N I E U W S B R I E F nr. 26 – 2 juli 2021
Beste mensen,
We beginnen deze nieuwsbrief met een bericht vanuit de kerkenraad over verdere versoepelingen.
Verder aandacht voor de autodienst die weer gaat opstarten en de veranderingen in het online tekenen van de
kaarten. Verbonden blijven we met Thijmen en Coralien Toom en met Rinus en Josta Verburg. En de
deelnemers aan de brede pastorale raad brachten een bezoek aan de Eshoftuin.
Versoepelingen
(door Sienke Wolters)
Op 26 juni zijn er veel versoepelingen van de coronamaatregelen ingegaan. Ook voor kerken zijn er
versoepelingen mogelijk. En daar zijn we blij mee. We hebben de versoepelingen vertaald naar onze eigen
situatie in de Eshof. En dat leidt tot de volgende aanpassingen:
 Het maximaal aantal kerkgangers verhogen we van 30 naar 45.
 Het dringende advies om mondkapjes te dragen vervalt.
 Gemeentezang mag weer op praatniveau.
 Omdat de gemeente op praatniveau mag zingen en het zingen misschien nog wat onwennig is, houden we
graag de zangers er nog bij. We verhogen het aantal naar 6 (het hoeven er niet perse 6 te zijn, maar het kan
wel). Dit levert ruimte op om de verschillende stemgroepen te kunnen indelen.
 Voor andere activiteiten dan kerkdiensten zijn ook geen beperkingen meer, alleen de 1,5 meter moet nog
steeds worden aangehouden.
Ik wens u een goede zomer toe!
4 juli: derde zondag van de zomer
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
Autodienst
Nu er weer meer mensen aanwezig mogen zijn bij de kerkdienst is er ook weer de mogelijkheid om de
autodienst in te schakelen. Dus als vervoer naar de kerk op zondagochtend een probleem voor u is kunt u altijd
met de auto worden opgehaald. U kunt daarvoor bellen met Annie Hanse, tel. 033 2535288. Mocht het zo zijn
dat er wekelijks gebruik wordt gemaakt van de diensten, dan zal Annie een rooster maken met namen van
vrijwilligers en hun telefoonnummers, zodat u zelf in voorkomende gevallen een van de vrijwilligers kunt bellen.

Collectes
De collectes zijn voor de Diaconie – vakantietassen en voor de Eredienst. Bijdragen van de kinderen zijn
bestemd voor TeamUp. Voor een uitgebreide uitleg verwijs ik u naar nieuwsbrief nr. 25 van 25 juni.
Bij de eerste collecte: Vakantietassen voor kinderen in Hoevelaken
Ook in Nederland wonen kinderen in gezinnen 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 waar al helemaal geen
mogelijkheid is 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. Laten we samen een aantal kinderen in Hoevelaken blij maken met een tas!
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 de Maaltijd van de Heer en koffie, thee en limonade na
de dienst. 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: Diaconie - Vakantietassen, Eredienst 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
Omdat Ellie deze weken op vakantie is, nodig ik u uit om gebedsintenties voor de dienst door te
geven aan mij (Nel). Deze worden door de gastpredikant meegenomen in de voorbeden. Graag
via de mail naar nel.stoffelsen@kpnmail.nl
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.

De Eshoftuin en de brede pastorale raad
Afgelopen zaterdagmiddag is de brede pastorale raad op bezoek
geweest. Zij werden door 3 enthousiaste Eshof-Tuinders rondgeleid. Het
was een geslaagde middag; velen waren verrast door de grootte van de
tuin, de netheid en de bijzondere groenten en bloemen. In de zomer
komen de boeketten bloemen uit de tuin! De traktatie, rabarber
/aardbeien jam, viel in goede aarde. Na afloop kreeg iedereen een krop
sla mee, vers en mals! We hebben de groep
laten ervaren wat duurzaam tuinieren
inhoudt; een mooie plek om elkaar te
ontmoeten en te delen.

Kom langs, neem een kijkje, neem wat oogst mee: groenten en bloemen met aandacht en zorg gekweekt!
Elke woensdag- en zaterdagochtend van 10.00 uur tot 11.30 uur van harte welkom.
Een financiële bijdrage kunt u overmaken naar:
Prot. Gemeente de Eshof, IBAN: NL20RABO0302206299
o.v.v. donatie Eshoftuin.
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 9 juli.
Kopij hiervoor graag voor donderdag 8 juli mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl
Ik wens u een fijne week toe.
Met vriendelijke groet,
Nel Stoffelsen
predikantsassistent
06 25316748

