N I E U W S B R I E F nr. 34
23 oktober 2020
Beste mensen,
Omzien naar en aandacht voor elkaar is nog nooit zo belangrijk geweest als in deze coronatijd. Met die gedachte
gaan we een nieuw project starten: het project ‘Geheime Engelen 2020’. In deze nieuwsbrief vertellen we er
meer over. Verder een herhaling van het bericht over pastoraal bezoek, de begroting 2021, de
activiteitenmiddag en een bericht over wat de commissie V&T in de komende weken organiseert. Ondanks de
beperkingen die ons zijn opgelegd, gebeurt er in en rondom de kerk nog heel veel. Gelukkig maar!
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.
25 oktober –zesde zondag van de herfst
Als tweede te downloaden document vindt u de liturgie voor de dienst op zondag 25 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. Jan de Vries, Eemnes
Organist: Erik van Veelen
Ouderling van dienst: Hannah Wicherink
Coördinator: Lieske Duim
Koster: Norman Kempen
Zangers: John Breugem, Rianne de Vries, Henk Boswijk, Jantine Dijkstra en Harm Albert Zanting
Opname: Coralien Toom, Wil en Lies Berle
Geluid: Thijmen Toom
Voorbeden
Ik nodig u uit om gebedsintenties voor zondag aan mij door te geven. Deze worden door de gastpredikant
meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar nel.stoffelsen@kpnmail.nl
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Collectes
De eerste collecte is voor het Nijkerks Diaconaal Beraad en de tweede voor het Pastoraat. 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.
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!
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: Nijkerks Diaconaal Beraad, Pastoraat 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.

Begroting 2021
De begroting voor 2021 van de Eshof is in concept gereed. U als gemeentelid kunt hierop binnen 14 dagen uw
reactie geven via de scriba (Eunice van Zomeren, evanzomeren@telfort.nl).
De begroting is in te zien via de website. Als u het document niet kunt inzien, kunt u via Eunice van Zomeren een
exemplaar opvragen. Bedoeling is dat de begroting zal worden vastgesteld in de kerkenraad van 26 november
2020.

Geheime engelen 2020
(door Ellie Boot en Nel Stoffelsen)
Hoe gaan we deze winter in? Hoe maken we er met elkaar iets moois van,
terwijl we zo weinig samen kunnen doen en steeds maar weer afstand
moeten houden?
Laten we elkaar gaan verrassen. Kleine blijken van aandacht aan iemand
gaan geven, zonder dat de ander weet van wie deze afkomstig zijn.
In de jaren ’90 hadden we een engelenproject in de Eshof. Op de stiltedag
van 2006 waren er volop engelen. De engelen onder ons zijn nooit
weggeweest.
Zou je zelf een tijd lang een anonieme engel voor iemand willen zijn? En
wil je tegelijk af en toe verrast worden? Doe dan mee!
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Hoe werkt het?
Je geeft je vóór 15 november op bij Nel Stoffelsen (nel.stoffelsen@kpnmail.nl, of als je geen e-mail hebt: tel. 033
2582003/0625316748). Iedereen mag meedoen: klein en groot, jong en oud, gemeentelid of parochiaan of
anders(on)gelovig. Na 15 november voert Nel alle namen in op de website lootjestrekken.nl. Je krijgt dan vanzelf
bericht en kunt dan zien van wie je een lootje hebt getrokken.
Na de trekking van de lootjes mag je online nog enkele gegevens invullen:
hoe oud je bent, of je een man of een vrouw bent, en wat je huisadres is.
Ook kun je eventueel hobby’s en interesses invullen. De enige die jouw
gegevens kan zien, is degene die jouw lootje getrokken heeft.
Daarna kun je aan de slag! Verras in het geheim degene die jij getrokken
hebt met kleine attenties: een lieve kaart, een compliment, een gedicht, een
kleine attentie. Je mag het helemaal zelf weten. Doe dit bijvoorbeeld één
keer per week. Kun je niet zelf erop uit, stuur dan iets met de post of laat
iemand anders iets voor jou bezorgen. En maak het financieel niet té bont.
Het gaat om de aandacht, niet om dure spullen.
Degenen die geen e-mailadres hebben, verzamelen we in een aparte groep.
Zij krijgen een lootje in de brievenbus bezorgd.
Zo gaan we door tot aan de kerst. Met Kerstmis en in de week tussen
Kerstmis en Oudjaar mag je jezelf bekend maken (niet verplicht).
Doe mee! Zo bezorgen we elkaar een beetje licht in het duister.
Opgaveformulier pastoraal bezoek
Zoals in Nieuwsbrief 33 van 16 oktober te lezen was kunt u een pastoraal bezoek aanvragen via een formulier.
Klik op de volgende link om het formulier te openen en in te vullen: https://forms.gle/XAqWZnoAXaA4sDjX9.
