
 
 

 
N I E U W S B R I E F nr. 2 
 
20 maart 2020 
 
Beste gemeenteleden,  
 
Voor de tweede maal ontvangt u hierbij een nieuwsbrief waarin we proberen u zo volledig mogelijk te 
informeren over de gevolgen van de coronacrisis voor ons als Eshofgemeente. 
 
Om te beginnen volgt hieronder een bericht van onze voorzitter van de kerkenraad, Sienke Wolters.  
Ook de liturgie voor het morgengebed op 22 maart is onderdeel van deze nieuwsbrief.  
 
Vervolgens zet ik nog een aantal dingen op een rij wat betreft  de verbeelding die door de  Vormgroep is 
bedacht voor deze 40-dagentijd, de al dan niet afgelaste activiteiten en andere relevante mededelingen die ik 
via anderen binnenkreeg.  
 
Beste gemeenteleden,  
 
In de afgelopen week zijn we geconfronteerd met vraagstukken, waarvan we niet hadden voorzien  dat we er 
ooit mee te maken zouden krijgen. We hebben donderdag 12 maart besloten om de kerkdiensten in maart niet 
door te laten gaan, om zo bij te dragen aan de maatregelen tegen de verdere  verspreiding van het coronavirus. 
 
Dit besluit hebben we met u gedeeld in een e-mail en via de website. We hebben u ook gevraagd  om suggesties 
te doen voor alternatieven. We zijn dankbaar aan de slag gegaan met de  alternatieven die door verschillende 
gemeenteleden zijn aangedragen. 
 
Eerste zondag zonder kerkdienst 
Zondag 15 maart was het moderamen in de Eshof aanwezig op de eerste zondag zonder kerkdienst.  
Om 10.00 uur heeft Ellie Boot, een korte ‘uitzending’ verzorgd, die te beluisteren was via de website.  
In deze uitzending heeft Ellie een aantal mededelingen gedaan en een gebed uitgesproken.  
Zo zorgden we ervoor dat niemand voor een dichte deur stond, niet fysiek en niet digitaal.  
 
Alternatief voor kerkdienst 
We gaan in plaats van de kerkdiensten in de Eshof, elke zondag een soort meditatie uitzenden via  onze website, 
op dezelfde manier als waar je altijd al kan meeluisteren met de dienst. Dit wordt geen  kerkdienst zonder 
gemeente, maar een korte meditatie gericht op de luisteraars. Het is dus een  andere opzet dan onze reguliere 
kerkdiensten. We vinden het belangrijk om op deze manier contact  te maken met de mensen die 
luisteren/meedoen. De liturgie voor deze meditatie vindt u elders in  deze nieuwsbrief. In de meditatie nemen we 
ook de verbeelding mee die door de vormgroep wordt  verzorgd.  
 
Nieuwsbrief 
Elke week willen we een nieuwsbrief maken die we via de mail versturen naar de mensen van wie we een adres 
hebben. We hebben geïnventariseerd wie geen e-mail heeft en wel de nieuwsbrief wil ontvangen. Bij deze 
mensen bezorgen we de nieuwsbrief op papier. 



 
Pasen 
Op dit moment is het duidelijk dat ook de viering op Palmpasen niet door zal gaan. Over de vespers in de week 
voor Pasen en de vieringen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Paasmorgen hebben we nog 
geen besluit genomen, maar we houden er sterk rekening mee dat deze vieringen ook niet door gaan. Hierover 
meer in de volgende nieuwsbrief. 
 
Hoe gaat het verder? 
Het is onmogelijk om ver vooruit te kijken. In de afgelopen week volgden de maatregelen elkaar in hoog tempo 
op. Wanneer de regels worden aangepast, bekijken we de gevolgen voor de Eshof. Informatie over de actuele 
situatie vindt u op de website van de Eshof. 
 
Omzien naar elkaar  
In deze tijd van onzekerheid, ‘sociale onthouding’ en ziekte, is het van groot belang dat we naar elkaar blijven 
omzien. We hebben hier in de wijkteams over gesproken en zien dat er op veel plekken al veel gebeurt. We 
hopen van harte dat u dat blijft doen. En wanneer u zelf behoefte heeft aan contact, laat u het weten? 
Ik wens u allen gezondheid, moed en vertrouwen toe. 
 
Sienke Wolters 
Voorzitter kerkenraad  
 
Morgengebed 22 maart 
Hieronder vindt u de liturgie voor het morgengebed a.s. zondag. Te volgen via www.kerkdienstgemist.nl  
 
Voorgangers: ds. Ellie Boot en Linda de Wals 
Organist: Simon Drost 
Ouderling van dienst: Henry Westein 
2e ambtsdrager: José van Dasselaar 
Geluid: Jan Vogel 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liturgie van het morgengebed vanuit de Eshof – 22 maart 2020, 10.00 uur, zondag ‘laetare’ 
 
 
Muziek: ‘Onze hulp…’ (t. H. Oosterhuis, m. T. Löwenthal) 
 
Onze hulp in de Naam. 
Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
Die trouw blijft tot in lengte van dagen. 
 
