N I E U W S B R I E F nr. 9
1 mei 2020
Beste mensen,
Er zijn geen berichten vanuit de kerkenraad te melden. Wel allerlei ander nieuws uit onze gemeente en uit de
Paulus geloofsgemeenschap. Uiteraard treft u als aparte bijlage ook weer de liturgie aan voor zondag 3 mei.
Morgengebed 3 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: Simon Drost
Ouderling van dienst: Henry Westein
2e ambtsdrager: Lien Vogel
Zangers: Lies Traa, Rianne de Vries en John Breugem
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
Overlijden Gerda Kammeijer
Op dinsdag 28 april overleed Gerda Kammeijer op 66-jarige leeftijd aan de gevolgen van slokdarmkanker. Met
haar partner Peter Hendriks behoorde zij bij de Paulus Geloofsgemeenschap en is daar altijd zeer actief geweest.
Maar ook binnen de Eshofgemeente was zij voor velen een goede bekende als lid van de Liturgische Vormgroep
en de Commissie Vorming & Toerusting. Op zaterdag 2 mei om 10.30 uur zal er in een viering in de Eshof
afscheid worden genomen van Gerda, uiteraard in zeer kleine kring. Ellie Boot en Ben Piepers zullen gezamenlijk
de uitvaartdienst leiden. Peter en Gerda hadden dit afscheid graag op oecumenische wijze vormgegeven: met
Pauluskoor en Eshofcantorij, in de Eshof, waar beide kerkgemeenschappen samen zouden kunnen komen.
Gelukkig vonden zij een vorm die ook troostrijk kan zijn: met weinig aanwezigen, maar met een rechtstreekse
uitzending via internet. De dienst is te volgen via https://youtu.be/6Y9BV3-a14s. Het zou fijn zijn als u op deze
wijze bij hen wil zijn. Ook is er een digitaal condoleanceregister voor Gerda gemaakt. Deze vindt u op
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www.kisnerenvanderwaarde.nl/condoleren. Op verzoek van Peter stuur ik als aparte bijlage ook de rouwkaart
en de liturgie van de afscheidsviering.
Collecten
De eerste collecte is voor Bartiméus Sonneheerdt en de tweede voor Muziek en Liturgie. 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: Bartiméus Sonneheerdt .
In Nederland zijn circa 350.000 mensen blind of slechtziend. Uit onderzoek blijkt dat dit
aantal in 2020 is opgelopen tot zo’n 380.000. Bartiméus Sonneheerdt maakt zich sterk
voor mensen die slechtziend of blind zijn. Zij vinden dat mensen met een visuele
beperking alles uit het leven moeten kunnen halen wat erin zit. Dankzij uw steun is het voor Bartiméus
Sonneheerdt mogelijk om kansrijk onderzoek te doen naar een betere behandeling van zeldzame, ernstige
oogaandoeningen bij kinderen. Daarnaast voor onderwijs om mensen bewust te laten worden waar
slechtziende en blinde mensen dagelijks, soms letterlijk, tegenaan lopen en natuurlijk voor de benodigde
hulpmiddelen. Uw bijdrage is van harte welkom.
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: Bartimeüs Sonneheerdt, Muziek en Liturgie of Hulp
aan vluchtelingen.
Collectemunten

Uw college van kerkrentmeesters kreeg van een gemeentelid een terechte vraag over de collectemunten; die
blijven nu ongebruikt liggen.
Als oplossing biedt uw college van kerkrentmeesters het volgende aan:
U kunt de collectemunten in een envelop of een plastic zakje doen voorzien van een briefje waarop vermeld
staat voor welke collectes u welk bedrag wilt geven.
Dit kan nog met terugwerkende kracht vanaf 5 april 2020 (het 1e kwartaal van 2020 is al afgerond) en
vooruitlopend tot en met 31 mei 2020.
Bijvoorbeeld:
Datum

