
 

 
 
N I E U W S B R I E F nr. 43 – 29 oktober  2021 
 
Beste mensen,  
 
In deze nieuwsbrief wordt nogmaals uw aandacht gevraagd voor de Top2000 dienst (waarvoor uw 
medewerking wordt gevraagd), de Allerzielen-bijeenkomst op 2 november, de informatieavond voor 
de Toscanereis, het ‘Water’-feest met de Jonge Eshof en de Kinderkersttocht op 24 december. 
Verder lezen we dat Ellie er een weekje tussenuit gaat en dat het ‘Geheime engelen’ project weer 
van start gaat. Gerrit en Tineke Wassink  vertellen ons alles over hun coronaperiode. Zo blijven we 
verbonden.  
 
31 oktober 10.00 uur – Gedachtenisdienst 
zevende zondag van de herfst  
 
De dienst is te volgen op kerkdienstgemist.nl  
Voor de medewerkers aan de dienst verwijs ik u naar de liturgie.  
 
Viering van de maaltijd van de Heer 
Onder andere met de diaconie, mensen van beeld en geluid en de liturgische vormgroep denken we 
na over een hygiënische en liturgisch mooie manier om in de kerkdiensten de maaltijd van de Heer te 
kunnen vieren. Dat hoopten we op 31 oktober weer te kunnen doen. We hebben echter wat meer 
tijd nodig om goede keuzes te maken. We hopen dat u nog even geduld heeft. 
 
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 7 november zal er weer een kinderdienst zijn. Als u kinderen heeft in de basisschoolleeftijd kunt u 
zich voor deze dienst laten uitnodigen. Mail naar  uitnodigingeshof@gmail.com  
 
Over zondag 7 november 
(door Ben Piepers) 
 
IK BEN DE ENE 
BRON VAN LIEFDE 
LEEF UIT DIE LIEFDE 
 

De mensen van voorbij 
zij blijven in ons leven 
De mensen van voorbij 

zij zijn met ons verweven 

 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/953-ProtGem-de-Eshof-te-Hoevelaken
mailto:uitnodigingeshof@gmail.com
mailto:uitnodigingeshof@gmail.com


Op de gedenkdag van Willibrord zal in het kader van oecumene Ellie Boot voorgaan in het 
Pauluscentrum en mag ik te gast zijn in uw gemeenschap van de Eshof.   
Hopelijk in de geest van Willibrord wil ik me richten op de inhoud van de Schriftlezing en vandaaruit 
enige lijnen trekken naar ons geloven en leven in de huidige samenleving.  
De teksten uit Leviticus 19,1-2.9-18 en Marcus 12,28-34 ademen het hart van geloven: God is één, 
bron van liefde en hoopt dat jij de ENE liefhebt en je naaste als jezelf.  Dat zijn grote woorden met 
veel ruimte, die vragen om te overwegen, uit te diepen en dichter bij ons leven te brengen. Dat kan 
in actief horen, verstilling, meditatie, zang en gebed vorm krijgen. Een vertelling en het gesprekje 
met kinderen kan een extra dimensie geven aan die kern. Op hoop van zegen. 
 
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 oktober kunt u hiervoor contact opnemen met Nico van Rootselaar, 
tel. 033 2534038. 

 
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 het Hospice Nijkerk en het Pastoraat. 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:  Hospice Nijkerk 
Het Hospice Nijkerk heeft een regionale functie, maar ook mensen van ‘buiten’ zijn 
welkom. De doelgroep bestaat uit mensen vanaf 18 jaar bij wie door de arts of 
specialist is vastgesteld dat er sprake is van een terminale fase met een 
levensverwachting van korter dan drie maanden. Onze bijdrage is zeer welkom. 