Die sprak er zij licht. 
Die zag dat het goed was. 
Die nooit laat varen het werk van zijn handen. 
 
Votum en begroeting 
 
Lezing: Exodus 7, 8-25 

 
Muziek:  psalm 105 
Om mee te lezen: vers 1 en 2: 
 
1. Loof God, de Heer en laat ons blijde 
zijn glorierijke naam belijden. 
Meld ieder volk en elk geslacht 
de wonderen die God volbracht. 
Gij, die van harte zoekt de Heer, 
verblijd u, geef zijn naam de eer. 
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2. Vraag naar des Heren grote daden; 
zoek zijn nabijheid, zijn genade. 
Gedenk hoe Hij zijn oordeel velt, 
zijn wonderen ten teken stelt, 
volk dat op Abram u beroemt, 
met Jakobs nieuwe naam genoemd. 
 
Gebeden en ‘Onze Vader’: 
 
Onze Vader, die in de hemel zijt 
uw Naam worde geheiligd 
uw koninkrijk kome 
uw wil geschiede 
op aarde zoals in de hemel 
geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven 
en leid ons niet in verzoeking 
maar verlos ons van de boze 
want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 
 
Zegenbede 
 
Muziek: ‘Wees blijde nu…’: lied 546 
(t. Willem Barnard, m. Willem Vogel) 
 
 1. Wees blijde nu, in ’t midden  
 Verheug u, want gij zijt niet vruchteloos, 
 De koning komt de vredesstad bevrijden 
 En de woestijn zal bloeien als een roos. 
 
 2. Jeruzalem, verheug u in de vrijheid, 
 stad van de Heer, die zeer te loven is! 
 Wij heffen ’t hoofd omhoog, o Sion, gij zijt 
 ons aller moeder, stad die boven is. 
 
 3. Jeruzalem, de stad van de belofte, 
 verwacht een nieuw bestaan van hogerhand. 
 De Zoon daalt van de Vader uit de hoogte 
 en maakt de aarde tot zijn vaderland.  
  
 4. Daar zal zijn zegen zich alom verbreiden, 
 in heel de wereld overvloed van brood. 
 Zo zal het zijn aan ’t einde van de tijden, 
 de dageraad van God is rozerood. 
 
 5. Die in uw lijden zijt terneergezeten, 
 leef uw verlosser gretig tegemoet, 
 want deze tijden zijn U toegemeten, 
 maar als Hij komt, dan maakt Hij alles goed. 
 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

Verbeelding 40-dagentijd 

 
 

 
Woorden bij de liturgische vormgeving 

 
Er is altijd een uitzicht door Gods venster 

 
 
Enkele details uit de verbeelding: 
 

                                      
 
 
 
 
 



Collecten 
De eerste collecte is voor Kerk in Actie – Vakanties met aandacht en de tweede voor de Eredienst. 
Bijdragen van de kinderen zijn bestemd  voor hulp aan vluchtelingen. Zo wordt het project gesteund van ‘Nacht 
Zonder Dak’. Dit is een project waarbij kinderen een nacht in een eigengebouwd ‘huis’ kunnen overnachten en zo 
meeleven met vluchteling kinderen.  
 
Bij de eerste collecte:  Kerk in Actie - Vakanties met aandacht 
Diaconale vakantieweken zijn van onschatbare waarde. Jaarlijks genieten ruim 2.700 mensen die niet meer 
gemakkelijk zelf op vakantie kunnen van een week vol warmte, aandacht en gezelligheid. In de praktijk zijn dit 
grotendeels ouderen en mensen die zorg of begeleiding nodig hebben. Tijdens deze vakanties staan ruim 1.500 
ervaren vrijwilligers dag en nacht klaar om de gasten een heerlijk vakantiegevoel te bezorgen. Zij helpen bij de 
activiteiten, (persoonlijke) verzorging en bieden een luisterend oor. Kerk in Actie steunt het werk van Het 
Vakantiebureau, zodat zoveel mogelijk mensen genieten van een zorgeloze vakantie. Geef in de collecte, zodat 
we deze steun ook in 2020 weer kunnen bieden. Hartelijk dank! 
 
We verzoeken u het bedrag dat u zou bestemmen voor de collectes over te maken naar het volgende 
rekeningnummer: NL30 RABO 0382 2047 35. Wilt u bij de omschrijving aangeven waarvoor het bedrag bedoeld 
is: Kerk in Actie, Eredienst of Hulp aan vluchtelingen. 

