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Beste mensen,
U heeft allemaal in de extra nieuwsbrief kunnen lezen, dat we ons als Eshof solidair verklaren met de
maatregelen die de regering heeft afgekondigd. We zullen voorlopig alleen onlinediensten houden, ook al
mogen kerken net als andere gebedshuizen wel met 30 mensen bij elkaar komen. We kiezen ervoor om dit niet
te doen en alleen de medewerkers aanwezig te laten zijn. Dat betekent maximaal 10-12 mensen.
Verder in deze nieuwsbrief in ieder geval één actie die gelukkig wel kan doorgaan en dat is de oliebollenactie
voor de Stichting Grace Care Nederland. En een tekst over de voorbereidingen voor de Dag van Stilte, die
jammer genoeg ook niet kan doorgaan.
18 december 16.00 uur - kerstmiddag voor ouderen
Helaas kan ook de kerstmiddag voor genodigden alleen online plaatsvinden. De liturgie kunt u hier downloaden .
De kerstmiddag is rechtstreeks te volgen via kerkdienstgemist.nl, via de Facebook-pagina en via het
YouTubekanaal de Eshof.
20 december –vierde advent
Als tweede te downloaden document vindt u de liturgie voor de dienst op zondag 20 december. 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).
Voorganger: drs. Erik Idema, Nijkerkerveen
Organist: Simon Drost
Ouderling van dienst: Jan Beitler
2e ambtsdrager: Wiegert van den Hoorn
Zangers: Diana Kneppers-Doornekamp, Lies Traa, Harmen Lanser en Harry Hubbers
Opname: Wil Berle en Coralien Toom
Geluid: Thijmen Toom
20 december 17.00 uur – Vesper
Voorganger: Cees Otte
Muziek: Erik van Veelen
Zangers: Jantine Dijkstra, Harm Albert Zanting en Jantine Alfrink
Beeld: Coralien Toom
Geluid: Thijmen Toom
Collecte: Leger des Heils
Ook de Vespers zijn digitaal te volgen via kerkdienstgemist.nl , via de Facebook-pagina en via het
YouTubekanaal de Eshof.
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Kerstnachtdienst
De kerstnachtdienst die normaal om 22.00 uur begint is een uur vervroegd. Deze is online rechtstreeks te volgen
om 21.00 uur via de ons bekende kanalen.
Voorbeden
Ik nodig u uit om gebedsintenties voor zondag door te geven aan Ellie Boot. Deze worden meegenomen in de
voorbeden. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl
Collectes
De eerste collecte is voor de Eigen Diaconie en de tweede voor Muziek en Liturgie. Bijdragen van de kinderen
zijn bestemd voor hulp aan kinderen in de vluchtelingenkampen in Griekenland. Hulp wordt geboden door
voedsel, kleding en onderwijs te bieden en zo op een kindvriendelijke manier te zorgen voor betere opvang.
Bij de eerste collecte: Eigen diaconie; kerstpakketten en kerstattenties
Ieder jaar brengt uw diaconie bij een aantal adressen kerstpakketten. De kerstpakketten zijn
bestemd voor gezinnen in Hoevelaken die het financieel niet breed hebben. De kerstpakketten
zijn daarom zeer welkom en worden door de diakenen en contactpersonen persoonlijk
bezorgd voor de feestdagen. Ook mensen die dit jaar een moeilijke tijd hebben gehad
bijvoorbeeld vanwege hun gezondheid of door het overlijden van een dierbare, ontvangen van de diaconie een
kerstattentie zodat ze weten dat ook de Eshof aan hen denkt. Om deze mensen tijdens de feestdagen te
steunen en een extraatje te kunnen geven vragen wij u deze collecte warm te steunen. 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, Muziek en Liturgie 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.
Vespers in de Adventstijd
A.s. zondag alweer de laatste vesper. ‘Aanstoot-gevend licht’ is het thema van de vespers dit jaar. In deze
vesperserie luister(d)en we naar teksten rond licht. Soms is dat een tekst die licht geeft – of ons uitnodigt dat te
doen. Een andere keer spreekt een tekst over licht dat aanstoot geeft. Of is zelf aanstootgevend in haar
lichtheid.
Ook de vesper is alleen online te volgen. We hopen dat ondanks dat we niet fysiek bij elkaar kunnen komen, we
toch goede momenten van verbondenheid kunnen beleven met elkaar en met de Eeuwige.
Voorganger in de laatste vesper is Cees Otte. De muziek wordt verzorgd door Erik van Veelen en enkele zangers
zullen de liederen zingen. De dienst begint om 17.00 uur en is online te volgen. De liturgie voor de vespers is te
downloaden via deze link.
Kinderkersttocht
Geef licht – het goede leven met elkaar delen
Helaas, helaas! Wat is het ontzettend jammer dat dit initiatief niet kan doorgaan. Er waren al zo veel dingen
voorbereid. Hopelijk hebben de kinderen (en de leiding) met elkaar al plezier beleefd aan deze voorbereidingen.
Sterrenjacht
Wat wel kan doorgaan voor de kinderen ondanks de coronamaatregelen is de Sterrenjacht.
Kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen vanaf maandag 21 t/m donderdag 24