1e collecte

2e collecte

Doos voor de kinderen

5-4-2020 €

€

€

12-4-2020 €

€

€

19-4-2020 €

€

€

26-4-2020 €

€

€

3-5-2020 €

€

€

10-5-2020 €

€

€

17-5-2020 €

€

€

24-5-2020 €

€

€

31-5-2020 €

€

€

De omschrijvingen van de collecten:
Datum

1e collecte
2e collecte
5-4-2020 Kerk in actie; vluchtelingen Lesbos Jeugd - en jongerenwerk
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12-4-2020 Noodfonds eigen diaconie
19-4-2020 Noodfonds eigen diaconie

Pastoraat

26-4-2020 St. Hulpdienst Hoevelaken
3-5-2020 Bartiméus Sonneheerdt

Onderhoud gebouw

10-5-2020 Hospice Nijkerk
17-5-2020 Eigen diaconie

Eredienst

24-5-2020 Eigen diaconie
31-5-2020 Queen of Peace Highschool: ZWO

Eredienst

Eredienst
Muziek en Liturgie
Vorming & Toerusting
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 vluchtelingkinderen. (Dit project is uitgesteld i.v.m. de corona-crisis)
U kunt de collectemunten inleveren bij de collegeleden:
Henry Westein, Jan Beitler, Marjan van Wageningen, José van Dasselaar, Wim Hospes of Adri Zijlstra.
De adressen vindt u op de ‘Wie is wie’ pagina achterin de Rondom.
De collectemunten kunt u zoals altijd bestellen door een bedrag over te maken op bankrekeningnummer
NL30RABO0382204735 t.n.v. Prot. Gem. De Eshof.
Wilt u bij de omschrijving uw adres vermelden en het aantal rode, gele en/of blauwe munten dat u wenst te
ontvangen? De collectemunten worden bij u thuis gebracht.
De Eshof heeft een zogenaamde ANBI-status met RSIN-nummer: 803983645.
Zie onze website voor informatie: http://www.pgdeeshof.nl/eshof/index.php/anbi
De aanschaf van collectemunten kunt u bij de belastingaangifte noteren onder de giften.
Als u ervoor kiest om een vast bedrag aan collectemunten per jaar te bestellen en dit gedurende 5 jaar vast te
leggen, is zelfs het gehele bedrag bij de belastingaangifte aftrekbaar.
Dit hoeft niet meer notarieel vastgelegd te worden, maar u kunt hiervoor een schriftelijke overeenkomst
opstellen met De Eshof.
Een formulier voor een 5-jarige overeenkomst kunt u opvragen bij de penningmeester van het college van
kerkrentmeesters, Wim Hospes: whospes@planet.nl Tel.nr. 06-10870224.
Heeft u nog vragen? Bel of mail dan gerust met de collectebeheerder; José van Dasselaar,
kvandasselaar@hetnet.nl. Tel.nr. 033-4700634 (na 17.00 uur).
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. We kunnen de komende week mogelijk de kas-sla oogsten. De aspergeoogst is te klein om uit te delen, zie de foto.

Uit de kruidentuin kan je al takjes Lavas (dat is ‘maggiplant’, die is er al volop!), wat
blaadjes Salie en Basilicum of takjes Wilde Majoraan (Oregano), Koriander en Tijm
meenemen. Woensdag en zaterdag vanaf 11.00 tot 11.30 uur ben je hiervoor van
harte welkom!
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Neem als je mee komt helpen eventueel een knielkussen en/of handharkje mee (er moet gewied worden). 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!
Bijvoorbeeld een hark, schoffel, hak, kleine snoeischaar, een scherp mes (kan een keukenmes zijn), klein
gereedschap, klein krukje, emmers en dergelijke.
En bedankt voor alles wat jullie al gegeven hebben!
Agenda
Alle activiteiten in de week van 4 t/m 9 mei zijn afgelast.
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 8 mei. Dus kopij hiervoor graag aan mij mailen voor
donderdagavond 7 mei.
Met vriendelijke groet,
Nel Stoffelsen
predikantsassistent
06 25316748
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