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N I E U W S B R I E F nr. 24 
 
14 augustus 2020 
 
Beste mensen, 
 
Kerkelijk is er nog weinig nieuws te melden. We houden het nieuws over de oplopende coronabesmettingen 
met zorg in ons hart in de gaten.  
Uitgebreide informatie over hoe de diensten op dit moment worden vormgegeven vindt u in Nieuwsbrief nr. 17 
van 26 juni, die onder andere te vinden is op de website van de Eshof: www.pgdeeshof.nl.  
 
 
 
 
 
 
 
In deze Nieuwsbrief verder nog wat korte berichten uit onze gemeente en als aparte bijlage de liturgie voor 
zondag 16 augustus.  
 
16 augustus – Negende zondag van de zomer 
Als aparte bijlage vindt u de liturgie voor de dienst op zondag 16 augustus. 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. Ellie Boot 
Organist: Dinie Jager 
Ouderling van dienst: Jan Beitler 
2e ambtsdrager: Nico van Rootselaar 
Coördinator: Joke van der Klok 
Koster: Jan Stomphorst 
Zangers: Harry Hubbers, Rianne de Vries, Jantine Alfrink en Coralien Toom 
Opname: Anja Bouw 
Geluid: Thijmen Toom 
Koffie: Jeannette van Driel en Eef van der Hoorn 
 
Voorbeden 
We nodigen u uit om gebedsintenties voor zondag  door te geven aan Ellie. Deze worden meegenomen in de 
voorbeden. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl 
 

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
https://www.pgdeeshof.nl/eshof/attachments/article/765/Nieuwsbrief%20nr.%2012%20-%2022%20mei%202020_webversie.pdf
https://www.pgdeeshof.nl/eshof/attachments/article/765/Nieuwsbrief%20nr.%2012%20-%2022%20mei%202020_webversie.pdf
mailto:ellie.boot@hccnet.nl
mailto:lieskeduim@kpnmail.nl
mailto:t.toom@kpnmail.nl
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Collecten  
De eerste collecte is voor het Leger des Heils en de tweede voor Muziek en Liturgie.  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: Leger des Heils 
Het Leger des Heils biedt hulp aan mensen zonder huis in de breedste zin van de betekenis. 
Hulp door eten te verstrekken aan mensen die op straat leven, hulp in de vorm van dag- en 
nacht opvang, maar ook crisisopvang voor mensen die ineens geen dak meer boven hun 
hoofd hebben. Juist in deze donkere dagen willen wij deze mensen een stukje licht geven. 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: Leger des Heils, Muziek en Liturgie of Hulp aan 
vluchtelingen. 
 

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. 

 
Iets halen, meehelpen, groente of een bloemetje van de Eshoftuin? 
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! Er zijn ook al heel wat bloemen plukbaar. We 
genieten van de bloemenpracht, zie de foto’s op de website en hiernaast. 
Uit de kruidentuin kun je sprietjes bieslook, takjes lavas (maggiplant), 
krulpeterselie, munt, citroenmelisse, bonekruid, venkel, wilde majoraan 
(oregano), koreander en tijm meenemen, daarnaast blaadjes borage 
(komkommerkruid), salie en basilicum. Normaal gesproken kun je woensdag 
en zaterdag vanaf 11.00 tot 11.30 uur bij ons langskomen om samen te 
bekijken wat er oogstbaar is (zelf iets meenemen om het in te doen). Maar 
zolang de hittegolf aanhoudt zijn we er vroeg op de dag. Bel of mail dus even 
van tevoren; zie de contactgegevens op de Eshofwebsite. 
In de nieuwsrubriek op de Eshofwebsite staat de locatie van de tuin, de contactgegevens, alle tijden dat leden 
van de Eshoftuingroep op de tuin zijn, meer nieuws en veel meer info. 
 
Volgende nieuwsbrief  
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 21 augustus. Dus kopij hiervoor graag aan mij mailen 
voor donderdagavond 20 augustus. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Nel  Stoffelsen  
Predikantsassistent 
06 25316748  

https://www.pgdeeshof.nl/eshof/attachments/article/743/Nieuwsbrief%20nr.%209%20-%201%20mei%202020%20webversie.pdf
https://www.pgdeeshof.nl/eshof/index.php
https://www.legerdesheils.nl/
https://www.legerdesheils.nl/
https://www.legerdesheils.nl/

