
 

 
 
N I E U W S B R I E F nr. 45 – 12 november 2021 
 
Beste mensen,  
 
We beginnen met een bericht van de kerkenraad over een kleine aanscherping van de regels in de 
Eshof wat betreft corona. Verder in deze nieuwsbrief een laatste oproep om ‘geheime engel’ te zijn, 
een laatste uitnodiging om deel te nemen aan de reis naar Toscane en om de informatieavond over 
de musical Kaïn te bezoeken. Let u ook hier op de verscherpte maatregelen voor toegang. Het college 
van kerkrentmeesters vraagt uw aandacht voor de begrotingen 2022 en een voordracht voor een 
nieuw aan te stellen diaconaal rentmeester. Helaas ook een bericht over een bijeenkomst die niet 
kan doorgaan. We delen zoals ons gevraagd is een link naar een vacature bij de PKN in Gelderland en 
ook leest u alles over een leuke Sinterklaasactie van de groep ‘Hoevelaken naar Georgië’.  En tot slot 
blijven we verbonden met Frans en Annie Hanse. 
   
Kleine wijziging coronamaatregelen Eshof  
(door Sienke Wolters) 
Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen, ook een kleine wijziging in de regelgeving voor de Eshof. 
We verzoeken u vanaf nu weer een mondkapje te dragen wanneer u zich verplaatst in de Eshof. 
De andere maatregelen blijven zoals ze zijn. Ter herinnering vraag ik nog graag uw aandacht voor het 
houden van de 1,5 meter afstand. Daarnaast de herhaalde oproep om thuis te blijven wanneer u 
verkoudheidsklachten heeft.  
Bij het koffiedrinken na de dienst gebruiken we alle ruimte die beschikbaar is, zodat we makkelijk 
afstand van elkaar kunnen houden en toch elkaar kunnen ontmoeten. 
 
14 november: negende zondag van de herfst  
De dienst is te volgen op kerkdienstgemist.nl   
Voor de medewerkers aan de dienst verwijs ik 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 

 
Kinderdienst 
Op 21 november zal er weer een kinderdienst zijn. Als u kinderen heeft in de basisschoolleeftijd kunt 
u zich voor deze dienst laten uitnodigen. Mogelijk zijn er nog plekken beschikbaar. Mail naar 
uitnodigingeshof@gmail.com  
 
 
 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/953-ProtGem-de-Eshof-te-Hoevelaken
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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 november kunt u hiervoor contact opnemen met Lien vogel, 
tel. 033 2580779. 
 

Voorbeden 
Vanwege de afwezigheid van Ellie nodig ik u uit om gebedsintenties voor a.s. zondag aan 
mij (Nel) door te geven. Deze worden meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail 
naar nel.stoffelsen@kpnmail.nl   

 
 
Collectes 
De collectes zijn voor de Eigen diaconie - kerstpakketten en Vorming & Toerusting.  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: Kerstpakketten en kerstattenties 
Ieder jaar brengt uw diaconie bij een aantal adressen kerstpakketten. De kerstpakketten 
zijn bestemd voor gezinnen in Hoevelaken die het financieel niet breed hebben. De 

kerstpakketten zijn daarom zeer welkom en worden door de diakenen en contactpersonen 
persoonlijk bezorgd voor de feestdagen. Ook voor mensen die dit jaar een moeilijke tijd hebben 
gehad, bijvoorbeeld vanwege hun gezondheid of door het overlijden van een dierbare, ontvangen 
van de diaconie een kerstattentie zodat ze weten dat ook de Eshof aan hen denkt. Om deze mensen 
tijdens de feestdagen te steunen en een extraatje te kunnen geven vragen wij u deze collecte warm 
te steunen. Uw bijdrage aan dit doel wordt enorm gewaardeerd! 
 
Bij de tweede collecte: Vorming & Toerusting 
De commissie Vorming en Toerusting bestaat uit leden van 'de Eshof' en 
de St. Paulusgeloofsgemeenschap. Dankzij uw bijdrage is het mogelijk om 
jaarlijks een programma aan te bieden van gespreksgroepen en thema-avonden. 
 
