N I E U W S B R I E F nr. 3
27 maart 2020

Beste mensen,
Hierbij Nieuwsbrief nr. 3 en zoals we inmiddels weten zullen er nog vele nieuwsbrieven volgen. Tot 1 juni geen
kerkdiensten. Een heel bijzondere situatie. Door de wekelijkse nieuwsbrief proberen we u zo goed mogelijk op
de hoogte te houden.
Ik wil beginnen met de melding dat deze week twee personen uit onze gemeente zijn overleden. Jopie van der
Burg en Henk Buitink. Zij zullen door Ellie worden herdacht in de dienst op 29 maart a.s.
Het is al heel erg om een naaste te verliezen, maar in de gegeven omstandigheden is dit extra verdrietig, omdat
die troostende arm om je heen niet mag, terwijl je die zo nodig hebt.
In deze Nieuwsbrief vindt u allereerst een bijdrage van onze voorzitter van de kerkenraad, Sienke Wolters.
Vervolgens vindt u de liturgie voor de dienst op zondag 29 maart en daarna allerlei nieuws vanuit diverse
geledingen.
Beste gemeenteleden,
Het is net twee weken geleden dat we besloten om de kerkdienst van 15 maart niet door te laten gaan. Het lijkt
voor mij al eeuwen geleden. De ontwikkelingen volgen elkaar snel op.
Geen kerkdiensten tot 1 juni
Inmiddels zijn er weer nieuwe maatregelen genomen en gaan we ervan uit dat er geen kerkdiensten
plaatsvinden tot 1 juni. Dit jaar vieren we de feesten van Pasen en Pinksteren dus niet samen in de Eshof. Zo’n
lange periode niet bij elkaar komen, het is iets dat we tot voor kort niet voor mogelijk hadden gehouden.
Op een andere manier ontmoeten
En ondertussen houden we op andere manieren contact, bijvoorbeeld via de ‘uitzending’ van de meditatie op
zondagochtend. We zijn bezig om de ‘kinderziektes’ die met het uitzenden gepaard gaan op te lossen. En we
onderzoeken of we ook met beeld kunnen uitzenden.
Daarnaast houden we contact door een boodschap voor elkaar te doen, elkaar te bellen of een kaartje te sturen.
Er komen allerlei initiatieven op gang, verder in deze nieuwsbrief meer daarover.
Vergadering kerkenraad
Afgelopen donderdag zou de kerkenraad vergaderen. Vanwege de situatie is deze vergadering niet doorgegaan.
We zoeken met elkaar een manier om contact en besluitvorming vorm te geven in deze bijzondere
omstandigheden. Hierover later meer.

Muziek
Zingen is een belangrijk onderdeel van onze gezamenlijke vieringen. Dat is iets wat ik zelf op dit moment echt
mis. Afgelopen woensdag las ik in de Stad Amersfoort over de dagelijkse podcast Luistertroost. Op de website
staat: ‘Elke dag bezorgen we je een korte meditatie bij een lied, met een toefje geloof, hoop en liefde. Om de
moed erin te houden en ook in kleine kring de lofzang gaande te houden. De meditaties worden verzorgd door
ds. Diederiek van Loo, stadsdominee in Amersfoort https://stadsdominee.nl/luistertroost/.
Vanaf deze plek wens ik u alle goeds!
Sienke Wolters
Voorzitter kerkenraad
Morgengebed 29 maart
Hieronder vindt u de liturgie voor het morgengebed a.s. zondag. De dienst is te volgen via

https://kerkdienstgemist.nl/stations/953-ProtGem-de-Eshof-te-Hoevelaken
Voorganger: ds. Ellie Boot
Organist: Rudi Coppoolse
Ouderling van dienst: Jan Hofman
2e ambtsdrager: Quirina Schipper
Geluid: Thijmen Toom
Liturgie van het morgengebed vanuit de Eshof – 29 maart 2020 – Vijfde van de veertig dagen
Orgelspel vooraf
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.
Begroeting
Lezing: Exodus 9, 13-35
Overweging
Muziek: ‘De vrede, de vrede zal zijn’ (t. Margryt Poortstra, m. Teresa Takken
De vrede, de vrede zal zijn
de vrede zal een vogel zijn.
Zij zal zich tot op grote hoogte,
tot op grote hoogte wagen.
Maar zwenken en bij mensen zijn,
maar zwenken en bij mensen zijn.
In gedachtenis:
Johanna van der Burg-Kleijwegt – 12 november 1931 – 24 maart 2020
Hendrik Buitink – 8 september 1954 – 26 maart 2020

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.
Verbeelding 40-dagentijd
Zegenbede
Muziek: ‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’
(t. Huub Oosterhuis, m. Bernard Huijbers; lied 221, Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk)
1. Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zoals een mantel om mij heen geslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn naam, bestorm hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.
2. Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.
3. Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

Woorden bij de liturgische vormgeving

De vrede zal een vogel zijn
Zij zal zich tot op grote hoogte wagen,
maar zwenken en bij mensen zijn.

