N I E U W S B R I E F nr. 4
3 april 2020
Beste mensen,
Vanuit de Kerkenraad is er op dit moment geen nieuws te melden, dus in deze Nieuwsbrief geen bijdrage van
Sienke Wolters. Wel vindt u de verbeelding voor de 40-dagentijd en allerlei nieuws vanuit diverse geledingen.
Vanaf nu zal ik de liturgie voor de diensten als aparte bijlage toevoegen. Dit werkt (voor mij) wat makkelijker,
zeker als er volgende week vier liturgieën in één keer naar u toekomen. Zie verderop in deze nieuwsbrief meer
over het Paastriduüm.
Morgengebed 5 april
Als aparte bijlage 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
Of via de Facebookpagina van de Eshof
https://nl-nl.facebook.com/pages/category/Religious-Organization/Protestantse-Gemeente-de-EshofHoevelaken-596394683725860/
Voorganger: ds. Ellie Boot
Organist: Dinie Jager
Ouderling van dienst: Nel van Rietschoten
2e ambtsdrager: Jan Beitler
Zondagskind: Lisa Bouw
Geluid: Thijmen Toom

Verbeelding 40-dagentijd
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Woorden bij de liturgische vormgeving

Liefde waagt zichzelf te geven
ademt op van goede trouw
Liefde houdt ons in het leven
daarop hebt Gij ons gebouwd
(lied 791, 4)

Collecten
In deze verwarrende tijden missen we elkaar. Gelukkig zijn er veel mogelijkheden om op creatieve wijze toch
naar elkaar om te zien en samen kerk te zijn. Ook de collecten horen hierbij.
Zonder de collecten zijn onze creatieve kerkdiensten niet af. De roeping om onze gave (ook in collecten) te
delen met de geloofsgemeenschap en met medemensen in nood, is wezenlijk voor ons samen kerk-zijn.
De eerste collecte is voor Kerk in Actie - Geef voor kwetsbare vluchtelingen op Lesbos en de tweede voor het
Jeugd- en Jongerenwerk.
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: 5 april; Kerk in Actie - Geef voor kwetsbare vluchtelingen op Lesbos
Wereldwijd zijn miljoenen mensen getroffen door de gevolgen van de corona-pandemie. Honderdduizenden
mensen zijn ziek en meer dan tienduizend gestorven. Overal valt het sociale leven stil. Voor ouderen en
hulpbehoevende wordt het steeds moeilijker om hulp te ontvangen. We leven in onzekerheid en angst voor
onze naasten en onszelf. Voor mensen die al in moeilijke omstandigheden leven is het extra zwaar. Zoals voor
de vluchtelingen die gestrand zijn in Griekenland. Op het eiland Lesbos zijn de vluchtelingenkampen overvol. De
hygiënische omstandigheden zijn volstrekt onvoldoende. Mensen kunnen niet de noodzakelijke afstand
bewaren, er is te weinig schoon water en medische voorzieningen zijn nauwelijks toegankelijk. Lokale partners
van Kerk in Actie kunnen steeds moeilijker hun werk doen vanwege de coronacrisis, maar proberen net
aangekomen vluchtelingen op te vangen, hen eerste hulp, informatie en voedsel te bieden. Kinderen kunnen zodra de scholen weer open zijn - lessen volgen.
Daarom doen we een beroep op u. Steun het werk voor vluchtelingen met uw gebed en uw bijdrage. Uw hulp is
dringend nodig!
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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: Kerk in Actie, Jeugd- en Jongerenwerk of Hulp aan
vluchtelingen.

Voorbeden
We nodigen u uit om gebedsintenties door te geven voor a.s. zondag. Deze kunnen door Ellie worden
meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl.
Bericht van de kinderdienst

