N I E U W S B R I E F nr. 3 – 22 januari 2021
Beste mensen,
Hierbij de derde Nieuwsbrief van dit jaar. Speciale aandacht voor de actie Kerkbalans. Deze actie loopt van 23
januari tot 6 februari. En een hernieuwde oproep voor het doen van vrijwilligerswerk bij Vluchtelingenwerk
Nederland.
Overlijden
Op 16 januari is Max van Deuveren onverwachts overleden. Hij is 87 jaar geworden. De begrafenis vindt in
besloten kring plaats op zaterdag 23 januari om 13.00 uur. De rouwkaart kunt u als apart document
downloaden. Er is gelegenheid om vanaf 14.00 uur een haag bij De Eshof te vormen als laatste groet.
Actie Kerkbalans

Van 23 januari tot 6 februari loopt de actie Kerkbalans 2021 met het thema GEEF
VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN.
Onze vertrouwde contactpersonen zullen ook dit jaar weer de enveloppen bij u
bezorgen en ophalen.
In verband met het coronavirus zullen zij extra voorzichtig zijn en beschermende
middelen gebruiken.
We hopen op uw medewerking en (warme) bijdrage voor 2021.
Laten we er met elkaar voor zorgen dat we onze Eshof (nu met online diensten en later weer daadwerkelijke
ontmoetingen) kunnen blijven voortzetten.
In de week van 25 januari kunt u de antwoordformulieren (ook die van de ZWO) tegemoet zien. Deze worden in
de week van 1 februari weer bij u opgehaald. Wij zouden het op prijs stellen wanneer u deze klaar heeft liggen
op het moment dat deze weer bij u worden opgehaald.
Met hartelijke groet,
College van Kerkrentmeesters

24 januari 10.00 uur – derde zondag na Epifanie - Morgengebed
De liturgie voor het morgengebed op 24 januari kunt u als apart document 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 de Voedselbank en voor het onderhoud van het kerkgebouw. Bijdragen van de kinderen
zijn bestemd voor hulp aan vluchtelingen.

Bij de eerste collecte: Voedselbank
Armoede. Het is niet alleen iets van ver weg. Ook in Nijkerk wordt al vanaf 2006
voedsel en kleding ter beschikking gesteld aan degenen die dit het hardst nodig
hebben. Circa 30 vrijwilligers staan elke woensdag klaar om zo’n 100 pakketten
samen te stellen en uit te delen aan mensen in Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken. Daarnaast wordt er
kleding gesorteerd en weggegeven en is er op maandag en donderdag voor alleenstaanden een mogelijkheid
om voor een zeer gering bedrag gezamenlijk te eten. De organisatie van de voedselbank (stichting Ezer) is
volledig afhankelijk van giften. Die hebben zij nodig om de huur, gas/water/elektra, verzekeringen,
onderhoud/brandstof voor de bestelbus en koeling voor bederfelijke waar te kunnen betalen. Uw bijdrage is
daarom van harte welkom. Alvast hartelijk dank!

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 2020

Hernieuwde verbintenis
De kerkenraad is zeer verheugd dat Wouda Bakker-Beitler het voornemen heeft om een hernieuwde verbintenis
aan te gaan als diaken.
In de plaatselijke regeling is opgeschreven dat de kerkenraad minimaal twee weken voorafgaande aan de
voorgenomen bevestiging de namen van de kandidaten bekend maakt aan de gemeente.
Indien er geen wettige bezwaren tegen de kandidaatstelling bij de scriba binnenkomen wordt de kandidaat als
verkozen beschouwd. De herbevestiging zal dan plaatsvinden in de eredienst van zondag 7 februari 2021.
Vrijwilligerswerk - "Ik wil iets zinvols doen"
Goede voornemens voor 2021 kunnen uitkomen! Wil je nieuwe ervaringen
of boeiende ontmoetingen? Bekijk eens of vrijwilliger bij VluchtelingenWerk
iets voor je is op www.vluchtelingenwerk.nl. Het aantal uren tijdsbesteding
kun je zelf bepalen.
Het komend jaar zullen binnen onze Gemeente Nijkerk 25-40 nieuwe
statushouders zich gaan vestigen: alleenstaanden en gezinnen. Ze moeten
worden geholpen met inburgeren. Alles wat voor ons vanzelfsprekend is, is
dat niet voor hen.

Binnen het huidige vrijwilligersbestand (± 17) werken enthousiaste mensen met elkaar samen in
'maatschappelijke begeleiding'. Informeer eens voor een vrijblijvend gesprek met T: 06 13856899 (Melissa de
Jonge, coördinator).
Simon Drost (vrijwilliger) T: 06 24804935
Agenda
do. 28 januari, 20.00 uur: Kerkenraad (digitaal vergaderen)
Andere activiteiten gaan vanwege de lockdown voorlopig niet door.
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 29 januari. Kopij hiervoor graag voor donderdag 28
januari mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl.
Deze nieuwsbrief kwam tot stand i.s.m. Alex Hollestelle.
Ik wens u allen een fijne week toe.
Met vriendelijke groet,
Nel Stoffelsen
predikantsassistent
06 25316748

