
 

 

 

 
 
N I E U W S B R I E F nr. 46 – 19 november 2021 
 
Beste mensen,  
 
Het is helaas toch weer noodzakelijk om ook in de Eshof de coronamaatregelen weer aan te 
scherpen. Aanstaande zondag start de ZWO met de actie Olijfhelden. Het is mogelijk om na afloop 
van de dienst flessen olijfolie te kopen. Op een later moment bestellen kan ook. Wilt u dat 
Sinterklaas bij u op bezoek komt, de groep Hoevelaken voor Georgië geeft inzicht in zijn agenda. Jan 
Hofman houdt zondag zijn Preek van de Leek in de Emmaüskerk in Barneveld. Het college is op zoek 
naar een ouderling kerkrentmeester. Deze week blijven we verbonden met Richard van de Kamp. 
 
Aangescherpte coronamaatregelen 
(door Sienke Wolters) 
Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen, hebben we het coronabeleid van de Eshof nog iets 
meer aangepast dan vorige week.  
Om goed afstand te kunnen houden, gaan we de komende drie weken weer uit van 30 kerkgangers. 
We verzoeken u dringend bij het verplaatsen in de Eshof een mondkapje te dragen. Omdat het 
afstand houden zo belangrijk is en we bij verplaatsen mondkapjes dragen, hebben we helaas moeten 
besluiten om geen koffie meer te drinken na de kerkdienst. En natuurlijk blijft de oproep staan om 
thuis te blijven bij verkoudheidsklachten. 
 21 november: tiende 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 Ook op 28 november zal er kinderdienst zijn, voor deze zondag geldt 
hetzelfde. 
 
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  
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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 
Deze week is er alleen een collecte voor Solidaridad. Bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor 
TeamUp. Voor een uitgebreide uitleg verwijzen wij u naar nieuwsbrief nr. 25  van 25 juni. 
 

Solidaridad: Samen solidair voor haar toekomst! 
Er is veel armoede in Ghanese dorpsgemeenschappen die leven van de 

kleinschalige goudmijnbouw. Met name vrouwen hebben het zwaar. Zij worden ongelijk behandeld 
waardoor ze te weinig verdienen, voor seksueel geweld moeten vrezen en niet kunnen investeren in 
hun ondernemingen voor een leefbaar inkomen. Om de armoede het hoofd te bieden, krijgen zij met 
hulp van Solidaridad de kans om een eigen bedrijf op te bouwen en op te komen voor hun rechten. 
Zo helpen vrouwen zichzelf, hun gezin en hun community vooruit. Helpen wij mee? 
 
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: Solidaridad 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 

 
Voordracht diaconaal rentmeester 
Graag willen wij u via deze weg informeren dat Wilma van de Kuilen deel wil gaan 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.  
 

Preek van de leek door Jan Hofman in de Emmaüskerk in 
Barneveld 
Jan is directeur-bestuurder van de J.H. Donnerschool in de 
Glind, een school voor speciaal onderwijs. Tot 2 jaar geleden 
was Jan de scriba in de Eshof. Hij draagt het speciaal 
onderwijs een warm hart toe. Zijn visie op kinderen is 
gebaseerd op een christelijke levensovertuiging.  
Jan is uitgenodigd om de ‘Preek van de Leek’ te houden in de 

Emmaüskerk in Barneveld. In de Eshof staat dit beter bekend onder ‘het verhaal uit de zaal’. Hiervoor 
worden bekenden uit de plaats of regio uitgenodigd om een dienst in te vullen. Gospelkoor Free 
werkt ook mee aan de dienst. 
De dienst wordt gehouden op 21 november om 19.30 uur. Het adres staat in de flyer hiernaast 
vermeld. De dienst is ook te volgen via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10097 
 
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 
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(onder de knop ANBI). Bedoeling is dat de begrotingen worden vastgesteld in de 
kerkenraadsvergadering 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 in 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. 
  
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. 
 
