
 

 

 
 
N I E U W S B R I E F nr. 15 –  16 april 2021 
 
Beste mensen, 
 
Geen versoepelingen in het coronabeleid dus helaas. Maar erg lang zal het vast niet meer duren. Laten we 
hoopvol blijven.  
In deze nieuwsbrief een hernieuwde oproep voor versterking van het mediateam, waar een gat gevallen is nu 
Coralien en Thijmen ons binnenkort verlaten. Ook worden we nog even herinnerd aan de expositie van Jeltje 
Hoogenkamp. En in de verhalen blijven we verbonden met Dicky van der Veer en Romy Honing en haar familie.  
 
18 april: derde zondag van Pasen 
In deze dienst verwelkomen we de zandkunstenares  Helene Wieringa. 
De dienst is te volgen op kerkdienstgemist.nl.  
Voor de medewerkers aan de dienst verwijs ik u naar de liturgie. 
 
Collectes 
De collectes zijn voor de Stichting ‘Naar school in Haïti’ en voor het Jeugd- en Jongerenwerk.  Bijdragen van de 
kinderen zijn bestemd voor de rugtasactie van de stichting Gave. 

 

Bij de eerste collecte:  Naar school in Haïti 
Haïti is één van de armste landen van de wereld. Een land waar meer dan 80% van 
de mensen analfabeet en werkloos is. Een land dat regelmatig wordt geteisterd 
door natuurgeweld. Maar ook een land waar kinderen die gesteund worden door 
Stichting Naar School in Haïti een kans krijgen op een beter bestaan. Voor de 
financiering van haar werk in Haïti is de stichting geheel afhankelijk van donaties 
van particulieren, bedrijven, scholen, kerken, instellingen en dergelijke. Uw hulp is 

dus hard nodig! Wilt u meehelpen om het werk van de stichting voort te zetten en daarmee het doel, onderwijs 
voor kinderen in Haïti, te verwezenlijken? 
 
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:  Naar school in Haïti, Jeugd- en Jongerenwerk of de 
rugtasactie stichting Gave.  
 

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. 

 
 
Voorbeden  
Ik nodig u uit om gebedsintenties voor de diverse diensten door te geven aan Ellie Boot. Deze worden 
meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl  

 
 
 
 
 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/953#.VUJcyfBtzfc
https://www.pgdeeshof.nl/eshof/attachments/article/743/Nieuwsbrief%20nr.%209%20-%201%20mei%202020%20webversie.pdf
mailto:ellie.boot@hccnet.nl


 

 

Zandkunstenares op 18 april 
A.s. zondag zullen we Helene Wieringa in ons midden ontvangen. Helene is 
zandkunstenares en eigenares van Atelier Hupsakee in Barneveld. Ze zal met 
zand een verhaal vertellen waarvoor je op het puntje van je stoel gaat zitten. 
Het was de bedoeling om deze viering samen met docenten en kinderen van 
De Spreng voor te bereiden en ze dan allemaal in de Eshof te ontvangen. Door 
de lockdown gaat dat helaas niet door. Gelukkig willen de kinderen van de 
basiscatechese aan de dienst meewerken. Ook zal er een aantal kinderen 
aanwezig zijn. Voor ouders en anderen is het goed mogelijk thuis mee te 
vieren, dankzij de nieuwe camera die we sinds enkele weken hebben. Hopelijk 
lukt het om daarmee het werk van Helene te volgen! 

 
Versterking beeld en geluid 
Zoals u hebt kunnen lezen gaan Coralien en Thijmen Toom ons verlaten. Er valt nu een gat binnen het team van 
mensen die beeld en geluid verzorgen tijdens de diensten in de Eshof. Dus zijn we op zoek naar mensen die ons 
team willen versterken. Als je daarvoor voelt neem dan contact op met Joke van der Klok. Mail naar 
joclock@hetnet.nl of bel 06 29093550. 
 
Expositie in de Eshof 
(door Frits Harmsen) 

Vorige week vrijdag is de expositie van Jeltje Hoogenkamp 
van start gegaan. Het thema van deze expositie is ‘DE TIEN 
WOORDEN’ afgeleid van de 10 Geboden.  
 
Tot en met 21 mei is deze expositie elke vrijdag van 12.00 
uur tot 13.00 uur te bezichtigen.  
Een mooie gelegenheid om even de vrijdagse drukte te 
ontlopen en de kerk in te stappen om in een verstilde sfeer 
te genieten van de schilderijen.  
Er is gelegenheid om een kaarsje aan te steken en rustig 
ergens te gaan zitten.  
Het aanwezige informatiemateriaal  helpt om de schilderijen 
nog meer te laten spreken. 

 
We verzoeken  u om tijdens het rondlopen een mondkapje te dragen. 
 
Van harte welkom!! 
 
Agenda 
ma. 19 april, 19.00 uur: Basiscatechese, de Eshof 
 
Volgende nieuwsbrief  
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 23 april. Kopij hiervoor graag voor donderdag 22 april 
mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl   
 
 
Ik wens u een fijne week toe. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Nel  Stoffelsen 
Predikantsassistent 
06 25316748  
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