
 
 
N I E U W S B R I E F nr. 33 – 20 augustus 2021 
   
Beste mensen, 
 
Voor de meeste mensen loopt de vakantie zo langzamerhand ten einde. In deze nieuwsbrief vragen wij nogmaals 
uw aandacht voor de nacht van de vluchteling, editie Hoevelaken. De kerkenraad draagt Frits Harmsen voor als 
ouderling kerkrentmeester. We blijven verbonden met Jan en Eunice Scheijgrond-van Zomeren en Hans en Ineke 
van den Berg-Verhoog. 
 
22 augustus: tiende 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 Eigen diaconie en onderhoud gebouw. 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 om mensen de weg te wijzen en te 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: Onderhoud gebouw 
De Eshof is een prachtig gebouw en dat willen we samen graag zo houden. De kosten 
worden flink in de hand gehouden door veel vrijwilligerswerk. (Groot) onderhoud 
wordt tijdig uitgevoerd zodat we nog vele jaren een mooi en veilig Gods huis hebben 
waar we elkaar kunnen ontmoeten. Uiteraard kiezen we als “Groene kerk” voor 
duurzame oplossingen. Fijn dat u de collecte steunt! 
 

 
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, onderhoud gebouw of TeamUp. 

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


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 
 
Frits Harmsen voorgedragen als ouderling kerkrentmeester   
(door Eunice van Zomeren – scriba de Eshof) 
 
Naar aanleiding van de openstaande vacatures bij het college van kerkrentmeesters begin dit jaar, is er een 
oproep gedaan om het college te komen versterken.  
Tot onze vreugde heeft Frits Harmsen positief gereageerd toen er een beroep op hem werd gedaan. 
Hij wordt daarom door de kerkenraad voorgedragen als ouderling kerkrentmeester en de bevestiging staat 
gepland voor zondag 5 september.   
Zoals gebruikelijk heeft de gemeente minimaal twee weken de gelegenheid om daarop te reageren.  
Indien er geen bezwaren tegen de kandidaatstelling zijn binnengekomen, wordt de kandidaat als verkozen 
beschouwd. Reacties kunnen worden ingediend bij de scriba via het mailadres: evanzomeren@telfort.nl   
 

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.  
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.  
 
Activiteitengroep 
(door Ellen van der Linden) 
Wij zijn weer begonnen. U bent aanstaande woensdag weer van harte welkom voor een praatje, een spelletje, 
een handwerkje of eigen inbreng. Alles natuurlijk onder het genot van een kopje koffie of thee. We beginnen om 
13.30 uur. Graag tot woensdag in de Eshof! 
 
Agenda 
do. 26 augustus, 20.00 uur: moderamen, de Eshof. 
 
Volgende nieuwsbrief  
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 27 augustus. 
Kopij hiervoor graag voor donderdag 26 augustus 20.00 uur mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl   
 

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


Ik wens u een goede week toe.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jacqueline Berends 
Assistent nieuwsbrief, 033-2987586   


