N I E U W S B R I E F nr. 23 – 11 juni 2021
Beste mensen,
We beginnen met goed nieuws over enkele versoepelingen. Verder stelt Alex Hollestelle zichzelf voor in deze
brief en lezen we hoe het de familie de Vries en Jessica Hofman is vergaan tijdens het afgelopen jaar.
En denkt u nog aan de autowasactie voor Georgië? Op 12 juni staat het team voor u klaar op het parkeerterrein
van de Eshof.
Versoepelingen
N.a.v. de versoepelingen die landelijk zijn ingegaan heeft de PKN ook weer gekeken wat de versoepelingen in de
kerk zouden kunnen zijn. Op basis van dat voorstel heeft de kerkenraad van de Eshof besloten dat vanaf 13 juni
de volgende dingen weer mogen:
 Er mag weer buiten koffie gedronken worden, als het niet regent.
 U mag aan het einde van de dienst bij het slotlied maximaal 2 coupletten meezingen op spreekniveau.
13 juni: tweede zondag na Trinitatis
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
Sierou de Vries tel. 06 53966245
Lieske Duim tel. 06 44296945
Collectes
De collectes zijn voor het Nijkerks Diaconaal Bureau en Onderhoud gebouw. Bijdragen van de kinderen zijn
bestemd voor de rugtasactie van de stichting Gave.
Bij de eerste collecte: Nijkerks Diaconaal Beraad
Het Nijkerks Diaconaal Beraad (NDB) is een samenwerking tussen de verschillende diaconieën van
de gemeente Nijkerk met als doel elkaar te versterken. Het NDB heeft bijvoorbeeld mensen
opgeleid tot schuldhulpmaatje en die hebben wij al een aantal keren dankbaar mogen inzetten
voor gezinnen in Hoevelaken. Ook organiseert het NDB jaarlijks het vakantieproject waarbij
gezinnen, die om financiële redenen niet op vakantie kunnen, geheel verzorgd een week op vakantie mogen.
Daarnaast deelt het NDB ieder jaar verrassingspakketten uit via de voedselbank en vluchtelingenwerk. Om deze
samenwerking te behouden is uw bijdrage zeer welkom!
Bij de tweede collecte: Onderhoud gebouw
De Eshof is een prachtig gebouw en dat willen we samen graag zo houden. De kosten
worden flink in de hand gehouden door veel vrijwilligerswerk. (Groot) onderhoud
wordt tijdig uitgevoerd, zodat we nog jarenlang een mooi en veilig Godshuis hebben

waar we elkaar kunnen ontmoeten. Uiteraard kiezen we als “Groene kerk” voor duurzame oplossingen. Fijn dat
u de collecte steunt!
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: Nijkerks Diaconaal Bureau, Onderhoud gebouw of
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
Agenda
ma. 14 juni, 9.30 uur: Wijkteam 2
ma. 14 juni, 8.00 uur: Wijkteam 8, Domstraat 2A, Nijkerkerveen
do. 17 juni, 20.00 uur: Diaconie, de Eshof
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 18 juni. Kopij hiervoor graag voor donderdag 17 juni
mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl
Ik wens u een fijne week toe.
Met vriendelijke groet,
Nel Stoffelsen
predikantsassistent
06 25316748