 
Bij de tweede collecte: Pastoraat 
De Pastorale Raad bestaat uit wijkouderlingen, jeugdouderling(en), pastoraal 
medewerkers en onze predikant. In samenwerking met diakenen en 
contactpersonen vervult men de pastorale zorg voor de gehele gemeente. Met 
uw steun is het mogelijk dat ons pastorale team bezoeken aflegt, zo nodig in 
overleg ondersteuning geeft en ook pastorale cursussen kan volgen. 
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: Hospice Nijkerk, Pastoraat 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 

 
Allerzielen dinsdag 2 november 
Op dinsdag 2 november (en niet maandag, zoals per abuis in het kerkblad staat) is ieder die wil 
komen uitgenodigd voor een gedachtenisbijeenkomst. We verzamelen vanaf 19.45 uur in het 
uitvaartcentrum bij de begraafplaats. Ieder kan bij binnenkomst een naam op een kaartje schrijven. 
Tijdens de bijeenkomst, die om 20.00 uur begint, luisteren we naar gedichten en muziek en zullen de 
namen worden voorgelezen. Daarna lopen we met brandende kaarsen naar de graven. Na afloop is 
er gelegenheid samen te zijn in het uitvaartcentrum. 
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Informatieavond over de reis naar Toscane in 2022 
Op maandagavond 1 november zal er om 19.30 uur in het Pauluscentrum een informatieavond zijn 
over de oecumenische reis naar Toscane in 2022. Een uitgebreid verhaal hierover staat te lezen in de 
Rondom van oktober. Ieder die belangstelling heeft, hoe vaag ook, is 
van harte welkom! Graag van tevoren opgeven bij 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) 
 
‘Water’-feest met de Jonge Eshof 
We willen de ‘jonge leden’ van de Eshof uitnodigen voor een zwemfeest in het ‘Jaap van der Krol’-
zwembad in Nijkerk. Hiervoor heeft “de doelgroep” een uitnodiging in de brievenbus ontvangen.  
Wij vinden het leuk als jullie komen. Willen jullie voor 1 november doorgeven aan Ilse Heining, of 
één van ons, of jullie erbij zijn?  
Vriendelijke groeten van  Ilse Heining, Hanneke van Doorn, Annemarie van der Meulen, Sienke 
Wolters, Nathan van Dommele en Gerwin Duine 
 

 
Afwezigheid Ellie 
Van 8 t/m 14 november heeft Ellie een week vrij.  Ik (Nel) zal in die week contactpersoon zijn voor 
pastorale noodsituaties. Bij mij is bekend welke predikanten in de regio kunnen worden benaderd. 
Bel of mail naar nel.stoffelsen@kpnmail.nl.  
 

Geheime engelen 2021 
(door Ellie Boot en Nel Stoffelsen) 
 
In november 2020 begon het eerste ‘geheime engelen’-project. Weet u het nog?  
Het was een succes. Veel engelen vlogen met hart en ziel rond om  iemand kleine blijken van 
aandacht te geven.  Voor die ander was het geheim van wie de verrassingen kwamen.  
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Vooral de vier weken van de Advent lijken hiervoor geschikt te zijn. In 
het donker kun je immers gemakkelijk ongezien een verrassing bij 
een voordeur droppen. In de Bijbelverhalen komen we onderweg 
naar Kerstmis een engel tegen (Gabriël) en een hele stoet zong ‘gloria 
in excelsis Deo’ in de Kerstnacht. Bovendien zijn deze dagen voor 
sommige mensen niet de fijnste en niet iedereen ziet uit naar 
Kerstmis. Het is langer donker en een gevoel van eenzaamheid kan 
op de loer liggen. Een engel brengt even licht.  Zullen we daarom 
opnieuw gaan vliegen…? 
 
Ieder die mee wil doen, kan zich vóór 15 november opgeven bij Nel 
Stoffelsen (nel.stoffelsen@kpnmail.nl , of als je geen e-mail hebt: tel. 
06 25316748). Iedereen mag meedoen: klein en groot, jong en oud, 
gemeentelid of parochiaan of anders (niet) gelovig.  U bent zowel 

gever als ontvanger met het systeem lootjetrekken.nl. Mocht u alleen gever willen zijn of alleen 
ontvanger, dan kunt u dat ook aangeven.  Meer informatie over het project zal te vinden zijn in de 
Rondom van november. 
 
Doe mee! Zo bezorgen we elkaar een beetje licht in het duister. 
 
Top2000: De kracht van de vluchteling 
(door Ellie Boot en Gerwin Duine) 
 
Op zondag 26 december 2021 staat de Top2000-dienst gepland. We willen met 
woord en muziek aandacht besteden aan vluchtelingen die wereldwijd hun thuis 
hebben moeten verlaten.  
  