 
Meehelpen in de Eshoftuin? 
Even eruit? Kom gezellig meewerken in de Eshoftuin, dat gaat rustig door en we schieten aardig op. Afstand 
houden is makkelijk en het buiten werken is heerlijk.  
Je bent van harte welkom! Gezellig! Neem een spade en een hark mee. De tuin ligt in het moestuincomplex 
tegenover Veenwal nr. 5, eerste tuin links. We zijn er op vaste tijdstippen (als het redelijk weer is): 
Woensdagmorgen v.a. 9.00 tot ca. 12.00 uur (25 maart) 
Zaterdagmorgen v.a. 9.00 tot ca. 12.00 uur (28 maart) 
Er zijn uiteraard altijd mensen van de tuingroep aanwezig. Aanmelden is fijn voor de planning, graag bij Janiet 
Kempen, telefoon 06-36 58 71 46, mail: Eshoftuin1@pgdeeshof.nl  
In de nieuwsrubriek op de Eshofwebsite staat aldoor het actuele nieuws en veel meer info. 

 
Bericht van de kinderdienst 
Hallo jongens en meisjes, 
 
Zoals jullie waarschijnlijk wel weten zijn de kerkdiensten in ieder geval t/m 5 april afgelast.  
Hierdoor kunnen wij helaas geen Palmpasenstok maken. Om het Palmpasenfeest toch te benadrukken heeft de 
leiding van de kinderdienst een knutsel voor jullie. Deze knutsel is te downloaden via onze website 
www.pgdeeshof.nl en kunnen jullie thuis maken.  
 
Wij zouden het erg leuk vinden, als je de knutsel af hebt, dat je er een mooie foto van maakt en deze mailt naar 
anjabouw1@gmail.com Appen kan natuurlijk ook naar 06-506 71 506. Van de mooiste foto’s gaan wij een 
collage maken. Deze collage komt dan in de Rondom, op de website en hangen wij op in de kerk. We hopen op 
veel mooie foto’s.  
 
Groetjes, 
De leiding van de kinderdienst 
 

 

mailto:Eshoftuin1@pgdeeshof.nl
http://www.pgdeeshof.nl/
mailto:anjabouw1@gmail.com


 
 
Bericht van Vorming & Toerusting 
door Frits Harmsen 

- Op woensdag 25 maart zou de documentaire film Oerijssel vertoond worden in de Kopperhof. Deze 
filmavond zal om de bekende redenen geen doorgang vinden. Er wordt nog gezocht naar een 
mogelijkheid om deze film in het najaar te vertonen. 

- Het oecumenisch gemeente-uitje dat op 9 april zou plaatsvinden, gaat eveneens niet door. De 
deelnemers zijn geïnformeerd. 

- Ten slotte moet vermeld worden dat de oecumenische reis naar Toscane, die van 23 april tot en met 1 
mei zou plaatsvinden, definitief is geannuleerd. We proberen deze reis nu uit te voeren in de maand mei 
van 2021. 

 
Agenda 
Activiteiten die zijn afgelast of op een andere manier doorgaan: 

- Ma. 23 maart: Basiscatechese: er zijn plannen om dit via skype te gaan doen. Betrokkenen worden 
daarover ingelicht. 

- Do. 26 maart: Kerkenraad: gaat vooralsnog wel door.  
 

- Ma. 23 maart: Informatieavond oecumenische reis naar Toscane: afgelast 

- Wo. 25 maart: Repetitie Cantorij : afgelast 
 
Hulp in je eigen straat 
In de Stad Nijkerk van woensdag 18 maart stond een artikel over hoe de hulp in onze gemeente vorm kan 
krijgen en hoe deze het best georganiseerd kan worden. Het gaat hier ook juist om mensen die niet op sociale 
media zitten. De afgelopen dagen vond veel overleg en afstemming plaats tussen een groot aantal welzijns- en 
vrijwilligersorganisaties. 
Erik Vreekamp namens HipHelpt, een initiatief van de samenwerkende kerken in Nijkerk zegt hierover: ‘Het zou 
mooi zijn als straks elke straat in onze gemeente een zogenaamde straatcoördinator heeft. Iemand die even een 
oogje in het zeil houdt of er in de  straat hulp nodig is’. 
Je kunt je aanmelden als straatcoördinator via het Adviespunt Corona-hulp: 033-2474830 of 06-58798814. Ook 
kun je je op de website www.sigma-nijkerk.nl als straatcoördinator laten registreren. 
Als aparte bijlage vindt u ook een  ‘corona hulpvragen opnameformulier’. 

 
Kerkdienstgemist.nl 
De aangepaste diensten op zondagochtend om 10.00 vanuit de Eshof zijn te beluisteren via Internet op 
www.kerkdienstgemist.nl.  
Het kan zijn dat er op dat moment veel mensen de dienst willen beluisteren, waardoor misschien de website 
overbelast is. Probeert u het dan later nogmaals. Ook op een later tijdstip kan de dienst worden beluisterd via 
de website www.pgdeeshof.nl. 
 
Volgende nieuwsbrief  
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 27 maart, tenzij er eerder iets belangrijks te melden is. 
 
Voor nu sluit ik mij geheel aan bij wat Sienke schreef: Laten we blijven omzien naar elkaar. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Nel Stoffelsen 
predikantsassistent 
06 25316748 
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