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Beste mensen,
In deze Nieuwsbrief vindt u allereerst een bijdrage van onze voorzitter van de kerkenraad, Sienke Wolters.
Net als vorige week zijn de liturgieën voor de vier vieringen van het Paastriduüm als aparte bijlages toegevoegd
aan de mail.
De informatie over de medewerkers per dienst en de collecten heb ik daarom aan het einde van elke
afzonderlijke liturgie opgenomen.
Wel vindt u de verbeelding voor de Goede Vrijdag in deze Nieuwsbrief.
De liturgische verbeelding voor de paaswake/paasmorgen krijgt u a.s. zaterdag per mail toegestuurd. Die kan
namelijk pas zaterdag worden gemaakt.
Alle vieringen zijn te volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/953-ProtGem-de-Eshof-te-Hoevelaken

Of via de facebookpagine van de Eshof
https://nl-nl.facebook.com/pages/category/Religious-Organization/Protestantse-Gemeente-de-EshofHoevelaken-596394683725860/
Na de tekst van Sienke volgt nog wat ander nieuws uit de diverse geledingen.
Beste gemeenteleden,
Besluitvorming
Allereerst wil ik u meenemen in de afspraken die we hebben gemaakt in de kerkenraad over de besluitvorming in
de Eshof in deze uitzonderlijke situatie. De kerkenraad heeft het moderamen het mandaat gegeven om besluiten
te nemen die te maken hebben met de maatregelen rondom het gaande houden van onze
organisatie/gemeenschap in tijden van het coronavirus. Dit voor de periode dat het door de overheid niet wordt
toegestaan om met grote groepen mensen bij elkaar te komen. Met daarbij de afspraak dat het moderamen via
de mail verantwoording aflegt aan de kerkenraad over genomen besluiten.
Kijkje achter de schermen
In de afgelopen weken zijn we steeds verder gegroeid in het vormgeven van onze ‘uitzendingen’ via de website
en sinds kort ook met beeld via Facebook. We realiseren ons dat u niet alles ziet en hoort via de uitzendingen,
daarom geven we u graag een ‘kijkje achter de schermen’.
Handleiding ‘uitzendingen’
We hebben een handleiding gemaakt voor de uitzendingen. We hebben vastgelegd hoe de uitzending in zijn
werk gaat. Ook maakten we afspraken over het wel of niet meewerken. Voor iedereen die meewerkt aan de
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uitzendingen geldt: 1,5 meter afstand houden en bij klachten, ook lichte klachten, thuisblijven. Alle ambtsdragers
of andere medewerkenden maken zelf de keuze of het op basis van de richtlijnen en hun eigen situatie
verantwoord is om aanwezig te zijn.
Aanwezigen
Sinds afgelopen zondag hebben we tijdens de uitzending naast de organist ook 2 tot 3 zangers, die ervoor zorgen
dat de liederen ook te beluisteren zijn. We realiseren ons dat we hiermee de groep aanwezigen iets vergroten,
maar we weten ook dat de ruimte in de kerkzaal groot genoeg is om 1,5 meter afstand te kunnen garanderen.
Consistoriegebed
Voorafgaand aan ‘normale’ kerkdiensten komen de ambtsdragers, het zondagskind en de voorganger samen in
de consistorie om zich voor te bereiden op de dienst. Nu doen we dat in de ontmoetingsruimte, zodat we
makkelijk 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden.
Als laatste
Wil ik u bedanken voor het aandacht geven aan elkaar en ik wil u oproepen om dit te blijven doen. En als u iets
nodig heeft, praktische hulp of een luisterend oor, schroom niet om contact op te nemen met uw
contactpersoon. Hij of zij kan u verder helpen. Vanaf deze plek wens ik u een goede Goede Week toe.
Sienke Wolters
Voorzitter kerkenraad

Verbeelding Goede Vrijdag

5 spijkers
in een
zwarte
plank

de
kruisiging

Blijf wakker, wees aanwezig tegen het donker in.
De morgen zal bevrijding en leven brengen.

Verbeelding Paaswake en Paasmorgen
De verbeelding voor de Paaswake en de Paasmorgen ontvangt u per mail in een extra bericht op zaterdag 11
april.
Avondmaal in corona-tijd
Normaal gesproken zouden we tijdens de Paasnachtdienst de maaltijd van de Heer vieren. Dat kunnen we nu
niet doen, nu we niet als gemeenschap bij elkaar zijn.
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Zoals u misschien ook in de Rondom al hebt gelezen hebben wij er in de Eshof voor gekozen om dit ook niet op
een alternatieve manier te doen. Het delen van brood en wijn vraagt om fysiek samenzijn als gemeenschap, ook
om elkaar in de ogen te kunnen kijken en elkaar vrede te kunnen wensen en om daarmee uit te spreken dat je
met elkaar hoopt op een rechtvaardiger wereld. Voor meer achtergronden van dit besluit zie de Rondom van
april.
Collecten
De collectebestemmingen voor de diverse diensten vindt u onderaan de liturgieën.
Voorbeden
We nodigen u uit om gebedsintenties voor de komende vieringen door te geven aan Ellie. Deze worden
meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl
Facebookpagina van de Eshof
Velen van u hebben 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 even voor het begin van de viering op deze link klikt, kunt u hopelijk live meekijken en anders op een
later tijdstip.
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! Het omspitten is al
klaar. Nu gaan we met veel plezier verder met harken, bedden maken, poten, inzaaien; de tuin verder inrichten
voor een rijke oogst.
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. 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.
(* niet meer 9.00 uur, zoals in de nieuwste ‘Rondom’ nog staat). 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 of kom even langs. Ook conservenblikjes kunnen we goed gebruiken voor de asperges. In de
nieuwsrubriek op de Eshofwebsite staat het actuele nieuws en veel meer info.
Agenda
In de week van 13 t/m 18 april zijn alle activiteiten afgelast.
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Kerkdienstgemist.nl
Alle diensten 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 17 april. Dus kopij hiervoor graag aan mij mailen voor
donderdagavond 16 april.

Met vriendelijke groet,
Nel Stoffelsen
predikantsassistent
06 25316748
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