Beste gemeenteleden,
Op donderdag 12 maart heeft de kerkenraad besloten dat de kerkdiensten in de maand maart niet
zullen doorgaan. Dit op advies van de Protestantse Kerk in Nederland (de PKN). Zie het onderstaande
bericht, dat door de kerkenraad is opgesteld.

Komende drie weken geen kerkdiensten
De zondagen 15, 22 en 29 maart zijn er geen kerkdiensten in de Eshof. Zo willen we als Eshof
gemeente bijdragen aan de maatregelen tegen de verdere verspreiding van het
coronavirus.
Alternatief voor onze kerkdienst
Aanstaande zondag om 09.20 uur zendt de EO op NPO2 een korte mediatie door ds. René de
Reuver uit vanuit de kapel van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. Dit is een
initiatief van de PKN ter vervanging van de kerkdiensten die zondag niet door gaan.
Informatie naar gemeenteleden
We sturen zo veel mogelijk mensen dit bericht via de e-mail. Ook zetten we een bericht op
onze website en hangen we een mededeling op de deur van de kerk. En informeert u ook
vooral zelf andere gemeenteleden van wie u vermoedt dat ze dit bericht nog niet hebben
gehoord. Op de website van de Eshof https://www.pgdeeshof.nl/eshof/ vindt u steeds de
laatste informatie.
Verbondenheid in de Eshof gemeenschap
Het is een bijzondere situatie dat we als Eshofgemeenschap drie weken lang niet op zondag
samen zullen komen. Heeft u suggesties voor hoe we in deze bijzondere omstandigheden de
verbondenheid met elkaar in onze gemeente op een passende manier kunnen vormgeven,
dan zijn deze van harte welkom bij Sienke Wolters (gw.wolters@planet.nl).
Hier volgt een deel van de zondagsbrief die was opgesteld voor zondag 15 maart:
Collecten
De eerste collecte is voor Kerk in Actie en de tweede voor Muziek en Liturgie.
De kinderen mogen hun bijdrage doen in de doos 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. Vluchtelingen in Zuid-Soedan
De burgeroorlog in Zuid-Soedan is nog niet voorbij, maar veel mensen proberen het gewone leven
weer op te pakken. Samen met de lokale kerk helpt Kerk in Actie boeren en boerinnen om hun
gezinnen dagelijks te kunnen voeden. Ze verstrekken gereedschap en goed zaaizaad. Ook krijgen
boerinnen training in zeep maken, waardoor ze een eigen inkomen verdienen en ze hun kinderen
naar school kunnen laten gaan. Collecteer mee en ondersteun deze boeren en boerinnen in hun
uitdaging om goed voor hun kinderen te zorgen.
We verzoeken u het bedrag dat u zou bestemmen voor de collectes over te maken naar de volgende
rekeningnummers:
1e collecte: NL93 RABO 0302214976 t.n.v. penningmeester Diaconie de Eshof

2e collecte: NL25 RABO 0373735367 t.n.v. Protestantse Gemeente ‘de Eshof’.
De doos van de kinderen: NL49 RABO 0302263977 t.n.v. penningmeester ZWO-groep de Eshof
Meehelpen in de Eshoftuin?
In het maart-nummer van ‘Rondom’ staat een bericht over de eerste activiteiten op de Eshoftuin. Dit
wordt een duurzame, biologische bloemen- en moestuin in het kader van ‘de Groene kerk’. Een paar
weken geleden zijn we begonnen met opruimen, inrichten en het verspreiden van de mest. Die zijn
we nu aan het onderspitten. Daar zijn we nog wel even mee bezig. Wil je meehelpen? Graag!
Gezellig! Neem een spade en een hark mee. We zijn er op vaste tijdstippen (als het redelijk weer is):
Woensdagmorgen v.a. 9.00 tot ca. 12.00 uur (18 maart)
Zaterdagmorgen v.a. 9.00 tot ca. 12.00 uur (21 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 steeds het actuele nieuws en veel meer info.
Jaarrekening Diaconie en ZWO 2019
De jaarrekening 2019 van de Diaconie en ZWO is in concept gereed. U, als gemeente, kan hierop
binnen 10 dagen reageren via de penningmeester (Anja Bouw).
De jaarrekening is in te zien via de website.
Als u het document niet kunt inzien, kunt u via de penningmeester (Anja Bouw) een exemplaar
opvragen. De bedoeling is dat de jaarrekening zal worden vastgesteld in de kerkenraad van 26 maart
2020.
Kinderdienst
‘Een teken van leven’ is het thema van de veertigdagentijd. In deze weken werken we met de
kinderen toe naar Pasen aan de hand van de verhalen uit Exodus.
Gezinsboekje ‘Een teken van leven’
Bij dit project is naast het grote projectboek een boekje ontwikkeld voor thuis, met voor elke dag
materiaal in de vorm van voorleesverhalen, liedjes en leuke activiteiten. Een mooie manier om thuis
vorm te geven aan het project.
Maak je eigen PALMPASENSTOK

Op zondag 5 april worden tijdens de Palmpasendienst in de Eshof door de kinderen weer
palmpasenstokken gemaakt. Alle kinderen tussen 4 en 12 jaar worden van harte uitgenodigd. Kom jij
ook?
Uiteraard hopen we dat in april de diensten weer kunnen doorgaan!
Over geplande activiteiten in de komende weken wordt u nader geïnformeerd door betrokken
personen.
Met vriendelijke groet,
Nel Stoffelsen
predikantsassistent