Het thema wordt: ‘De kracht van de vluchteling’.  
Veelal associëren we vluchtelingen en vluchten met de moeilijke kanten van dit onderwerp. Met een 
reis vol gevaren en onzekerheid; met asielprocedures en lange wachttijden in het land waar je 
terecht komt; met werk zoeken dat ver onder je niveau ligt. We zien soms te weinig hoeveel moed 
hiervoor nodig is. En hoeveel kracht je in je moet hebben om de stap te zetten om je thuis te verlaten 
en elders een nieuw leven op te bouwen. 
Natuurlijk staat de muziek centraal in deze dienst. We willen graag dat gemeenteleden en Nieuwe 
Hoevelakers (=vluchtelingen/statushouders) meewerken aan de dienst door muziek of zang in te 
brengen met een toelichting: waarom spreekt deze muziek en/of zang je aan? Hoe heeft die te 
maken met het thema? 
Met deze muziek en begeleidende uitleg wordt het programma samengesteld van de Top2000-dienst 
waarin we deze ‘kracht’ centraal stellen. We willen een oproep doen aan alle gemeenteleden om 
mee te werken aan de invulling van deze dienst. We vragen: 

 Inbreng van nummers passend bij het thema. Als iemand zelf zijn/haar inbreng wil toelichten 
dan ook dat graag doorgeven.  

 Zangers voor LIVE muziek & zang.  Als iemand zelf zijn/haar inbreng wil toelichten dan ook 
dat graag doorgeven.  

 Medewerking voor de techniek tijdens de dienst. (Presentatie maken, beamer bediening in 
de dienst, geluid enz.) 

 Medewerking voor het organiseren en/of maken van een multiculturele ‘maaltijd’ na de 
dienst. We horen graag of hier mooie ideeën voor zijn. 

De aanmeldingen van alle ideeën en medewerking ontvangen wij graag uiterlijk 30 oktober 2021.  
Aan de hand van deze inbreng gaan we een besluit nemen of de Top2000-dienst haalbaar is.  
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Doe je mee!?   
Wij kijken uit naar de reacties, stuur deze naar gerwin.esther@kpnmail.nl 
 
Kinderkersttocht 24 december vanaf 18.30 uur 
Dit jaar willen we graag de kinderkersttocht, die afgelopen Kerst op de 
planning stond, alsnog door laten gaan. Toen was het een mooi alternatief 
voor de bestaande kinderkerstviering. Door het aantal positieve reacties dat 
we hierop kregen, gaan we dit jaar voor een herkansing. Hopelijk is iedereen 
weer net zo enthousiast als vorig jaar! 
 
Als opfrisser de taferelen die we onderweg zullen tegenkomen: 
1. De wijzen, personages: drie wijzen 
2. De engel van de aankondiging, personages: hoofdengel met hulpengelen 
3. De volkstelling, personages: Romeinse soldaten met hulpsoldaten 
4. De herders, personages: enkele herders 
5. De Kerststal, personages: Maria en Jozef 
 
Opgeven voor deelname aan de tocht of voor deelname aan de taferelen kan bij Richard van de 
Kamp: 
Mail:  fam.vdkamp@outlook.com 
Whatsapp: 06-36323315 
 
Verdere informatie volgt via nieuwsbrief, Rondom en e-mail. 
 
Agenda week 43 
ma. 1 november, 19.00 uur: Basiscatechese, de Eshof 
ma. 1 november, 10.00 uur: Psalmen en Kunst tot leven wekken, Pauluscentrum 
ma. 1 november, 19.30 uur: Informatiebijeenkomst Oecumenische reis Toscane, Pauluscentrum 
di. 2 november, 19.45 uur: Gedachtenisbijeenkomst Allerzielen, Uitvaartcentrum bij de Begraafplaats  
wo. 3 november, 13.30 uur: Activiteitengroep, de Eshof 
wo. 3 november, 14.30 uur: Liturgische Vormgroep, de Eshof 
wo. 3 november, 20.30 uur: Repetitie cantorij, de Eshof 
 
Volgende nieuwsbrief  
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 5 november. Kopij hiervoor graag voor 
donderdag 4 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 
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