma. 13 september, 14.00 uur, Vorming & toerusting, Lindenhof 18 
wo. 15 september, 14.30 uur, Bloeidaalgroep, Bloeidaal 
wo. 15 september, 20.30 uur, Repetitie cantorij, de Eshof 
za. 18 september, Bezinningsdag kerkenraad, de Hooiberg, De Glind 
 
Volgende nieuwsbrief  
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 17 september. Kopij hiervoor graag voor donderdag 16 
september 20.00 uur mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl  
 
Ik wens u allen een fijne week toe. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Nel  Stoffelsen 
predikantsassistent 
06 25316748                                                                                   
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