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Beste mensen,
Tot nu toe zijn er weinig reacties binnengekomen op het Engelenproject. Daarom een tweede oproep. Verder
vindt u een korte terugblik op de dienst van 31 januari. De Eshoftuin vraagt om onderhoud. Wie de handen uit
de mouwen wil steken, kan op 6 februari spitten.
Terugblik op het Verhaal uit de zaal (dienst 31 januari)
Eenmaal per jaar vragen we een niet-theoloog uit ons
midden om een overdenking te doen. Op zondag 31
januari hield jurist Hans Dammingh een prikkelende
overweging. Hij ging in op Marcus 1,21-28 en vroeg zich
af hoe het zit met gezag. Had Jezus gezag? Wat was dat
voor gezag? Hoe zit het met het gezag van God?
Hans' overweging zal tot en met zondag 7 februari te
vinden zijn onder de tab 'liturgie'. Daarna wordt het
verhaal (en worden ook de beelden op Facebook en
YouTube) op zijn verzoek gewist.
7 februari 10.00 uur – vijfde zondag na Epifanie
De liturgie voor 7 februari kunt u downloaden. 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).
Voor de medewerkers aan de dienst verwijs ik u naar de liturgie.
Voorbeden
Ik nodig u uit om gebedsintenties voor a.s. zondag door te geven aan Ellie Boot. Deze worden
meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl.
Bedankje
Gré Oerlemans laat weten een bijzonder feestelijke verjaardag te hebben gehad. Haar huis was een bloemenzee
en er kwamen meer dan 100 kaarten door haar brievenbus, waaronder de kaart van de Eshof met heel veel
namen en goede wensen erop. Ze wil iedereen daarvoor hartelijk danken.
Collectes
De collectes zijn voor de Eigen Diaconie en voor de Eredienst. Bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor hulp
aan vluchtelingen.
Eigen diaconie
Ook in Hoevelaken en directe omgeving zijn er mensen die moeten rondkomen van een
minimaal inkomen. Dit kan komen doordat ze hun werk hebben verloren of onverwacht
voor (te grote) uitgaven staan waardoor gezinnen aan het einde van de maand hun vaste

lasten niet meer kunnen betalen. De Diaconie staat deze mensen bij en helpt hen; niet alleen door ze financieel
te ondersteunen maar ook door ze wegwijs te maken in de mogelijkheden van hulp die geboden kan worden
door verschillende organisaties.
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, Eredienst 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.

Het spitten kan beginnen in de Eshoftuin
Afgelopen zaterdag hebben we de geleverde mest over de 3
stukken tuin verspreid. Wanneer het weer het toelaat, gaan we
zaterdag 6 februari spitten!! Bij echte regen gaat het spitwerk
niet door. Het spitten is een hele klus.
Gevraagd: mensen die een zaterdagochtend fysieke inspanning
willen. Nu de sportscholen dicht blijven en de teamsporten nog
stil liggen, is dit een mooie gelegenheid om samen met andere
enthousiastelingen zaterdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur
de tuin om te spitten. We
hebben genoeg ruimte om
voldoende afstand van
elkaar te houden. We drinken gezamenlijk (ook met afstand) een kop
koffie.
Graag een spitvork of spa meenemen; en weet: vele handen ……….. .
We zien jullie graag. Voor de koffie is het wel prettig als je even laat
weten dat je komt. Lukt het deze zaterdag niet, er komen nog wel meer
zaterdagen om te spitten! Je kunt je opgeven bij Janiet Kempen: 06
36587146.

Engelen
(door Nel Stoffelsen en Ellie Boot)
In de Adventstijd van 2020 waren er zo’n 50 engelen actief. In het geheim
bezorgden ze kleine attenties en kaartjes bij een ander. Zo hielpen ze elkaar door
een tijd van kou, donker en lockdown heen. En zo sloten we ons als gemeente aan
bij het thema van de Kersttijd: geef licht: het goede leven met elkaar delen. De
meeste engelen kijken met plezier terug.
Intussen is de lockdown verder aangescherpt. Als kerkelijke gemeente doen we
daar vanzelfsprekend aan mee: hoe voorzichtiger we nu zijn, hoe eerder we weer
normaal met elkaar om zullen kunnen gaan.
We vroegen ons daarom af: hoe kunnen we die aandacht voor elkaar behouden? Hoe voorkomen we dat we de
tijd passief uitzitten en vergeten wie het in deze maanden het meest moeilijk hebben? Hoe blijven we naar
elkaar omzien?
Ieder die engel zou willen zijn voor een ander, kan zich daarvoor opgeven. Wie iemand weet die wel wat
aandacht kan gebruiken, kan hem of haar opgeven als ontvanger. Wie zélf toe is aan een attentie of een lief
gebaar, kan zichzelf als ontvanger opgeven.
Iedereen kan ontvanger zijn. Ontvanger kan een oudere zijn die alleen is. Of een kind dat met de ziel onder de
arm loopt. Een ouder die met moeite en stress werk en zorg en onderwijs thuis combineert. Iemand die verdriet
heeft of ziek is (geweest). Zomaar iemand van wie je denkt dat hij of zij een steuntje in de rug kan gebruiken.

Wie zich opgeeft om engel te zijn, kan verschillende dingen doen. Hij of zij kan in het geheim de ontvanger
blijken van aandacht schenken. Of gaat een keer langs, of nodigt de ander uit voor een kop thee of koffie.
Samengevat:
ο Wil je engel zijn voor iemand anders?
ο Weet je iemand die ontvanger zou kunnen zijn?
ο Heb je zelf behoefte aan wat aandacht?
Geef dit dan vóór 14 februari door aan Nel Stoffelsen. Wanneer je je opgeeft als engel, hoor je op of kort na 14
februari meer.
We hopen dat je (weer) meedoet!
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/Petcev1VtfHY7r5D8
U kunt ook bellen met Nel van Rietschoten, tel. 033 2536389.
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op 12 februari. Kopij hiervoor graag aan mij mailen voor
donderdag 11 februari.
De komende tijd zullen Alex Hollestelle en ik gezamenlijk de nieuwsbrief schrijven/samenstellen.
Ik wens u allen een goede week toe.
Met vriendelijke groet,
Nel Stoffelsen
predikantsassistent
06 25316748