U kun ook bellen met Nel van Rietschoten, tel. 033 2536389.
Activiteitenmiddag
In dezelfde Nieuwsbrief maakten we melding van de activiteitenmiddagen die weer worden georganiseerd. De
eerstvolgende is op woensdag 28 oktober om 13.30 uur in de Eshof. Van harte welkom!
Vorming & Toerusting
(door Frits Harmsen namens de commissie V & T)
2 november: gedenken op Allerzielen
Het is al een aantal jaren een goede gewoonte om op de avond van Allerzielen vanuit
uitvaartcentrum Elja op de begraafplaats lichtjes naar de graven te dragen. Els van
Deuveren biedt die mogelijkheid en elk jaar zien we de belangstelling toenemen.
Vanwege de te verwachten belangstelling hebben we gekozen voor twee
bijeenkomsten, één om 19.00 uur en één om 20.00 uur.
Het is noodzakelijk om je voor de avond op te geven. Dat kan tot 25 oktober bij Els van Deuveren,
tel: 06-12110928 of per e-mail: mail@eljauitvaartverzorging.nl. Graag aangeven welke tijd je voorkeur heeft.
Voor meer bijzonderheden: zie nieuwsbrief 33 van vorige week.
5 november: verhalen over koning David
Op deze avond staan we stil bij verhalen rond koning David. Het zijn verhalen over leiderschap en
verantwoordelijkheid, maar ook over passie en sluwheid. Wat voor man was David nou echt? De herdersjongen
die de reus versloeg, de dichter van de psalmen, de koning naar Gods hart… maar ook de man die Uria de dood
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instuurde omdat hij zelf verliefd was op Uria’s vrouw Batseba. Hoe moeten wij hem plaatsen en wat hebben
deze verhalen hedendaagse lezers te zeggen? Erik Idema vertelt ons de verhalen en staat stil bij de vragen die ze
oproepen.
Erik Idema is theoloog. Hij werkt als uitgever bij uitgeverij Kwintessens en is schrijver van verhalen en liedteksten
voor kinderen en volwassenen.
Ondanks de verscherpte corona maatregelen is het organiseren van deze avond mogelijk. Er kunnen maximaal
30 mensen op 1,5 meter afstand van elkaar in de kerkzaal plaatsnemen. De garderobe mag niet gebruikt worden
en er kan geen koffie of thee geschonken worden. De pauze blijft dan ook achterwege.
Voor deze avond wordt een toegang van €5 gevraagd. Bij de ingang van de kerkzaal staat een doos waarin je
bijdrage gedeponeerd kan worden en waaruit eventueel wisselgeld gehaald kan worden. Zelfbediening dus!
Ook is het noodzakelijk om je voor deze avond op te geven. Dat kan tot uiterlijk 2 november bij Frits Harmsen,
telefoon 06-20162652 of e-mail: fritsharmsen@kpnmail.nl of bij het algemene e-mailadres van de commissie
Vorming & Toerusting: vormingentoerustinghoevelaken@gmail.com
Bij de ingang staat desinfectiemateriaal en ook hier geldt dat je thuis moet blijven als je verkouden bent.
Erik Idema is een rasverteller en het belooft dan ook een boeiende avond te worden!
Mini enquête
In deze coronatijd vinden we het belangrijk om jullie betrokkenheid bij onze kerkelijke gemeenschap ondanks
alle beperkingen te onderhouden en indien mogelijk te stimuleren. Dat doen we door binnen de toegestane
ruimte bijeenkomsten te organiseren. De nieuwsbrief maakt het mogelijk om enkele vragen te stellen waarvan
de antwoorden voor ons als commissie Vorming & Toerusting van belang zijn bij het organiseren van lezingen en
andere activiteiten. De vragen luiden als volgt:
 Als je belangstelling hebt voor een lezing of een andere activiteit, gaat dan je voorkeur uit naar een
middag- of een avondbijeenkomst?
 Ben je i.v.m. corona terughoudend om een activiteit van Vorming & Toerusting bij te wonen, ook als alle
veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen?
Wij stellen het zeer op prijs als je de moeite wilt nemen om je reactie te sturen naar fritsharmsen@kpnmail.nl
We hebben al een aantal reacties ontvangen naar aanleiding van de oproep in de nieuwsbrief van vorige week,
maar meer reacties zijn welkom.
Agenda
ma. 26 oktober, 19.00 uur, de Eshof, Basiscatechese
ma. 26 oktober, 20.00 uur: Kerkenraad, digitaal via Zoom
wo. 28 oktober, 13.30 – 15.30 uur, de Eshof: Activiteitenmiddag
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 30 oktober. Dus kopij hiervoor graag aan mij mailen voor
donderdagavond 29 oktober.
Met vriendelijke groet,
Nel Stoffelsen
Predikantsassistent
06 25316748
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