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 -  kerstpakketten, 
Vorming & Toerusting 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 
 

Vorming & Toerusting 
(door Frits Harmsen) 
 
Zowel in de nieuwsbrief van 22 oktober als in de Rondom van november werd een bijeenkomst 
aangekondigd onder leiding van Fred Kok met de veelzeggende titel: ‘Hoe joods is een christen’. Deze 
bijeenkomst zou plaatsvinden in het Pauluscentrum op donderdag 18 november om 19.30 uur. 
Door de sterke toename van het aantal corona besmettingen en de kwetsbaarheid van het 
Pauluscentrum hebben we helaas moeten besluiten deze bijeenkomst op 18 november wederom uit 
te stellen. We hopen op betere tijden in het voorjaar van 2022. 
Allen die zich voor deze bijeenkomst hebben aangemeld, zullen persoonlijk op de hoogte worden 

gesteld. 
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Geheime engelen 2021 
U kunt zich nog opgeven tot 15 november voor het  ‘geheime engelen’-project bij 
nel.stoffelsen@kpnmail.nl of als je geen e-mail hebt: tel. 06 25316748. 
 
Vlieg vooral mee. Zo bezorgen we elkaar een beetje licht in het duister, 
juist in deze donkere Adventstijd.  
 

Meer informatie vindt u in de nieuwsbrieven van 29 oktober en 5 november en in de 
Rondom van november.  
 
Reis naar Toscane in 2022: wie gaat nog meer mee? 
Van 2 t/m 11 mei 2022 gaan we met een oecumenisch 
gezelschap op reis naar Toscane. We reizen per bus en logeren 
in een gastenhuis van de Waldenzenkerk in Reggello (zie foto). 
Een uitgebreid verhaal hierover staat te lezen in de Rondom van 
oktober. Er zijn inmiddels rond de 20 belangstellenden. Het 
maximum aantal reizigers ligt rond de 25, dus er is nog plaats! 
Opgeven kan tot en met 20 november. Ieder die belangstelling heeft, kan dat laten weten aan een 
van de leden van de reiscommissie: 
Ellie Boot (ellie.boot@hccnet.nl; 06 33832849) 
Frits Harmsen (fritsharmsen@kpnmail.nl; 06 20162652) 
Hetty Veldhuizen (hettyveldhuizendendaas@gmail.com; 06 46495205) 
 
Voordracht diaconaal rentmeester 
Graag willen wij u via deze weg informeren dat Wilma van de Kuilen deel wil uitmaken van het 
College van diakenen als diaconaal rentmeester. Op 28 oktober 2021 is de voordracht van Wilma  
goedgekeurd door de kerkenraad. Indien er vanuit de gemeente geen wettige bezwaren volgen 
tegen deze voordracht bij de scriba Eunice van Zomeren is Wilma van de Kuilen per 25 november a.s. 
actief lid als diaconaal rentmeester.  
 
Begrotingen 2022 
De begrotingen voor 2022 van het college van Kerkrentmeesters, van het college van Diakenen en de 
werkgroep ZWO zijn in concept gereed. U als gemeentelid kunt hierop tot en met 27 november uw 
reactie geven. Voor de begroting van het college van  kerkrentmeesters kunt u reageren via de scriba 
(Eunice van Zomeren, evanzomeren@telfort.nl). Voor Diaconie en ZWO kunt u reageren via de 
penningmeester (Anja Bouw, anjabouw1@gmail.com ). De begrotingen zijn in te zien via de website 
(onder de knop ANBI). Bedoeling is dat de begrotingen worden vastgesteld in de kerkenraad van 2 
december 2021. 
  
Toelichting begroting College van Kerkrentmeesters: 
De begroting voor 2022 sluit met een tekort van € 7.250. Dat tekort is aanmerkelijk hoger dan de 
begroting van dit jaar (+ 162%) en ook fors hoger dan het tekort over 2020 (+ 66%). 
 
