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Beste mensen,
Niet heel veel nieuws deze week. Wel blijven we door de verhalen verbonden met Kees Tadema en Marijke
Hildering. Mooi om te lezen hoe mensen het leven ervaren, in z’n algemeenheid, maar ook met name tijdens de
coronatijd. We hopen dat er over niet al te lange tijd meer mogelijk is: meer mensen tijdens de dienst, weer
zachtjes meezingen met de vier zangers of met elkaar gezellig koffie drinken!
En er is een actie vanuit de groep ‘Hoevelaken naar Georgië’. Zie verderop in deze brief. Mis het niet!!
6 juni: eerste zondag na Trinitatis
De dienst is te volgen op kerkdienstgemist.nl.
Voor de medewerkers aan de dienst verwijs ik u naar de liturgie.
13 juni – kinderen in de dienst
Op zondag de 13e is er een speciale dienst. Voor deze dienst worden gezinnen met kinderen uitgenodigd.
Wellicht iets om alvast rekening mee te houden in de planning als je in de doelgroep valt.
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. 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 Grace Care India en voor Vorming & Toerusting. Bijdragen van de kinderen zijn bestemd
voor de rugtasactie van de stichting Gave.
Bij de eerste collecte: Grace Care India
In India leven miljoenen straatkinderen. Hoe klein ze soms ook zijn, ze zijn op
zichzelf aangewezen om te overleven. Ze zoeken naar eten tussen het vuil, moeten
bedelen of stelen om te overleven. Er is geen perspectief op een beter leven.
Daarom is Stichting Grace Care Movement in India opgericht door pastor John
Kalathil. Zij helpt deze straatkinderen in India en geeft ze te eten en drinken,
verstrekt eerste medische zorg en brengt ze hygiëne bij. Op dit moment is de financiële situatie door Covid-19
extra moeilijk. Giften, die Grace Care gewend was te krijgen, blijven uit waardoor er o.a. uitstel is aangevraagd

voor het betalen van de huur van een van de tehuizen voor de kinderen. Wij dragen als Eshof gemeente de
stichting een warm hart toe en het doet ons zeer dat zij het op dit moment zo moeilijk hebben. Onze bijdrage is
zeer welkom. Alvast hartelijk bedankt voor uw gift!
Bij de tweede collecte: Vorming & Toerusting
De commissie Vorming en Toerusting bestaat uit leden van 'de Eshof'
en de St. Paulusgeloofsgemeenschap. Dankzij uw bijdrage is het
mogelijk om jaarlijks een programma aan te bieden van
gespreksgroepen en thema-avonden.
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: Grace Care India, Vorming & Toerusting 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

Autowasactie Georgië
Op 12 juni houdt de groep ‘Hoevelaken naar Georgë’ een autowasactie. U kunt op het parkeerterrein van de
Eshof terecht van 8.00 – 16.00 uur. Voor slechts € 8,- heeft u een blinkend schone auto. Wie wil dat nu niet?
U kunt de flyer downloaden voor meer informatie.
De Eshoftuin
Na een nat voorjaar is het nu volop zon in de tuin. Groeizaam weer!!
Spinazie, raapstelen en radijzen: het ging heel hard de laatste weken. Zij
hebben inmiddels plaats gemaakt voor het uitzetten van de sla, andijvie en
paksoi. Intussen komt het onkruid snel tevoorschijn; wieden dus en let op:
2x in de week! De bonen, de kolen en de prei slaan goed aan; over een
goede maand hopen we te oogsten.

En wie kent ze niet: de duizendschonen, bekend van boeketten bij de intocht
van de avondvierdaagse. Op de tuin staan de eersten in bloei, mooi begin van
straks een prachtig bloemenveld.
De moeite waard nu om eens een kijkje te nemen op de tuin.
Woensdag- en zaterdagochtend van 10.00 uur tot 11.30 uur bent u van harte
welkom.

Agenda
ma. 7 juni, 20.00 uur: Wijkteam 9, de Eshof
do. 10 juni, 20.00 uur: Moderamen, de Eshof
za. 12 juni, 8.00-16.00 uur: Autowasactie door de groep ‘Hoevelaken naar Georgië, parkeerterrein Eshof
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 11 juni. Kopij hiervoor graag voor donderdag 10 juni
mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl
Ik wens u een fijne week toe.
Met vriendelijke groet,
Nel Stoffelsen
predikantsassistent
06 25316748

