
 
 
N I E U W S B R I E F nr. 30 – 30 juli 2021 
 
Beste mensen, 
 
Er zijn veel mensen op vakantie en dat betekent dat het komkommertijd is voor wat betreft het nieuws over de 
Eshof. Bij de dienst van zondag zijn ook maar 3 zangers aanwezig. In de Eshoftuin heerst nu juist volop drukte 
want het is oogsttijd. We besteden nogmaals aandacht aan het project Nacht zonder Dak Hoevelaken 2021 
en we blijven verbonden met Edwin Schimscheimer. 
 
1 augustus: zevende zondag van de zomer   
De dienst is te volgen op kerkdienstgemist.nl.  
Voor de medewerkers aan de dienst verwijzen we 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 

 
Autodienst 
Als vervoer naar de kerk op zondagochtend een probleem voor u is, kunt u altijd met de auto worden opgehaald. 
Voor de diensten in augustus kunt u hiervoor contact opnemen met Hans Nobels, tel. 2534775. 
 
Collectes 
De collectes zijn voor de eigen diaconie en de eredienst. Bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor TeamUp. 
Voor een uitgebreide uitleg verwijzen wij u naar nieuwsbrief nr. 25  van 25 juni. 
 
Bij de eerste collecte: Eigen diaconie 
Misschien verwacht je het niet maar er zijn in Hoevelaken en directe omgeving 
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. 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. 
 

Bij de tweede collecte: Eredienst 
De Bijbelse boodschap leert ons dat wij de opdracht hebben, in navolging van Christus, 
God en elkaar lief te hebben. Daarvoor hebben we elkaar nodig, ieder met zijn of haar 
eigen gaven. Dit komt voor een deel tot uitdrukking in de erediensten. Met uw steun 
aan de collecte kunnen we samen de kosten dragen voor o.a. de vergoeding voor 
gastpredikanten, vieringen met Maaltijd van de Heer, koffie, thee en limonade na de 
dienst. En uiteraard worden er ook oecumenische erediensten georganiseerd. 
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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  
Wij nodigen 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 
 
 

Nacht zonder Dak Hoevelaken 2021 
Een paar weken geleden zijn de uitnodigingen voor Nacht zonder Dak 
de deur uitgegaan. 
Deze actie wordt door de ZWO in samenwerking met de jongeren van 
het diaconale project georganiseerd. We gaan met z’n allen van karton 
en zeil een ‘huis’ bouwen op het grasveld bij de Eshof en gaan hier dan 
een nacht in slapen. De opbrengst zal naar het diaconale project 
Hoevelaken naar Georgië gaan. 
Doelgroep: Jongeren van 10 tot 16 jaar 
Wanneer: Zaterdag 18 september 13.00 - Zondag 19 september 10.00 
 
 

Voor vragen of opgave kun je terecht bij: 
 
Gerwin Duine    Laura Stitselaar  
gerwin.esther@kpnmail.nl   laura_stitselaar@hotmail.com  
06-57094319    06-51580129 

      
Eshoftuin 
Als je op de Veenwal fietst of wandelt, is de Eshoftuin een lust voor het oog. 
Zowel wandelaars als fietsers staan even stil om te genieten van de kleuren, 
schoonheid en rijkdom van de tuin. De tuin wordt gezien en bewonderd. 
Inmiddels vinden gelukkig velen de weg naar de tuin. De bloemen staan in 
bloei, de groenten kleuren de tuin groen. Kortom, de tuin is een paradijs 
Kom gerust langs om te kijken, voor een praatje en neem wat oogst mee. De 
groenten en bloemen zijn met zorg en aandacht gekweekt! 
 
U bent elke woensdag-  en zaterdagochtend tussen 10.00 en 11.30 van harte 
welkom. Een financiële bijdrage kunt u overmaken naar: Prot. Gemeente de 
Eshof, IBAN: NL20RABO0302206299 t.b.v. donatie Eshoftuin. 
 
Volgende nieuwsbrief  
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 6 augustus. 
Kopij hiervoor graag voor donderdag 5 augustus 20.00 uur mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl   
 
Wij wensen u een fijne week toe. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Nel  Stoffelsen      Jacqueline Berends 
predikantsassistent   assistent nieuwsbrief 
06 25316748    033-2987586 
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