Lasten 
De oorzaak van het tekort is voornamelijk gelegen in de afdracht aan de PKN m.b.t. de 
predikantsplaats. Deze kosten zijn door ons niet beïnvloedbaar maar ze maken wel zo’n 60% uit van 
de totale kosten. De stijging t.o.v. de werkelijkheid 2020 bedraagt ruim 5%. 
De kosten ‘Kerkdiensten en kerkelijke activiteiten’ laten ook een behoorlijke stijging zien t.o.v. de 
begroting van dit jaar (30%).  
Belangrijke oorzaken zijn de kosten voor licenties beeld en geluid en de kosten voor Vorming & 
Toerusting die in de begroting van 2021 niet waren opgenomen. 
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De kosten ‘Kerkelijke gebouwen’ zijn een stuk lager omdat in 2022 wordt afgezien van een dotatie 
aan het Onderhoudsfonds. Elk jaar wordt hiervoor € 6000 opzijgezet. De redenen om in de begroting 
hiervan af te zien zijn de volgende: 

1. Een te groot tekort op de begroting wordt voorkomen. 

2. Het investeringsfonds is nog voldoende gevuld. Het tegoed bedraagt € 66.000. 

3. Op de investeringen in 2020 en 2021 wordt afgeschreven zodat de in die jaren geïnvesteerde 

bedragen geleidelijk worden terugverdiend. 

Het college acht het verantwoord om de dotatie aan het investeringsfonds een jaar over te slaan. 
  
Baten 
In de begroting wordt rekening gehouden met een kleine toename van de opbrengsten t.o.v. de 
werkelijkheid in 2020. Dat komt vooral door een lichte stijging van de vrijwillige bijdragen met 0,3%. 
Het totaal van de vrijwillige bijdragen maakt ongeveer 75% uit van de totale opbrengsten. 
De overige opbrengsten blijven in lijn met de opbrengsten in 2020. 
 

Hoevelaken naar Georgië vraagt uw aandacht voor hun Sinterklaasactie 
 

 
  
Vacature bij de PKN in Gelderland 
Heb jij een al dan niet professionele ervaring op het gebied 
van (financieel) beheer van organisaties? Word je 

enthousiast van complexe financiële en/of bestuurlijke vraagstukken? Wil je jouw talenten graag 
inzetten binnen de Protestantse Kerk in Gelderland? Dan kom je als geroepen!  
   
Centraal staat de kerkordelijke taak van toezicht, maar daarnaast is het belangrijk om mee te werken 
aan de blijvend goede zorg voor de ‘materiële zaken’ van ruim 250 diaconieën en gemeenten. Het is 
een mooie uitdaging om gemeenten te ondersteunen in het bevorderen van vitaliteit. 
 
Ben je geïnteresseerd in de vacature, lees hier de volledige vacaturetekst.  

 

https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=d762bddc41&e=7c60b35c86


 
Musical Kaïn – zwerver in de oerverhalen 
Van harte welkom op de informatieavond 
van de musical Kaïn. Laat u informeren over 
de inhoud van het verhaal en over de 
mogelijkheden om mee te doen. 
 
Neem wel een geldig coronatoegangsbewijs 
mee. We houden het dan voor iedereen zo 
veilig mogelijk. Daarin volgen we de 
landelijke richtlijnen.  
 
Meer informatie vindt u in de Rondom van 
oktober of op de website van de 
musicalgroep: www.musicalhoevelaken.nl  

 
  
Agenda week 46 
ma. 15 november, 20.00 uur, Wijkteam 6, Dr. Klaarenbeeksingel 65 
ma. 15 november, 19.00 uur, Basiscatechese, de Eshof 
di. 16 november, 19.30 uur: Liturgische Vormgroep, de Eshof 
di. 16 november, 20.00 uur: Moderamen, de Eshof 
wo. 17 november, 13.30 uur: Activiteitengroep, de Eshof 
wo. 17 november, 20.30 uur: Repetitie cantorij, de Eshof 
 
Volgende nieuwsbrief  
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 19 november. Kopij hiervoor graag voor 
donderdag 18 november 20.00 uur mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl  
 
Ik wens u allen een fijne week toe. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Nel Stoffelsen 
predikantsassistent 
06 25316748 

http://www.musicalhoevelaken.nl/
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