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Beste mensen,
Het wordt eindelijk zomer wat het weer betreft. We kijken ernaar uit. In deze nieuwsbrief leest u hoe je je kunt
opgeven voor de wekelijkse kerkdienst. Ook aandacht voor beide collectebestemmingen en voor de
Solidariteitskas. Verder blijven we verbonden door de verhalen met Ellen en Jan Hofman en met Rik, Lydia, Mark
en Dionne van Dunschoten.
30 mei: Zondag Trinitatis
De dienst is te volgen op kerkdienstgemist.nl.
Voor de medewerkers aan de dienst verwijs ik u naar de liturgie.
De kosten voor het kopiëren van de nieuwsbrief en de liturgie in kleur blijken veel hoger uit te vallen dan
verwacht. Daarom wordt ervoor gekozen om beide documenten vanaf nu in zwart-wit te kopiëren. Dit is van
belang voor de mensen die wekelijks beide documenten thuis ontvangen. Uiteraard blijft de digitale versie wel
in kleur.
Wilt u ook in de Eshof de dienst meevieren?
In de maand mei konden we elke zondag weer 30 mensen uitnodigen voor de vieringen. Uiteraard met alle
maatregelen die hierbij horen. Van een aantal mensen weten we dat zij het fijn vinden om ‘erbij’ te zijn en van
anderen dat het voor hen nog te vroeg is. Ook mailen mensen naar uitnodigingeshof@gmail.com of ze op een
bepaalde zondag erbij mogen zijn. Heel fijn, we maken dat graag mogelijk.
We merken ook dat mensen die eerst huiverig waren, nu gevaccineerd, wél uitgenodigd willen worden. Ook
hopen we binnenkort van 30 mogelijk naar 50 uitnodigingen te kunnen gaan. Daarom hier een nieuwe oproep:
Mail naar uitnodigingeshof@gmail.com, als u regelmatig een uitnodiging wilt ontvangen
voor de diensten, of als u op een bepaalde zondag uitgenodigd wilt worden.
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
Sierou de Vries tel. 06 53966245
Lieske Duim tel. 06 44296945
Collectes
De collectes zijn voor de Eigen Diaconie en de Eredienst. Bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor de
rugtasactie van de stichting Gave.
Bij de eerste collecte: Vakantietassen voor kinderen in Hoevelaken
in Nederland wonen kinderen in een gezin waar geen mogelijkheid is voor vakantie of een
uitstapje in de zomer. Immers 1 op de 8 kinderen leeft in een gezin waar weinig te besteden is
en al helemaal geen mogelijkheid voor een extraatje. Misschien nog wel meer in deze
coronatijd, waarin sommigen hun inkomen verloren hebben of ziek zijn geworden. Wanneer
dan hun klasgenootjes in de zomer op vakantie gaan blijven zij achter. Als diaconie willen wij
deze kinderen in Hoevelaken, dit jaar, verrassen met een vakantietas. Deze tassen gaan wij

vullen met leuke spulletjes. Zo kunnen wij de kinderen in Hoevelaken verrassen met een vrolijke vakantietas.
Laten we samen een aantal kinderen in Hoevelaken blij maken!
Bij de tweede collecte: Eredienst
DeBijbelse 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 de Maaltijd van de Heer,
koffie, thee en limonade na de dienst (zodra dit weer toegestaan is). En uiteraard worden er ook oecumenische
erediensten georganiseerd.
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: Eigen Diaconie, Eredienst 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 dienst door te geven aan Ellie Boot. Deze worden
meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl
Solidariteitskas
(door Henry Westein)
Om niet voor alle kerkelijke acties tegelijk een financieel beroep op u te doen, is
ervoor gekozen om in januari aandacht te vragen voor Kerkbalans, in maart voor het
Bloemenfonds, in juni voor de Solidariteitskas en in september voor de Rondom.
In juni wordt dus uw bijdrage gevraagd voor de Solidariteitskas. Kerken uit het hele
land dragen bij aan dit fonds, met een bedrag per belijdend- of dooplid. Zo ondersteunen gemeenten elkaar om
levendig en krachtig midden in de wereld te staan. Dit steunfonds is er voor gemeenten die financieel tegen
grenzen aanlopen. Het ontbreekt hun niet aan ideeën, maar wel aan menskracht, ruimte of geld. Voor hen is de
Solidariteitskas in het leven geroepen.
Voor deze vrijwillige bijdrage is bij de Rondom van juni een acceptgiro bijgesloten. U kunt echter ook uw
bijdrage direct storten op rekening nummer NL25RABO0373735367 t.n.v. CvK van de Prot. Gem de Eshof te
Hoevelaken.
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 4 juni. Kopij hiervoor graag voor donderdag 3 juni mailen
naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl
Ik wens u een fijne en zonnige week toe. Zorg goed voor uzelf en voor anderen.
Met vriendelijke groet,
Nel Stoffelsen
predikantsassistent
06 25316748

