
 
 
N I E U W S B R I E F nr. 34 – 27 augustus 2021 
   
Beste mensen, 
 
De verhalen geven deze week een mooi inkijkje in het leven van Rianne de Vries en Jacqueline Berends. Door de 
rubriek ‘Verbonden blijven met elkaar’ leren we steeds meer mensen een beetje kennen. Aan de reacties merk 
ik dat dit door veel mensen zeer wordt gewaardeerd. Verder uw speciale aandacht voor de eerste collecte (Giro 
555) en uw vrijwillige bijdrage voor de Rondom. Ook kunt u zich nog tot 6 september opgeven voor de Nacht van 
de vluchteling en wordt u door de tuingroep uitgenodigd het ‘Paradijs aan de Veenwal’ te bezoeken. 
 
29 augustus: elfde zondag van de zomer  
De dienst is te volgen op kerkdienstgemist.nl 
Voor de medewerkers aan de dienst verwijzen we u naar de liturgie. 
 
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 zondagochtend een probleem voor u is, kunt u altijd met de auto worden opgehaald. 
Voor de diensten in augustus kunt u hiervoor contact opnemen met Hans Nobels, tel. 2534775. 
 
Collectes 
De collectes zijn voor de Kerkinactie/ZWO en de Eredienst. 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: Giro 555: Samen in actie tegen corona 
Het coronavirus eist in India een recordaantal zieken en doden en ook in Nepal is een ramp niet 
te voorkomen. Ook in landen in Afrika en andere kwetsbare delen van de wereld spant het 
erom. Giro 555, de samenwerking van 11 Nederlandse hulporganisaties helpt op twee manieren. 
 

1. Organisatie van het vaccineren:  
Overheden zijn verantwoordelijk voor de aankoop van coronavaccins, de hulporganisaties achter Giro555 zorgen 
voor de distributie en opslag van vaccins. De vaccins moeten namelijk vaak naar afgelegen, moeilijk bereikbare 
gebieden en het is een hele kunst om ze koel en ongeschonden op de plaats van bestemming te krijgen. 
 
2. Ondersteunen van lokale gezondheidszorg en medische noodhulp: 
De gezondheidszorg in lage- en middeninkomenslanden is niet berekend op de instroom van grote aantallen 
coronapatiënten. Er is een (groot) gebrek aan medische apparatuur en medicijnen. De dramatische beelden uit 
India en Nepal laten wat dat betreft niets aan de verbeelding over. De hulporganisaties achter Giro 555 
ondersteunen de gezondheidszorg in deze landen en geven medische noodhulp aan de zieken.  
Om mensenlevens te redden, moeten we nú handelen. We komen alleen uit deze crisis door zo snel mogelijk en 
zoveel mogelijk mensen te vaccineren. Bovendien hebben India, Nepal en andere landen direct ondersteuning 
van hun gezondheidszorg en medische hulp voor coronapatiënten nodig. Met deze collecte willen wij meehelpen 
de pandemie te bestrijden in gebieden waar dit hard nodig is.  

https://kerkdienstgemist.nl/stations/953#.VUJcyfBtzfc
mailto:uitnodigingeshof@gmail.com
https://www.pgdeeshof.nl/eshof/attachments/article/804/Nieuwsbrief_%20nr%20%2025%20-%2025%20juni%202021_def.pdf


Bij de tweede collecte: Eredienst 
De Bijbelse boodschap leert ons dat wij de opdracht hebben, in navolging van Christus, 
God en elkaar lief te hebben. Daarvoor hebben we elkaar nodig, ieder met zijn of haar 
eigen gaven. Dit komt voor een deel tot uitdrukking in de erediensten. Met uw steun aan 
de collecte kunnen we samen de kosten dragen voor o.a. de vergoeding voor 
gastpredikanten, vieringen met Maaltijd van de Heer, koffie, thee en limonade na de 
dienst. En uiteraard worden er ook oecumenische erediensten georganiseerd. 

 
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: Kerkinactie/ZWO, Eredienst 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. 