Knutsel is te downloaden via www.pgdeeshof.nl

Over de vespers in de Stille week
Voor de vespers in de stille week voor Pasen - van palmzondag tot woensdag 9 april - lagen de boekjes al klaar.
Wij hebben als Vesper-werkgroep overwogen om ook deze vieringen in een digitaal jasje te steken en
vervolgens besloten om dit niet te doen.
Een van de redenen is dat er in deze tijd al veel via internet wordt aangeboden en het kan erg inspirerend zijn
om juist in deze dagen digitaal eens elders te kerken.
Zo heeft het Dienstencentrum van de PKN in Utrecht de site Toch samen vieren in de Stille Week en Pasen.
Hier is onder andere een verwijzing te vinden naar vieringen die vanuit de PKN-gemeentes in BerlicumRosmalen en St-Michielsgestel-Schijndel worden georganiseerd. ‘Tijdens een maaltijd met symbolische
gerechten klinkt muziek, lees je Bijbelteksten en zijn er meditatieve stiltes. Alle recepten zijn uitgewerkt om stap
voor stap te koken. Er zijn gespreksvragen om met elkaar te zoeken naar verdieping.’ Benieuwd hoe dit allemaal
verwezenlijkt wordt? Kijk op de site Op weg naar Pasen. Soms lijkt de link niet te werken, ga dan via uw
browser naar www.opwegnaarpasen.nl.
Ook in Nijkerk gebeurt in de Stille week iets bijzonders. Predikanten van verschillende kerken hebben de
handen ineen geslagen en verzorgen vanaf maandag 6 april elke avond om 21.00 uur een viering die wordt
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uitgezonden vanuit de Kruiskerk. Op televisie te volgen via A1RegioTV. In de Stad Nijkerk stond hier meer over
te lezen.
Zin om (mee) te luisteren met onze vrienden van de Paulusgemeenschap? Op maandag, dinsdag en woensdag is
elke avond om 19.00 uur het avondgebed te volgen via Facebook. Op Facebook zoeken naar St.Lucas Parochie
en dan gaat het vast lukken.
Tot slot nog een oproep die we graag doorgeven:
Stille Zaterdag - Hoopvol licht in alle huizen
De predikant en de scriba van de Protestantse Gemeente Erica roepen iedereen op tijdens de paaswake in de
huiskamers een kaars te ontsteken. ‘Als het mogelijk is vragen we gemeenteleden die kaars voor het raam te
plaatsen. Zo zal door het hele dorp achter vele ramen op zaterdagavond een kaars branden als teken van hoop.’
In hun online viering, die op 11 april om 20.00 uur begint, laten ze tijdens het ontsteken van de kaars een
Taizélied horen: 'Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur'. ‘Wij zouden het mooi vinden als dit initiatief
door meerdere gemeenten wordt overgenomen!’, schrijven dominee Harry Klaassens en scriba Rolinka
Groenhof.

Paastriduüm
(voor een eventuele uitleg klik op deze link: https://www.lichtvanchristus.nl/paastriduum-en-pasen)

Alle vier de alternatieve diensten zullen plaatsvinden in de Eshof. Dit laatste vanwege de mogelijkheid om van
hieruit de internetverbinding tot stand te brengen. In alle vieringen zijn beide voorgangers aanwezig: Ellie Boot
en Ben Piepers en de diensten zijn te beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl.
Het aanwezige aantal mensen bestaat uit: voorgangers, organist/pianist, ouderling van dienst, 2e ambtsdrager
en geluidsman. Wellicht nog een paar zangers van FREE!, op persoonlijke titel, om toch de zang te laten klinken.
De vieringen op Witte Donderdag, Goede Vrijdag EN de Paaswake beginnen om 19.00 uur.
De Paasmorgen viering begint om 10.00 uur.
Voor alle diensten ontvangt u op donderdag 9 april de liturgieën.
Witte donderdag
Het idee is om de gebeden van Witte Donderdag op te bouwen rond voorbeden afkomstig van gemeenteleden.
We nodigen u uit om gebedsintenties daarvoor te mailen naar ellie.boot@hccnet.nl.
Bericht van Vorming & Toerusting
In de vorige Nieuwsbrief kon u al lezen dat de laatste activiteiten van V&T zijn afgelast, namelijk het Gemeente
uitje (9 april, nieuwe datum: 8 oktober), de duurzaamheidswandeling (15 tot en met 17 mei) en het
koffieconcert door Rudy Coppoolse op 17 mei.
Ook de Nacht van de Vluchteling (20/21 juni) is afgelast.
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 van het gezamenlijk even koffie en thee drinken. Het buiten werken is heerlijk! We gaan met veel
plezier door met omspitten, harken, bedden maken en inzaaien. Het schiet goed 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.
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Bij redelijk weer zal er op de volgende tijdstippen in principe 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
OPROEP 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.
Agenda
wo. 8 april: Repetitie Cantorij: afgelast
wo. 8 april: College van kerkrentmeesters: afgelast
BAK
De inzameling van het oud papier achter de bibliotheek gaat vooralsnog ‘gewoon’ door. Ongewoon is dat er
geen bemanning bij is. De container staat open en er hangen instructies bij, zodat u zelf op de goede manier uw
papier daar toch kwijt kunt.
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.
Facebookpagina van de Eshof
Een aantal van u heeft op 29 maart reeds de weg naar de facebookpagina van de Eshof gevonden. Er wordt
positief gereageerd. We willen daarom deze manier van het live beleven van de diensten graag continueren.
Dus hierbij nogmaals de link naar de pagina:

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.
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op donderdag 9 april. Dit in verband met de diensten op
donderdag, vrijdag en zaterdag. Dus kopij voor de nieuwsbrief graag aan mij mailen voor woensdagmiddag
18.00 uur.
Met vriendelijke groet,
Nel Stoffelsen – predikantsassistent – 06 25316748
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