
 

 

 
 
N I E U W S B R I E F nr. 25 – 25 juni 2021 
 
Beste mensen, 
 
Velen van u zullen blij zijn met het feit dat vanaf zaterdag de mondkapjes in de kast mogen blijven en dat er 
weer meer bezoek ontvangen mag worden thuis. Ook een bezoekje aan de dierentuin met je (klein)kinderen is 
weer mogelijk en een bezoek aan het theater. Laten we hopen dat het de goede kant op blijft gaan. Jammer 
genoeg kan de viering van Petrus en Paulus van a.s. zondag nog niet samen in één kerkgebouw gevierd worden. 
Maar… we gaan wel samen zingen en koffiedrinken. Zie het bericht hieronder over versoepelingen. 
In deze nieuwsbrief aandacht voor een nieuw project voor de ‘kinderen-voor-kinderen-doos’, TeamUp.  
Goed en slecht nieuws is er voor de ontvangers van de bloemen en de kaarten. En door de verhalen blijven we 
verbonden met Kirstin Siteur en haar gezin en met Laura Stitselaar. 
 
Versoepelingen 
We zijn blij dat er stap voor stap weer iets meer kan in en rond de kerkdiensten! Het CIO en de PKN hebben 
groen licht gegeven voor een aantal dingen, zoals samen zingen en met een groep zonder beperkt aantal koffie 
drinken buiten. 
Voor komende zondag betekent het: 

 dat we een aantal liederen in de dienst met z'n allen zullen zingen; 
 dat we na afloop van de dienst de mensen uit de Paulusgemeenschap buiten bij koffie en thee kunnen 

ontmoeten. 

27 juni: Gedenkdag Petrus en Paulus  
De dienst is te volgen op kerkdienstgemist.nl.  
Voor de medewerkers aan de dienst verwijs ik u naar de liturgie. 

 
Wilt u ook in de Eshof de dienst meevieren? 
Als u regelmatig een uitnodiging wilt ontvangen voor de diensten, of als u op een bepaalde zondag uitgenodigd 
wilt worden,  kunt u mailen naar uitnodigingeshof@gmail.com 
Wilt u liever bellen? Dat kan ook. Bel naar één van ons en het komt in orde.  
We nodigen u graag uit! 
 
Marijke Hildering tel. 06 20069898 
Lieske Duim tel. 06 44296945 
 
Collectes 
De collectes zijn voor Straatpastoraat Amersfoort en voor het eigen Pastoraat Bijdragen van de kinderen zijn 
bestemd voor TeamUp. Verdere uitleg leest u hieronder. 
 

Bij de eerste collecte: Straatpastoraat Amersfoort 
Deze stichting heeft een straatpastor in dienst die vorm en inhoud 
geeft aan de geestelijke zorg voor mensen die op straat leven en die 
in de opvang verblijven. Daarmee vervult de stichting een behoefte 
waarin eerder niet was voorzien in het pakket aan hulpverlening. De 
straatpastor respecteert de religieuze of levensbeschouwelijke 
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achtergrond van een ieder die zij ontmoet. Daarachter schuilt het verlangen naar een samenleving waarin we 
elkaar met respect tegemoet treden. Onze bijdrage is zeer welkom. 
 
Bij de tweede collecte: Eigen Pastoraat 
De Pastorale Raad bestaat uit wijkouderlingen, jeugdouderling(en), 
pastoraal medewerkers en onze predikant. In samenwerking met 
diakenen en contactpersonen vervult  men de pastorale zorg voor de 
gehele gemeente. Met uw steun is het mogelijk dat ons pastorale 
team bezoeken aflegt, dit samen afstemt en ook pastorale cursussen 
kan volgen. 
 
 

TeamUp voor gevluchte kinderen wereldwijd 
Het nieuwe doel van de ‘Kinderen voor kinderen doos’ heeft opnieuw 
betrekking op gevluchte kinderen. We hebben gekozen voor 
TeamUp. 
  
War Child, Save the Children en UNICEF Nederland hebben hun 
ervaring en expertise gebundeld in TeamUp: het programma voor 
gevluchte kinderen in Nederland - en daarbuiten. 
Internationaal komt er gelukkig steeds meer aandacht voor 
psychosociale ondersteuning als essentieel onderdeel van noodhulp 

aan kinderen. En terecht. Want met voeding, sanitaire voorziening en een bed ben je er niet. Pas als een kind 
zich psychosociaal goed voelt, kan het weer bouwen aan de toekomst. 
Psychosociaal welzijn staat centraal in de programma’s van War Child. Hoe een kind zich voelt, wat het denkt en 
hoe het zich gedraagt. Of het een fijne band heeft met familieleden. Of het vrienden kan maken. Met muziek, 
spel en beweging spreken zij de veerkracht van kinderen aan. Zo zorgen ze dat de kinderen zelf de touwtjes in 
handen nemen.  
 
TeamUp biedt gestructureerde sport-, spel- en bewegingsactiviteiten zodat kinderen van 6 tot 18 jaar leren hoe 
ze met hun gevoel moeten omgaan.  
 
TeamUp biedt ondersteuning aan gevluchte kinderen in meer dan 25 Nederlandse opvanglocaties en 
17 nieuwkomerscholen. De activiteiten zijn wekelijks op een vaste dag, op een vast tijdstip en worden volgens 
een duidelijke structuur uitgevoerd. In opvanglocaties begeleiden getrainde professionele vrijwilligers de 
activiteiten. Op scholen wordt dit gedaan door leerkrachten en ander educatief personeel. 
 
Ons inziens een goed project om de aankomende maanden te ondersteunen en zo te helpen om deze kinderen 
een mooie, gelukkige toekomst te geven.  
 
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:  Straatpastoraat Amersfoort, Eigen Pastoraat of 
TeamUp. 
 

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 dienst door te geven aan Ellie Boot. Deze worden 
meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl  
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Afwezigheid Ellie Boot 
Van maandag 28 juni  tot en met zondag 18 juli is Ellie op vakantie.  Mocht er tijdens de afwezigheid van Ellie in 
de gemeente behoefte zijn aan een predikant, dan zal Peter Breure uit Voorthuizen  als vervanger optreden. Zelf 
zal ik in voorkomende gevallen als contactpersoon fungeren:  nel.stoffelsen@kpnmail.nl  of 06 25316748. 
 
Volgende nieuwsbrief  
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 2 juli. Kopij hiervoor graag voor donderdag 1 juli mailen 
naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl   
 
Ik wens u een fijne week toe. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Nel  Stoffelsen   
predikantsassistent 
06 25316748 
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