
 

 

 

 
 
N I E U W S B R I E F nr. 8 – 26 februari 2021 
 
Beste mensen, 
 
Nieuwsbrief 8 opent met de verbeelding van de veertigdagentijd. Op verzoek van de Liturgische Vormgroep 
wordt u tot Pasen op deze wijze wekelijks herinnerd aan een periode van inkeer. 
Verder wijzen we u nogmaals op de Veertigdagentijdkalenders. Op deze manier kunt u tal van meditatieve 
momenten gebruiken om inspiratie op te doen in de dagen voor Pasen. 
De Stichting Nijkerks Diaconaal Beraad heeft een flyer samengesteld en beschrijft daarin doelgroepen die extra 
zorg nodig hebben. Deze flyer kunt u downloaden. 
Etta van Tent-Frouws en Joke van der Klok-Oerlemans vertellen over hun ervaringen in de rubriek ‘Verbonden 
blijven met elkaar.’ 
 
Inkeer 
Door de ervaringen van het afgelopen jaar, ontstond er bij de Liturgische Vormgroep behoefte aan een 
verbeelding in relatie met de komende tijd. Hoe ingewikkeld is het om door de beperkingen de moed erin te 
houden en hoe zijn door het vertragen juist rust en nieuwe inzichten ontstaan? 
 
Het resultaat is een voorovergebogen figuur, als een mens met een hoofd vol gedachten, of een mens die rust 
heeft gevonden. Om die reden is deze figuur omwikkeld met gaas dat de beklemming of inkeer benadrukt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Ondanks die verschillen maakt het gaas ook een verbinding naar boven. Een weg naar het licht.                                                                                                                                              
Deze verbeelding en de woorden van Maria Vasalis nodigen je uit om in de 
komende tijd die ruimte te ontdekken en vast te houden op zoek naar een nieuwe 
toekomst.   

                                                                          
 
 
 
 
 

      ‘Ik trek me terug en wacht 
                                                                              Dit is de tijd die niet verloren gaat: 

                                                                            Iedere minuut zet zich in toekomst om’ 
 

 
De Veertigdagentijd-kalenders 
Wie het fijn vindt om elke dag een meditatief moment in te bouwen, kan dat bijvoorbeeld doen met de 
Veertigdagenkalender van de PKN. Petrus biedt dit jaar een online versie van de veertigdagentijdkalender aan 
met dagelijkse overdenkingen, gebeden en leuke extra’s. U wordt uitgedaagd tot bezinning in de 40 dagen op 
weg naar Pasen.  
Elke dag is een nieuw vakje te openen. De kalender bestaat zowel in papieren vorm als online. Bestellen kan via 
https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijd/  
Ook op de website van De Eshof vindt u een link naar de kalender waarmee u zich kunt inschrijven. 
 

https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijd/


 

 

Een andere, inspirerende online-kalender is de vastenkalender van de Dominicuskerk in Amsterdam. Als je die 
wilt ontvangen, stuur dan een e-mail aan 40dagentijdkalender@gmail.com. Of schrijf je in voor de online 40-
dagenretraite van de Jezuïeten via https://www.ignatiaansbidden.org/ .  
 
Verbonden blijven met elkaar 
(door Ellie Boot) 
 
Wie zou eens iets willen vertellen over haar of zijn eigen ervaringen in deze maanden? Graag wil ik ieder die hier 
iets over zou willen opschrijven, uitnodigen dat te doen en het vervolgens naar mij op te sturen. Liefst met een 
foto van zichzelf. Zo horen we telkens van iemand anders in de gemeente hoe het met hem of haar gaat. 
Deze persoonlijke stukjes zullen niet in de openbare versie van de nieuwsbrief op de website van de 
Eshofgemeente komen. Ze zullen alleen in de uitgebreide versie van de nieuwsbrief staan, waarvoor ieder de 
link per e-mail krijgt toegestuurd. 
In deze nieuwsbrief schrijf ik opnieuw zelf een stukje over enkele mensen. Met hun toestemming, uiteraard.  
 
28 februari 10.00 uur – 2e zondag in de veertigdagentijd 
De liturgie voor 28 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  

 
Collectes  
De collectes zijn voor Nijkerks Diaconaal Beraad en Vorming & Toerusting. Bijdragen van de kinderen zijn 
bestemd voor hulp aan vluchtelingen. 
 

Bij de eerste collecte: Het Nijkerks Diaconaal Beraad is een samenwerkingsverband van kerken in 

de gemeente Nijkerk. Ook de Eshof is hierbij aangesloten met als doel elkaar te versterken in ons 

gemeenschappelijk doel; Samen helpen we mensen die het moeilijk hebben. 

 

D.m.v. verschillende projecten helpen wij mensen in gemeente Nijkerk. Bekijk deze digitale flyer om een indruk 

te krijgen wat de activiteiten zijn van het NDB!  

 

 
 
 
 
 
 
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, Vorming & Toerusting of 
Hulp aan vluchtelingen. 
 

Collectemunten 
U kunt natuurlijk collectemunten gebruiken. De manier waarop dit in z’n werk gaat kunt 
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https://www.pgdeeshof.nl/eshof/attachments/article/796/Flyer Nijkerks Diaconaal Beraad.pdf


 

 

u uitgebreid lezen in Nieuwsbrief nr. 9 van 1 mei. 
 
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/SF7QFjQwQ1pFJAj29  
U kunt ook bellen met Nel van Rietschoten, tel. 033 2536389. 
 
Agenda 
wo. 3 maart, 19.00 uur: Moderamen, de Eshof  
do. 4 maart, 20.00 uur: Diaconie, online  
 

Volgende nieuwsbrief  
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 5 maart.  Kopij hiervoor graag voor donderdag 4 maart 
mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl.  
 
Een fijne week toegewenst, weer een periode in de veertigdagentijd waarin u innerlijke rust kunt vinden. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Nel  Stoffelsen 
predikantsassistent 
06 25316748  
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