Collecten
De eerste collecte is voor Kerk in Actie – Straatmeisjes in Ghana en de tweede voor het Pastoraat.
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. Straatmeisjes in Ghana
De bevolking in het noorden van Ghana is grotendeels afhankelijk van de landbouw. Er is veel armoede. Daarom
vertrekken veel mensen naar de grote stad, in de hoop op een beter leven. Helaas belandt een deel van hen op
straat, onder wie jonge meisjes. Kerk in Actie spoort en vangt deze meisjes op, samen met een lokale
organisatie. De meisjes krijgen psychologische hulp, medische zorg en een korte vakantietraining om in hun

onderhoud te kunnen voorzien. Ook werken ze aan preventie door voorlichting te geven in het gebied waar de
meisjes vandaan komen. Collecteer mee en geef straatmeisjes een nieuwe kans!
We verzoeken 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: Kerk in Actie, Pastoraat of Hulp aan vluchtelingen.
Voorbeden
We nodigen u uit om gebedsintenties door te geven. Deze kunnen door Ellie worden meegenomen in de
voorbeden. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl of nel.stoffelsen@kpnmail.nl.
Bericht van de kinderdienst
Hallo jongens en meisjes,
Zoals jullie waarschijnlijk wel weten zijn de kerkdiensten tot 1 juni 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

Facebookpagina van de Eshof
Op verzoek van Coralien Toom neem ik hierbij de link op naar de facebookpagina van de Eshof. Wellicht is het
binnenkort mogelijk om de kerkdienst hierop te zetten of zelfs live te gaan. Zij is bezig de mogelijkheden te
onderzoeken en zal zelf de dienst ook filmen a.s. zondag.

https://nl-nl.facebook.com/pages/category/Religious-Organization/Protestantse-Gemeente-de-EshofHoevelaken-596394683725860/
Wanneer u zondag even voor 10 uur op deze link klikt, kunt u hopelijk live meekijken en anders op een later
tijdstip.
Vespers en diensten rond Pasen
Hoe het precies zal gaan tijdens de vespers en de diensten rond Pasen is nog niet duidelijk. Zo mogelijk gaan de
vespers in ieder geval door in de vorm van een uitzending vanuit de Eshof. Ook wordt nagedacht over hoe de
vieringen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Paaswake en Paasmorgen vormgegeven kunnen worden.
Hierover hoort u in een latere nieuwsbrief meer.

Bericht van Vorming & Toerusting
De activiteiten van Vorming & Toerusting gaan dit seizoen helaas als een nachtkaars uit. De omstandigheden
maken het nu eenmaal onmogelijk de geplande bijeenkomsten door te laten gaan.
Dat geldt ook voor het ambitieuze plan van Norman Kempen en Herman Julsing voor een
duurzaamheidswandeling van 15 tot en met 17 mei. Met zijn zevenen zouden ze deze tocht in Zuid Limburg
ondernemen. Ook deze wandeling wordt verschoven naar een andere periode.
Namens de commissie Vorming & Toerusting - Frits Harmsen
Het Gemeente uitje
Voor het Gemeente uitje, dat gepland was op 9 april is een nieuwe datum afgesproken en wel op donderdag 8
oktober dit jaar. De deelnemers zijn hierover telefonisch en enkelen via een briefje geïnformeerd. Wilt u zich
nog inschrijven hiervoor; dat kan via Annie Hanse, telefoon 033 25 35288 en bij Lien en Jan Vogel, telefoon 033
25 80779
De Nacht van de Vluchteling
Ook vanuit de Eshof heeft zich een groep opgegeven om op 20/21 juni mee te lopen om geld op te halen voor
Vluchtelingenwerk Nederland. Helaas kan deze tocht niet doorgaan en wordt er voor dit jaar ook geen nieuwe
datum meer gepland.

Meehelpen in de Eshoftuin?
Even eruit? Kom gezellig een keertje meewerken in de Eshoftuin. Je kunt er makkelijk 1,5 meter afstand houden,
zie de foto. Het buiten werken is heerlijk! We gaan rustig door met omspitten, harken, bedden maken en
inzaaien. Het schiet aardig op.
Je bent van harte welkom! 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 (1 april)
Zaterdagmorgen v.a. 9.00 tot ca. 12.00 uur (4 april)

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
Hebt u tuingereedschap emmers, een gieter etc. over? Die willen we graag hebben. Bel of mail even naar Janiet.
In de nieuwsrubriek op de Eshofwebsite staat het actuele nieuws en veel meer info.
Pastoraat in coronatijd
We weten nu dat er tot en met Pinksteren geen kerkdiensten zullen zijn. Een lange tijd waarin we de aandacht
voor gemeenteleden levend willen houden.
De afgelopen tijd is er door heel veel mensen binnen de Eshof al op allerlei manieren naar elkaar omgezien.
Toch gebeuren er nog veel dingen niet of in ieder geval anders dan we gewend zijn.
Het is een vreemde tijd waarin iedereen zijn of haar eigen zorgen, onrust, angst en vragen heeft. Over
gezondheid, over werk, over de wereld, over dierbaren…. En tegelijkertijd bloeien er allerlei initiatieven op en
leren mensen elkaar ineens beter of anders kennen. Dichtbij en ver weg.
De wijkteams doen er alles aan om mensen niet buiten de boot te laten vallen.
Toch willen we ook vragen om zelf contact op te nemen met iemand van het wijkteam als er op wat voor
manier dan ook extra hulp gewenst is.
Omzien naar elkaar is, juist in deze tijd, zo belangrijk. Een kaartje of een telefoontje kan van grote waarde zijn.
Namens de Pastorale Raad - Nel van Rietschoten
Agenda
ma. 30 maart. 19.15 uur: Basiscatechese: gaat door via skype
wo. 1 april: Activiteitenmiddag: afgelast
wo. 1 april: Repetitie Cantorij : afgelast
do. 2 april: wijkteam 8: afgelast
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 3 april, tenzij er eerder iets belangrijks te melden is.
Kent u mensen in uw omgeving die ook de (voorlopig) wekelijkse nieuwsbrief willen ontvangen, dan kunt u dat
aan mij melden. Dan zal ik de namen aan de mailinglijst toevoegen.
Voor nu wens ik u alle goeds en veel geduld toe.
Met vriendelijke groet,
Nel Stoffelsen
predikantsassistent
06 25316748

