
1 

 

 

 
 
 
N I E U W S B R I E F nr. 19 
 
10 juli 2020 

 
Beste mensen, 
 
Van verschillende mensen heb ik gehoord hoe fijn het was om afgelopen zondag weer met een grotere groep 
mensen in de kerkzaal aanwezig te zijn.  Via Lieske Duim heeft ook nu weer een 30-tal mensen een uitnodiging  
gekregen. Uitgebreide informatie over hoe de diensten worden vormgegeven vindt u in Nieuwsbrief nr. 17 van 
25 juni en op de website van de Eshof: www.pgdeeshof.nl.  
 
 
 
 
 
 
 
In deze Nieuwsbrief verder nog wat korte berichten  uit onze gemeente  en natuurlijk  als aparte bijlage de 
liturgie voor zondag 12 juli.  
 
12 juli – Vierde zondag van de zomer 
Als aparte bijlage vindt u de liturgie voor de dienst op zondag 12 juli. De dienst is te volgen op 3 manieren. U 
hoeft alleen te klikken op de onderstreepte link van uw keuze.  

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.  
 

Mocht het u niet lukken om bijvoorbeeld via Facebook de dienst in beeld en geluid te volgen, dan mag u bellen 
naar Lieske Duim, tel. 06 44296945. 
 
Voor een slimme manier om toch via facebook te kijken zonder een account aan te maken, zie Nieuwsbrief nr. 
12 van 22 mei. 
 
Voorganger: ds. Anette Sprotte, Leusden  
Organist: Dinie Jager 
Ouderling van dienst: José van Dasselaar 
2e ambtsdrager: Adri Zijlstra 
Coördinator: Henry Westein 
Koster: André Lekkerkerker 
Zangers: Dicky van der Veer, Vivianne Hegge en Jantine Alfrink 

Wil je graag een kerkdienst bijwonen? Geef het door aan Ellie Boot of mail naar 
lieskeduim@kpnmail.nl tel/app: 06-44296945. 
Wil je graag een keer zingen? Geef dat door aan Coralien Toom. 
t.toom@kpnmail.nl tel/app: 06-41310163. 

 

http://www.pgdeeshof.nl/
https://kerkdienstgemist.nl/stations/953-ProtGem-de-Eshof-te-Hoevelaken
https://nl-nl.facebook.com/pages/category/Religious-Organization/Protestantse-Gemeente-de-Eshof-Hoevelaken-596394683725860/
https://www.youtube.com/channel/UCXl32tJm5EkdUxn4ngZoGsA/videos
mailto:lieskeduim@kpnmail.nl
mailto:t.toom@kpnmail.nl
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Kinderdienst: Bianca van den Burg en Miranda van ’t Veer 
Opname: Anja Bouw 
Geluid: Thijmen Toom 
Koffie: Frans Schimmel en Chris Timmerman 
 
Afwezigheid Ellie Boot 
Van 13 juli t/m 9 augustus geniet Ellie van een welverdiende vakantie. Mocht er tijdens de afwezigheid van Ellie 
in de gemeente behoefte zijn aan een predikant, dan zal Rik Willemsen als vervanger optreden. Nel Stoffelsen 
zal in voorkomende gevallen als contactpersoon fungeren. nel.stoffelsen@kpnmail.nl of 06 25316748. 
 
Voorbeden 
In de periode dat Ellie op vakantie is kunt u gebedsintenties doorgeven aan mij. Deze worden door de 
gastpredikanten meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar nel.stoffelsen@kpnmail.nl 
 
Kerkdienst met kinderen en hun ouders 
Voor zondag 12 juli zijn onder andere kinderen en hun ouders uitgenodigd. Tijdens de overdenking kunnen de 
kinderen naar de kinderdienst gaan. Na 12 juli gaan ze nog één week naar school en dan begint hun 
zomervakantie. Met deze kerkdienst markeren we het begin van de zomerperiode. We zullen kinderen en hun 
ouders opnieuw uitnodigen op de eerste zondag nadat de zomervakantie ten einde is: zondag 30 augustus.  
Aan iedereen wensen we van harte een ontspannen, gezonde en veilige zomer toe! 
 
Collecten  
De eerste collecte is voor het Nijkerks Diaconaal Beraad  en de tweede voor de Eredienst.  Bijdragen van de 
kinderen zijn bestemd voor hulp aan vluchtelingen. Zo wordt het project gesteund van ‘Time4You’ van 
VluchtelingenWerk Nederland. Kinderen in azc’s doen mee aan bijeenkomsten waarin ze voorlichting krijgen en 
waar ze over allerlei onderwerpen van gedachten kunnen wisselen. Ze verdienen aandacht om niet te blijven 
hangen in de ‘overleefstand’, maar hoop krijgen om vooruit te kijken. 
 

Bij de eerste collecte:  Nijkerks Diaconaal Beraad 
Het Nijkerks Diaconaal Beraad (NDB) is een samenwerking tussen de verschillende diaconieën van 
de gemeente Nijkerk met als doel elkaar te versterken. De opgeleide schuldhulpmaatjes hebben 
wij al een aantal keren dankbaar in mogen zetten voor gezinnen in Hoevelaken. Ook organiseert 
het NDB jaarlijks het vakantieproject waarbij gezinnen, die om financiële redenen niet op vakantie 

kunnen, geheel verzorgd een week op vakantie mogen. Daarnaast deelt het NDB ieder jaar verrassingspakketten 
uit via de voedselbank en vluchtelingenwerk. Om deze samenwerking te behouden is uw bijdrage zeer welkom! 
 

Collectemunten 
U kunt natuurlijk collectemunten gebruiken. De manier waarop dit in z’n werk gaat kunt 
u uitgebreid lezen in Nieuwsbrief nr. 9 van 1 mei.  
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Meehelpen op of delen in de oogst van de Eshoftuin? 
 

Even eruit? Kom gezellig een keertje langs op de Eshoftuin, voor een 
bezoekje, om een keertje mee te helpen, of om wat van de oogst 
van die dag mee te nemen. Je bent van harte welkom! De tuin is nu 
nog makkelijker te vinden door het bord in de tuin. 
Uit de kruidentuin kun je takjes lavas (maggiplant), krulpeterselie, 
munt, citroenmelisse, karwij, bonekruid, venkel, wilde majoraan 
(oregano), koriander, en tijm meenemen, en blaadjes borage 
(komkommerkruid), salie en basilicum. Woensdag en zaterdag vanaf 
11.00 tot 11.30 uur kun je bij ons langskomen om samen te bekijken 
wat er oogstbaar is (neem zelf iets mee om het in te doen). 
 

In de nieuwsrubriek op de Eshofwebsite staat de locatie van de tuin, alle tijden dat leden van de Eshoftuingroep 
op de tuin zijn, actuele nieuws en veel meer info. 
 
Volgende nieuwsbrief  
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 10 juli. Dus kopij hiervoor  graag aan mij mailen voor 
donderdagavond 9 juli 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Nel  Stoffelsen  
Predikantsassistent 
06 25316748  

https://www.pgdeeshof.nl/eshof/index.php