 
Voorbeden  
Wij nodigen 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 
 
 

 
Bijdrage voor Rondom ‘de Eshof’ 
(door Henry Westein, namens redactie en penningmeester  
van de Rondom ‘de Eshof’) 

 
Zoals elk jaar vragen wij aandacht voor de vrijwillige bijdrage voor ons kerkblad. Wij stellen een richtbedrag voor 
van € 25 voor de papieren Rondom en € 7,50 als u alleen de digitale Rondom ontvangt. 
U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening: NL03 RABO 0373 7353 75 tnv: CvK van de Prot. Gem de Eshof 
te Hoevelaken inz. Rondom. Graag o.v.v. ‘vrijwillige bijdrage Rondom 2021'.  
Uw steun komt geheel ten goede aan het blad zodat het mogelijk blijft om ‘de Rondom’ ook in de toekomst te 
laten verschijnen. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 
 

Nacht van de vluchteling, editie Hoevelaken! 
(door Celine van den Heuvel) 
 
Net als vorig jaar willen we weer met een groep Hoevelakers op pad 
gaan om aandacht te vragen voor de situatie van vluchtelingen in de 
wereld. We doen dit door op zondag 12 september het Laaksepad te 
gaan lopen in Hoevelaken.  
We starten om 12.00 uur vanaf de Eshof. Iedereen die wil en voor wie 
10 kilometer niet teveel is, kan meelopen!  

Het idee is om met elkaar een mooie wandeling in de directe omgeving van Hoevelaken te maken. Zoals gezegd 
kan iedereen die dat leuk vindt meelopen. Daarbij vragen we ook enkele ‘nieuwe Hoevelakers’, die op basis van 
‘statushouder’ in ons dorp wonen. Ongeveer halverwege stoppen we voor een gezamenlijke lunch; we delen 
dan de zelf meegenomen lunchgerechten met elkaar. Bij terugkomst ronden 
we het samenzijn af met een drankje en een hapje om terug te kijken op een 
mooie wandeling. Op deze manier wordt het een wandeling waarin we met 
elkaar kunnen kennismaken of elkaar beter kunnen leren kennen.   
We vragen een vrijwillige bijdrage voor de wandeling om culturele activiteiten 
samen met ‘nieuwe Hoevelakers’ te kunnen blijven organiseren. Hierbij denken 
we aan hobby’s, handwerken, dagje uit (o.a. musea, pretpark, bos, strand), 
vissen, culturele uitwisseling tijdens feestdagen of bijzondere ceremoniën.   
Wilt u graag meelopen, dan kunt u zich aanmelden via het mailadres celine_heuvel@hotmail.com. Opgeven kan 
tot uiterlijk maandag 6 september 2021.  

https://www.pgdeeshof.nl/eshof/attachments/article/743/Nieuwsbrief%20nr.%209%20-%201%20mei%202020%20webversie.pdf
mailto:ellie.boot@hccnet.nl
mailto:celine_heuvel@hotmail.com


Ook vluchtelingen die jonge kinderen hebben, kunnen meewandelen. Want tijdens de wandeling zal er in of bij 
de Eshof een oppas zijn voor de jongste kinderen, voor wie meewandelen nog te veel is.  
 

De Eshoftuin  
De Hollandse zomer heeft één groot voordeel: het is zeer groeizaam weer! Het proces 
van zaaien, verzorgen, bemesten, snoeien en oogsten gaat vlekkeloos. De groenten van 
de tuin smaken heerlijk en de bloemen staan prachtig in de vazen. Gelukkig vinden 
velen nu de weg naar de tuin op woensdag- en zaterdagochtend. Voor een praatje en 
om wat van de oogst mee te nemen. Reacties: wat smaken 
die bonen toch lekker, de sla blijft lang goed, de prei snijdt 
echt, de smaak van verse groenten is ongekend lekker! De 
bloemen staan volop in bloei en groenten zijn er volop. 
Kortom: een paradijs aan de Veenwal.  
 

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. 
 
Agenda 
ma.30 augustus, 20.00 uur: Wijkteam 9, Weidelaan  
 
Volgende nieuwsbrief  
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 3 september. 
Kopij hiervoor graag voor donderdag 2 september 20.00 uur mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl   
 
Ik wens u een goede week toe.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Nel Stoffelsen  
predikantsassistent 
06 25316748 

mailto:nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl

