N I E U W S B R I E F nr. 10
8 mei 2020
Beste mensen,
Er zijn geen berichten vanuit de kerkenraad te melden. Wel allerlei ander nieuws uit onze gemeente en
natuurlijk treft u als aparte bijlage ook weer de liturgie aan voor zondag 10 mei.
Morgengebed 10 mei
Als aparte bijlage vindt u de liturgie voor het morgengebed a.s. zondag. De dienst is te volgen:
1) via kerkdienstgemist.nl of
2) via de Facebook-pagina van de Eshof of
3) via het nieuwe YouTube-kanaal. Alleen achteraf terug te kijken (dus niet live). Alle tot nu toe
opgenomen diensten staan daarop. Wellicht voegt het iets toe voor de mensen die geen Facebook
hebben en het misschien toch prettig vinden om de dienst eens te zien (al is het achteraf). Na afloop
van de dienst zal deze z.s.m. geplaatst worden.
Voorganger: ds. Ellie Boot
Organist: Erik van Veelen
Ouderling van dienst: Sienke Wolters
2e ambtsdrager: William Bouw
Zangers: Ankie en Jac van Hoeijen en Jantine Alfrink
Opname: Coralien Toom
Geluid: Thijmen Toom
Voorbeden
We nodigen u uit om gebedsintenties voor komende zondag door te geven aan Ellie. Deze worden
meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl
Collecten
De eerste collecte is voor het Hospice Nijkerk 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: Hospice Nijkerk
Het Hospice Nijkerk heeft een regionale functie maar ook mensen van “buiten” zijn welkom. De
doelgroep gasten 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
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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, Eredienst of Hulp aan vluchtelingen.

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.
Foto’s voor de Rondom
We weten dat er veel mensen zijn die op de zondagochtend om 10.00 uur of op een later tijdstip afstemmen op
de kerkdienst via Internet. We zouden het leuk vinden als u van zo’n luistermoment een foto zou willen maken.
U kunt de foto sturen naar ellie.boot@hccnet.nl. In de Rondom van juni willen we daar dan een collage van
maken.
Hemelvaartsdag
Donderdag 21 mei is het Hemelvaartsdag. Traditiegetrouw gaan op die dag veel mensen eropuit in de vorm van
een vroege wandeling; het zogenaamde dauwtrappen. En ook dit jaar is dat mogelijk.
Niet gezamenlijk deze keer, maar gewoon lekker op je eigen tijd en op eigen gelegenheid en je krijgt nog een
vraag mee ook om onderweg over na te denken.
Zie voor meer informatie hierover het bijgaande document.
Scriba gezocht
De kerkenraad is op zoek naar iemand die de functie van scriba gaat vervullen. U wist het vast al, want Jan
Hofman schrijft er in de Rondom van april uitgebreid over. In september van dit jaar stopt hij met dit werk en hij
vertelt in de Rondom van april hoe leuk het is en hoe zinvol om dit ambt te vervullen. Hij beveelt deze functie
dan ook van harte bij u aan en is altijd bereid om u er alles over te vertellen. U kunt hem bellen: 033-2572459 of
mailen: jjw.hofman@kpnplanet.nl
Meehelpen op of delen in de oogst van de Eshoftuin?
Even eruit? Kom gezellig een keertje langs op de Eshoftuin, voor een bezoekje of om een keer mee te helpen. Je
kan ook wat van de oogst meenemen. Vorige week was het nog niet veel, zie de foto. We gaan de komende
week waarschijnlijk kas-sla oogsten. Uit de kruidentuin kan je al takjes Lavas (dat is ‘maggiplant’, op de foto zie
je hoe groot de struik al is!), wat blaadjes Salie en Basilicum of takjes Wilde Majoraan (Oregano), Koriander en
Tijm meenemen. Woensdag en zaterdag vanaf 11.00 tot 11.30 uur kan je bij ons langskomen om samen te
bekijken wat er oogstbaar is (neem zelf iets mee om het in te doen).
Je kan ook wat van de oogst meenemen.
Vorige week was het nog niet veel, zie de
foto. We gaan de komende week
waarschijnlijk kas-sla oogsten. Uit de
kruidentuin kan je al takjes Lavas (dat is
‘maggiplant’, op de foto zie je hoe groot
de struik al is!), wat blaadjes Salie en
Basilicum of takjes Wilde Majoraan
(Oregano), Koriander en Tijm meenemen.
Je bent van harte welkom! Neem als je mee komt helpen klein gereedschap mee.
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De tuin ligt in het moestuincomplex tegenover Veenwal nr. 5, eerste tuin links. Bij redelijk weer zal er op de
volgende tijdstippen een lid van de tuingroep aanwezig zijn:
Dinsdagavond v.a. 19.00 uur tot de schemering;
Woensdagmorgen v.a. 9.30 tot ca. 12.00 uur;
Zaterdagmorgen v.a. 9.30 tot ca. 12.00 uur.
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 het actuele nieuws en veel meer info.
OPROEP Heb je tuingereedschap dat je niet meer gebruikt, dan doe je ons daar een groot plezier mee! We
missen nog klein gereedschap, een kleine snoeischaar, een scherp mes (kan een keukenmes zijn) en een van de
gieters heeft geen ‘spruitstuk’. En bedankt voor alles wat jullie al schonken!
Agenda
Alle activiteiten in de week van 11 t/m 16 mei zijn afgelast. Wel is er een digitale evaluatie van de
basiscatechese op maandag 11 mei en een vergadering van het Moderamen op donderdag 14 mei. De
Moderamen vergadering komt i.p.v. de kerkenraadsvergadering die gepland stond voor 14 mei.
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 15 mei. Dus kopij hiervoor graag aan mij mailen voor
donderdagavond 14 mei.
Met vriendelijke groet,
Nel Stoffelsen
predikantsassistent
06 25316748
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