december op Sterrenjacht. Dit is een speurtocht die we uitzetten, waarbij sterren
moeten worden gezocht en waarbij ze ook nog kunnen kleuren en creatief bezig
kunnen zijn. De uitnodiging met alle informatie kunt u hier downloaden.
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Stil-l-even
(door Bea de Rijke, namens de projectgroep)
Met dit thema voor ogen werkte de Projectgroep sinds september toe naar de
‘Dag-van-Stilte’ op 31 december 2020.
Vanwege alle veranderingen in deze periode zou dit een moment worden om even
stil te zijn en alles achter je te laten.
En dan…middenin de drukke, laatste maand, de opmars naar het beeld dat we met
elkaar voor ogen hadden, staan we opeens met lege handen en met lege hoofden.
Zoals wij de tijd voor elke bezoeker en deelnemer wilden laten stilstaan, zo heeft
de tijd dit initiatief nu van ons overgenomen.
Een teleurstelling en vreemde gewaarwording, die tijd nodig heeft om door te
dringen. Dat zal ons allemaal zo vergaan.
Prachtige, persoonlijke kunst met woorden stonden klaar. De centrale schikking nog nat van de verf, de mooie
posters vers van de pers, grote stukken hout en natuurobjecten in de opslagplaats en in garages, dozen vol
kaarsen en waxinelichtjes op zolder, gedichten getypt, spullen verzameld, hoofden vol ideeën bijna op slot.
Klaar om te stralen in de hal en de kerkzaal.
Kan het echt niet doorgaan? In een andere vorm? Door de ruimtes in te richten en opnames te maken?
Begrijpelijke vragen, maar dan zouden het gewoon mooie beelden worden.
En juist daarmee verliest deze stilte-dag zijn oorspronkelijke kracht.
De projectgroep wikt en schikt net zolang om voor de bezoeker een omgeving te scheppen waar de stilte
vanzelfsprekend is.
Naar een inrichting die je uitnodigt om tussen kaarslicht, schikkingen, kunst, woorden en gedichten, op adem te
komen.
De projectgroep zet voor ieder die we teleur moeten stellen een stralende stip op de horizon en kijken met je uit
naar december 2021.

Oliebollenactie Stichting Grace Care Nederland
(door Bestuur Stichting Grace Care Nederland)
Stichting Grace Care Nederland verkoopt alweer voor het 7e jaar topkwaliteit oliebollen van
de echte warme bakker Van der Veer uit Barneveld.
De opbrengst gaat volledig naar Grace Care in India. Het geld wordt besteed aan de
renovatie van de gedateerde keuken in Grace Home. Deze voldoet niet meer aan alle kwaliteits- en hygiëneeisen. Door middel van een renovatie zorgt Grace Care India ervoor dat de keuken weer veilig is en optimaal
gebruikt kan worden.
U kunt de oliebollen bestellen door te mailen naar info@gracecarenederland.nl
Geef s.v.p. aan hoeveel zakken u wilt bestellen, samen met uw naam, adres en telefoonnummer.
De oliebollen kosten € 10.- per zak van 10 oliebollen.
De oliebollen worden op 30 december tussen 16.00 en 21.00 uur thuisbezorgd.
Bij grote drukte bezorgen wij ook op 31 december tussen 10.00 en 12.00 uur.
U kunt de oliebollen betalen door het geld over te maken naar:
NL93 RABO 0152 2425 97 t.n.v. Stichting Grace Care Nederland onder vermelding van uw bestelnummer, dat u
ontvangt na uw bestelling. Ook kunt u een envelop klaarzetten met het geld gepast en betalen bij bezorging.
Het Bestuur van Stichting Grace Care Nederland wenst u prettige feestdagen & een gezegend en gezond 2021!
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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 kunt ook bellen met Nel van Rietschoten, tel. 033 2536389.
Agenda
Er zijn geen activiteiten in de Eshof i.v.m. de lockdown, die zoals u weet ook voor onze kerk van kracht is, in
ieder geval tot en met 19 januari 2021.
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op woensdag 23 december. Vroeger dan anders vanwege de
kerstdagen. Dus kopij hiervoor graag aan mij mailen voor dinsdagavond 22 december.
Ik wens u allen ondanks alles een goede week toe in aanloop naar Kerstmis.
Met vriendelijke groet,

Nel Stoffelsen
predikantsassistent
06 25316748
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