Oproep voor een ouderling kerkrentmeester (m/vr) 
(door Frits Harmsen) 
Het college van kerkrentmeesters is op zoek naar een ouderling kerkrentmeester. 
Henry Westein is 4 jaar ouderling kerkrentmeester geweest in de rol van voorzitter. Daarvoor heeft 
Henry 8 jaar het college van diakenen gediend. Aan het einde van zijn maximale termijn als diaken en 
ouderling kerkrentmeester heeft Henry besloten een stapje terug te doen. Een zeer te respecteren 
besluit. Met Henry vertrekt er echter ook veel ervaring, kennis en betrokkenheid. 
 
Een ouderling kerkrentmeester is lid van de kerkenraad. In die rol is hij/zij mede verantwoordelijk 
voor de in stand houding en toekomst van ‘de Eshof’. Je denk mee over het uitzetten van lijnen en 
het inspelen op actuele zaken in en buiten onze kerkelijke gemeenschap. Daarnaast doe je bij 
toerbeurt dienst in kerkdiensten. 
 
Als kerkrentmeester ben je mede verantwoordelijk voor de financiële gezondheid van ‘de Eshof’ en 
het in goede staat houden van het gebouw. Daarvoor zijn diverse hulpmiddelen beschikbaar en ter 
zake kundige en betrokken mensen die het college van advies kunnen dienen en die in uitvoerende 
rollen werkzaam zijn. 
Het college kiest uit zijn midden een voorzitter, dus in gezamenlijk overleg wordt daarover 
afgestemd.  
Natuurlijk kost het tijd. Maar door het werk met anderen te delen moet je rekenen op ongeveer 10 
tot 12 uur per maand. 



 

 

 
Enthousiasme en samenwerken staan voorop. Een praktische instelling, een gezonde dosis humor en 
enige relativiteitszin zijn belangrijke factoren om te functioneren in het college van 
kerkrentmeesters. Het college is een leuk team dat ongeveer 8 keer per jaar vergadert in een open 
en ontspannen sfeer. Samen bouwen we mee aan de kerk van morgen. 
 
Deze oproep leent zich niet om in detail in te gaan over alle aspecten van het werk. Maar mocht jouw 
belangstelling gewekt zijn, aarzel dan niet om contact op te nemen met Henry Westein, telefoon 06-
54360892 of e-mail westein@hetnet.nl  
 

 

 
 

  
Olijfolie met een missie 

Van werken in een vluchtelingenkamp op Lesbos naar duurzame hulp door samen te werken met 
olijfboeren op Lesbos om vluchtelingen te helpen. Oprichter Chanella kwam door haar 
vrijwilligerswerk in de vluchtelingenkampen in contact met olijfboeren. Samen is het idee voor 
Olijfhelden ontstaan om de lokale economie te steunen en vluchtelingen te helpen. 
 
De Olijfhelden van Lesbos 

Ken je de beelden nog uit 2015 van rubberen boten met 
vaders, moeders en kleine kinderen die de gevaarlijke 
oversteek maakten van Turkije naar Lesbos? Duizenden 
vluchtelingen kwamen in korte tijd aan op Lesbos. De 
olijfboeren op Lesbos twijfelden geen moment en gingen 
samen eten uitdelen om de mensen in nood te helpen. 
Deze olijfboeren zijn Olijfhelden. 
In 2020 wachten er meer dan 20.000 vluchtelingen op 
Lesbos. Ondanks alle gevaren van de zee zijn er nog steeds 
wekelijks families die met een rubberen boot naar Lesbos 

proberen te komen. Turkije biedt voor hen geen veilige toekomst. 
 
Met elke fles olijfolie een voedzame maaltijd  
Geïnspireerd door de olijfboeren wordt met elke verkochte fles olijfolie 
een voedzame maaltijd gegeven aan een vluchteling. Zo kunnen we niet 
alleen in Nederland genieten van heerlijke olijfolie, maar geven we ook 
een toekomst aan de bewoners van Lesbos. 
Met elke verkochte fles olijfolie steunen ze erkende hulporganisaties. Het 
hele jaar door steunen zij Home For All door met de opbrengst van de 
verkochte olijfolie een maaltijd aan een vluchteling te geven.  
De coöperatie heeft als missie de werkgelegenheid op het eiland 
vergroten en het behouden van een goed ecosysteem op het eiland voor 
de olijfbomen, kruidenplanten en dieren. 
 

