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Beste mensen,
We beginnen deze nieuwsbrief met de nieuwe corona-maatregelen. Zoals velen van jullie waarschijnlijk
gehoord/gezien hebben zijn de regels aangescherpt. De PKN (Protestantse Kerk in Nederland) heeft alle kerken
dringend verzocht zich aan de maatregelen te houden die door de regering worden
voorgeschreven/geadviseerd. Ook binnen de Eshof willen we ons daaraan houden, dus zijn vanaf nu de
volgende maatregelen van kracht:
 Er zal voorlopig geen gemeentezang plaatsvinden.
 Bij verplaatsen, dus bij binnenkomst en verlaten van de kerk, wordt dringend het dragen van een
mondkapje geadviseerd. Zodra je op je stoel zit mag het kapje af. Bij het naar buiten lopen gaat het weer op
en zodra je buiten bent, mag het af.
 Ook wordt het aantal kerkgangers wat ingeperkt. We gingen al uit van 30 genodigden. Daarnaast hebben we
regelmatig ongeveer 15 ‘medewerkers’. Dit valt binnen de regels. Om het totale aantal voor de zekerheid
toch wat terug te brengen, zullen op zondag 18 en 25 oktober 25 mensen uitgenodigd worden. Daarna zien
we wel weer verder.
Hygenesis 20:20
(door Ellie Boot)
Om me heen hoor ik hoe het voor velen steeds lastiger
wordt om de moed erin te houden. Ook zelf kan ik dat
merken. Een groot aantal mensen heb ik nu al meer dan
een half jaar niet gezien of gesproken. Sommigen durven
nauwelijks de deur uit te gaan. Wie alleen is, wie met ziekte
of beperkingen te maken heeft, oud of jong, eigenlijk
iedereen kan zich hier ongelukkig onder voelen. En het
einde is nog niet in zicht.
Ons leven is soberder. Dagen lijken meer op elkaar. Er zijn
minder mogelijkheden om eropuit te gaan. Spontaan naar
een concert of restaurant gaan is er niet meer bij. Sommige
mensen leven ineens met geldzorgen. Elke bijeenkomst heeft met regels en grenzen te maken. Niet meer dan
drie gasten in je huis; niet meer dan 30 mensen bij elkaar in een
vergadering; altijd die anderhalve meter afstand. Allemaal hebben we
ermee te maken. Ieder levert op eigen manier iets of veel in.
En vaak gaan de gesprekken hierover. We raken er niet snel over
uitgepraat. We kunnen het woord corona soms niet meer horen. En toch
helpt het om er dan maar wel over te praten. En om in elkaar een
medestander te vinden. En tegen elkaar te zeggen wat Annie Schuurman
laatst tegen mij zei: ‘We hóuden vol, hè!’
Dan kan het helpen om de humor te zien van een Anglicaanse
gemeenschap in Dorchester, Canada…
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Uitgebreide informatie over hoe de diensten op dit moment worden vormgegeven kunt u nog eens nalezen in
Nieuwsbrief nr. 17 van 26 juni. Het complete gebruiksplan, aangepast op 2 oktober, vindt u hier.
Wil je graag een kerkdienst bijwonen? Geef het door aan Ellie Boot of mail naar
uitnodigingeshof@gmail.com. Zie voor uitleg Nieuwsbrief nr. 31 van 2 oktober .
Wil je graag een keer zingen? Geef dat door aan Coralien Toom.
t.toom@kpnmail.nl tel/app: 06-41310163.
11 oktober –vierde zondag van de herfst/Bevestiging van ambtsdragers
Als tweede te downloaden document vindt u de liturgie voor de dienst op zondag 11 oktober. 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 YouTubekanaal de Eshof. Alleen achteraf terug te kijken (dus niet live).
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: Gerwin Duine
2e ambtsdrager: Quirina Schipper
Coördinator: Robert van Bloemendaal
Koster: Harry van der Klok
Zangers: Jeannette van Driel, Marius Gort, Annie Hanse, Joke van de Pol en Harmen Lanser
Opname: Coralien Toom
Geluid: Thijmen Toom en Fokke van der Veer
Koffie: Jan Baas en Joke van de Pol
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
Jas en sjaal mee!
