
 

 

 

 
 
N I E U W S B R I E F nr. 41 – 15 oktober  2021 
 
Beste mensen,  
 
Wat fijn dat er de komende zondagen weer kinderdiensten zijn. Hoe je je daarvoor kunt  laten uitnodigen lees je 
verderop.   Verder in deze nieuwsbrief allerlei activiteiten voor november (V&T, infoavond Toscanereis, 
infoavond musical Kaïn, bijeenkomst Allerzielen) en zelfs voor december (Top2000-dienst en de Stiltedag). De 
kerkenraad vraagt aandacht voor de vacature van administrateur en de mooie verhalen van Norman en Janiet 
Kempen en Erik van Veelen houden ons verbonden met elkaar. En tot slot twee activiteiten georganiseerd door 
‘de jonge Eshof’.  
 
17 oktober 10.00 uur – vijfde 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 
 

Kinderdiensten 
Op 24 oktober en ook op 7 november zal er weer een kinderdienst zijn. Als u kinderen heeft in de 
basisschoolleeftijd kunt u zich voor deze diensten laten uitnodigen. Mail naar  uitnodigingeshof@gmail.com  
Mogelijk is er ook op 31 oktober kinderdienst maar dat laten we in de volgende nieuwsbrief weten. 
 
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 de Eigen diaconie en voor onderhoud van het 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 mensen 
de weg  wijzen en hen  begeleiden naar zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij. Zo nodig wordt 
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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 veel komende jaren een mooi en 
veilig Godshuis 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. 
 

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. 
 

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) 

Vacature voor (financieel) administrateur (m/v) 
Het college van kerkrentmeesters is op zoek naar een (financieel) administrateur. Een administrateur is lid van 
het college, maar geen ambtsdrager. 
Zijn of haar taak bestaat uit het administreren van inkomsten en uitgaven die via de bankrekeningen van ‘de 
Eshof’ lopen. Je controleert of aan elke uitgave een declaratie of factuur ten grondslag ligt. We maken gebruik 
van een boekhoudpakket waardoor de hoeveelheid werk beperkt blijft tot 4 tot 6 uur per maand. 
Je werkt nauw samen met de penningmeester die zorgdraagt voor de betalingen. 
 
Je hoeft geen financieel deskundige te zijn om dit werk te kunnen doen. Een klein beetje ervaring met Excel is 
prettig maar niet noodzakelijk.  
 
Het college van kerkrentmeesters is een leuk team dat ca. 8 keer per jaar vergadert in een open en ontspannen 
sfeer. 
 
Heb je interesse of wil je meer weten wat de functie inhoudt, neem dan contact op met Henry Westein. 
Telefoon: 06-54360892 of e-mail westein@hetnet.nl  
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‘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. Op zondagmiddag 7 november willen we met deze ontmoeting invulling geven aan de verbondenheid 
met de Eshof. De kids gaan lekker zwemmen en de ‘jonge leden’ hebben alle tijd om met elkaar bij te praten. De 
middag is bedoeld voor gemeenteleden tussen de 25 en 50 en duurt van 13.00 tot 16.00 uur.  
Iedereen krijgt een persoonlijke uitnodiging, maar we willen op deze manier de mogelijkheid geven om het 
moment in de agenda te reserveren: 7 november van 13.00 -16.00 uur. 
 
Vriendelijke groeten van het team, bestaande uit: Ilse Heining, Hanneke van Doorn, Annemarie van der Meulen, 
Sienke Wolters, Nathan van Dommele, Gerwin Duine. 
  
Vorming&Toerusting 
De commissie V&T maakt u nogmaals attent op de volgende activiteiten: 

- Op 18 november is er om 19.30 uur in het Pauluscentrum een avond over  joodse tradities in het 
christendom vandaag de dag oftewel ‘hoe joods is een christen’ door Fred Kok.  

- Op 1, 8, 22 en 29 november zal Ben Piepers de aanwezigen meenemen om 'psalmen en kunst tot leven 
te wekken'. De 4 ochtenden vinden plaats in de Eshof van 10.00 tot 12.00 uur. Deelname €25. Maximum 
aantal deelnemers 15.  

 

Opgeven kan via e-mail: vormingentoerustinghoevelaken@gmail.com of bij fritsharmsen@kpnmail.nl  
Meer informatie vindt u in de Rondom van oktober. 
 

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 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.  
  
Doe je mee!?  
Wij kijken uit naar de reacties, stuur deze naar gerwin.esther@kpnmail.nl 
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Musical Kaïn – zwerver in de oerverhalen 
 

 
 

Meer informatie vindt u in de Rondom van oktober of op de website van de musicalgroep: 
www.musicalhoevelaken.nl  

 
  
Stil-l-even… 
(door Bea de Rijke, namens de werkgroep ‘Stiltedag’ van Eshof en Paulusgemeenschap)  
 
De werkgroep ‘Stiltedag’ nodigt je van harte uit om op 31 december a.s. tussen 10.30 
uur en 16.30 de Eshof binnen te lopen. Daar kun je ervaren hoe rustgevend stilte kan 
zijn. 
Voor deze dag worden de kerkzaal en hal volledig omgevormd tot een ‘Stiltegebied’ 
waar je omringd door kunst, muziek en woorden even op adem kunt komen. 
Afgelopen woensdag heeft de Werkgroep haar eerste stappen gezet om naar dit doel 
toe te werken. 
Welkom en zeg het voort!  
 
Agenda week 42 
wo. 20 oktober, 13.30 uur: Activiteitenmiddag, de Eshof 
wo. 20 oktober, 20.30 uur: Repetitie cantorij, de Eshof 
do. 21 oktober, 19.30 uur: Diaconie, de Eshof 
 
Volgende nieuwsbrief  
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag  22 oktober. Kopij hiervoor graag voor donderdag 21 
oktober 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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