 
Herkomst van olijfolie 
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De olijfolie komt rechtstreeks van de boeren van de sociale coöperatie Modousa op Lesbos. Deze 
boeren maken op hun biologische olijfgaarden premium extra vierge olijfolie van de Kolovi-olijf. Het 
heuvelachtige landschap staat vol met olijfbomen, in een natuurlijke omgeving met veel 
kruidenplanten en bloemen. Dit proef je terug in de milde en volle smaak van de olijfolie. 
 
Hoe werkt de eindejaar actie in de Eshof 
De ZWO van de Eshof vindt Olijfhelden een aansprekende manier om hulp te bieden aan 
vluchtelingen en willen deze actie steunen door die binnen de Eshof en de Paulus gemeenschap 
onder de aandacht te brengen. Het is ook mogelijk om bij ons uw bestelling te plaatsen.  
 
Elke fles krijgt een kaartje om de flessenhals waarop de herkomst, serveertips en het goede doel 
vermeld staan. Lekker voor jezelf en leuk om cadeau te geven. 
Door flessen van 250 ml en 500 ml biologische extra vierge olijfolie à €12,95 resp. €19,95 via ZWO te 
bestellen kunnen we dit goede doel ondersteunen en met elkaar de verzendkosten laag houden. 
We hebben drie momenten bepaald waarop we de olijfolie collectief kunnen bestellen 

1. Bestel en betaal tussen 21 en 30 november, dan verwachten wij op zondag 5 december uw 
bestelling in de kerk te kunnen uitgeven. 

2. Bestelt en betaalt u tussen 1 en 15 december, dan verwachten wij uw bestelling op 19 
december in de kerk te hebben. 

3. De laatste kans is tussen 16 en 27 december, dan is uw olijfolie naar verwachting op 2 januari 
in de Eshof.  

Dit alles afhankelijk van de levertijd. 
 
Op de dag van de aftrap van deze actie, 21 november, zal ook de gelegenheid zijn om in de Eshof 
de flessen te bekijken, te kopen (zolang de voorraad strekt) en/of eventueel te bestellen. U kunt 
ons vinden bij de kraam van Solidaridad. 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om op 21 november in de Eshof aanwezig te zijn, plaats dan uw 
bestelling bij Hanneke van den Brink op s.brink94@outlook.com. Zij laat u dan via mail de verdere 
afhandeling weten. Voor meer informatie kijk ook op 
www.olijfhelden.nl. 

 
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. 
 
Geheel volgens de landelijke coronarichtlijnen toegang 
met QR code en vaste zitplekken op 1,5 meter. 
Meer informatie vindt u in de Rondom van oktober of op 
de website van de musicalgroep: www.musicalhoevelaken.nl  
 

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.  
Vorming & Toerusting 
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(door Frits Harmsen) 
In de Rondom van deze maand werd voor de vierde keer de documentaire film Oerijssel 
aangekondigd. Deze film zou op 24 november in de Kopperhof worden vertoond. 
Vanwege de verscherpte corona maatregelen kan ook deze filmvoorstelling helaas niet doorgaan.  
U kunt wel vast een nieuwe datum noteren: 23 maart 2022. Uiteraard met het nodige voorbehoud, 
maar het duurt nog een tijd dus wie weet is de vijfde poging eindelijk succesvol.  
 
 
 

 
 
Agenda week 47 
ma. 22 november, 10.00 uur, Psalmen en kunst tot leven wekken, de Eshof 
ma. 22 november, 19.00 uur, Basiscatechese, de Eshof 
ma. 22 november, 20.00 uur, Wijkteam 8, Julianalaan 15 
ma. 22 november, 20.00 uur, informatieavond musical Kaïn 
wo. 24 november, 20.30 uur, Repetitie cantorij, de Eshof 
do. 25 november, 14.00 uur, Wijkteam 1, Nachtegaallaan 12 
do. 25 november, 19.30 uur, diaconie, de Eshof 
  
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 26 november. Kopij hiervoor graag voor 
donderdag 25 november 20.00 uur mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl  
 
Ik wens u allen een fijne week toe. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jacqueline Berends 
033 2987586 
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