Een van de gemeenteleden was afgelopen zondag in de kerk en meldde mij dat ze het superkoud had gehad. Ze
zat op de verhoging achter in de kerk. Omdat zo veel mogelijk de deuren en ramen tegenover elkaar openstaan
vanwege de broodnodige ventilatie, is het wel raadzaam om een jas en/of sjaal mee te nemen naar je plekje.
Zij vroeg mij dit met u te delen. Goed idee!
Collectes
De eerste collecte is voor de Eigen Diaconie en de tweede voor onderhoud van het gebouw. 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.
Als u in de kerk aanwezig bent, kunt u uw bijdrage in de collectezakken doen, die bij beide uitgangen aanwezig
zijn. De inhoud van de beide collectezakken zal over de twee collectedoelen van de zondag worden verdeeld.
Ook de kinderen kunnen aan het einde van de kerkdienst hun bijdrage weer in de doos voor hulp aan
vluchtelingen doen.
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Bij de eerste collecte: Eigen diaconie
Naast de vele diaconale organisaties die wij steunen en waarvoor vaak een collecte bestemd is
heeft de diaconie van de Eshof ook uw steun hard nodig. Met uw steun kunnen wij gezinnen in
Hoevelaken, die in financiële nood verkeren, op weg helpen. Algemeen doel van deze
hulpverlening is mensen de weg wijzen, begeleiden naar zo zelfstandig mogelijk functioneren in de
maatschappij en zo nodig bieden van financiële hulp. In noodsituaties is het mogelijk eerst crisishulp te verlenen
door geld of goederen te geven. Uw bijdrage aan dit doel wordt enorm gewaardeerd!
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: Eigen Diaconie, Onderhoud gebouw of
Vluchtelingenwerk.
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, wat groente of een bloemetje uit de Eshoftuin?
Kom langs, je bent van harte welkom! Er zijn nog aardig wat oogstbare
groenten, maar het seizoen voor bloemen is nu vrijwel op zijn eind; nog
een laatste ‘bloemetje uit de kerk’?
Uit de kruidentuin achterin kun je nog wat sprietjes bieslook, takjes lavas
(maggiplant), krulpeterselie, munt (staat ook in de voortuin),
citroenmelisse, wilde majoraan (oregano), koreander en tijm meenemen,
daarnaast blaadjes salie en nog wat laatste basilicum, als er geen vorst
komt, want daar is dit kruid zeer gevoelig voor.
Opsluitbanden, stoeptegels en pallets gevraagd
We willen graag een afscheiding in de grond aanbrengen bij de greppel
naast de Veenwal, om deze winter te voorkomen dat er grond van de tuin
in de greppel spoelt. Zie de foto. Het gaat om een lengte van 21 meter.
Hebt u deze betonnen opsluit- of stoepbanden (we bedoelen de smalle)
of stoeptegels over, dan komen we ze graag halen. Brengen mag
natuurlijk ook. Graag een telefoontje/appje naar Jan Willem van Bree, 0610997362, om dat transport even goed te organiseren.
Tevens zijn we op zoek naar 8 pallets, om een compostbak van te maken. Ook hiervoor graag contact opnemen
met Jan Willem. Bij voorbaat groene dank!
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.
NB: Zaterdagmorgen 10 oktober hebben we evaluatievergadering; we zijn dan niet aanwezig op de tuin!
Afwezigheid Ellie Boot
Van 17 t/m 24 oktober is Ellie afwezig in verband met een korte vakantie. Mieke Groen uit De Glind of Peter
Breure uit Voorthuizen kunnen beiden in die periode als vervanger optreden. Bij voorkomende gevallen kunt u
contact opnemen met ondergetekende. Bel 06 25316748 of e-mail naar nel.stoffelsen@kpnmail.nl
Agenda
ma. 12 oktober, 10.00 uur: Basiscatechese, de Eshof
do. 15 oktober, 20.00 uur: Moderamen, de Eshof
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Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 16 oktober. Dus kopij hiervoor graag aan mij mailen voor
donderdagavond 15 oktober.
Met vriendelijke groet,
Nel Stoffelsen
Predikantsassistent
06 25316748
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