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Beste mensen,
Vandaag begint voor het basisonderwijs de zomervakantie. Hopelijk kunnen de geplande vakanties zo veel
mogelijk doorgaan nu de coronacijfers weer de verkeerde kant op gaan. In deze nieuwsbrief blijven we
verbonden met de families Van Doorn en Van Veelen. Van Simon Drost ontvingen we een stuk over het
vluchtelingenwerk in de gemeente Nijkerk. Verder is er nieuws over de actie ‘Nacht zonder dak 2021’van het
diaconale project ‘Hoevelaken naar Georgië’.
18 juli: vijfde 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 dienst van 18 juli kunt u hiervoor contact opnemen met Adri Zijlstra op tel. 033-2534988.
Collectes
De collectes zijn voor de Hulpdienst Hoevelaken en Jeugd- en jongerenwerk. Bijdragen voor de kinderen zijn
bestemd voor TeamUp. Voor een uitgebreide uitleg verwijzen wij u naar nieuwsbrief nr. 25 van 25 juni.
Bij de eerste collecte: Stichting Hulpdienst Hoevelaken
De Stichting Hulpdienst Hoevelaken is een vrijwilligersorganisatie die in 1985 is ontstaan uit een
initiatief van kerkelijke en maatschappelijke instanties. Zij biedt hulp en zorg aan de inwoners
van Hoevelaken. Kunt u door ziekte, een handicap, leeftijd of andere omstandigheden geen
beroep doen op bestaande hulpinstanties, dan staan de vrijwilligers van de hulpdienst voor u
klaar.
De hulp is bedoeld voor iedereen die, om wat voor reden dan ook, een helpende hand of een steuntje in de rug
nodig heeft. Deze fantastische vrijwilligers helpen vooral ook de mantelzorgers, die het vaak zwaar hebben.
Onze steun wordt enorm gewaardeerd.
Bij de tweede collecte: Jeugd- en Jongerenwerk
Met uw bijdrage kan de leiding van de kinderdienst zorg dragen voor de
zondagse kinderdiensten met leuke materialen die dit ondersteunen. Ook de
basiscatechisatie wordt uit het jeugd- en jongerenwerk bekostigd; materiaal en
(zo gauw het weer kan) excursies. De coördinatie van het verdere jeugdwerk
vindt plaats op projectbasis.

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, nodigen wij u uit om gebedsintenties voor de dienst
door te geven aan Nel Stoffelsen. 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. Nel
Stoffelsen zal in voorkomende gevallen als contactpersoon fungeren: nel.stoffelsen@kpnmail.nl
op 06 25316748.
De vreemdeling die in uw steden woont (Deuteronomium 5, 14)
(door Simon Drost)
Op maandag 2 maart 2020 was er in 'de Eshof' een samenkomst met de titel: 'Bekend
maakt bemind'. Ahmad al Haj, gevlucht uit Syrië, ging in op onze vraag: 'Waarom verlaat
iemand huis en haard om in een vreemd land een nieuw leven te beginnen?' Later dat jaar
overlegden we samen met een aantal statushouders over hun verwachtingen in
Hoevelaken. Dat deden we samen met de Hulpdienst, Welzijnsorganisatie Sigma en
afgevaardigden van de Eshof en het Pauluscentrum. Daar ging het over de 'kleine' vragen zoals contact met
dorpsgenoten, alleen voelen, praktische hulp om in te burgeren. De Eshof maakte van 'vluchtelingen' een
projectthema dat de komende tijd concreet zal worden.
Wat betreft de 'grote' vragen: we denken dat momenteel niemand nog de vraag hoeft te stellen, waarom
iemand vlucht. Na alle nieuwsberichten en getuigenverslagen uit de hel van Syrië of een ander vluchtland kun je
op de hoogte zijn. Toch blijft het nodig om te blijven spreken. De eigen (corona)ellende dichtbij huis gaat meestal
voor. Begrijpelijk. En het misbruik dat wordt gemaakt van de migratiecrisis overheerst in de discussie. Ook dat
vraagt om antwoorden en maatregelen.
In Hoevelaken
Ondertussen komen de mensen om wie het gaat hier onder ons wonen. Of ze wonen er al lang. Statushouders
heten ze. Soms hebben we ze opgemerkt, maar doorgaans leven ze hun eigen leven, op weg geholpen door
allerlei vormen van (korte-termijn) hulp, vrijwillig of professioneel. Zo gaan ze de vaak moeizame weg van
inburgering. Elke vluchteling voelt het aan den lijve: Nederland met zijn regels en afspraken is geen gemakkelijk
toegankelijk land. Cultuurverschillen kunnen de afstand nog vergroten; een schapenboer van het platteland in
Noord Afrika moet zich verhouden tot goed opgeleide buurtgenoten en zal daardoor snel in zijn veilige schulp
kruipen. Heimwee knaagt soms aan zijn hart. Hij wás iemand en nu een niemand. Vluchtelingen doen hier
dingen 'fout' en de omgeving is soms onbarmhartig. Genoeg redenen om afstand te houden. En dan die
taalbarrière! Nee, ze zijn niet altijd speciaal naar Nederland gevlucht; ze zijn dáár weggevlucht op zoek naar een
veilig bestaan. Gelukkig zijn er ook schatten van buren, die hulp bieden, geduld hebben, vertrouwen opbouwen.
Mensen die zien wat er nodig is voor de kinderen, die even inspringen als het moet; mensen die hen een
corrigerende spiegel voorhouden: “Héé, moet je kijken waar je nu mee bezig bent!” Dat zijn de broodnodige
contacten voor de lange termijn!
Ontmoeten
De zomervakantie is gaande. En veel kinderen uit minder vermogende gezinnen - ook statushouders- gaan niet
het dorp uit. Soms alleen voor een dagje. Velen zien ernaar uit, dat de school weer begint. Op dat speeltuintje in
de buurt zijn ze ook wel uitgekeken, de jeugdsoos is dicht en de voetbalclub heeft een zomerstop.
Dan is het mooi als er al contacten zijn en ze je kennen. Maar ook beginnen met het leggen van een contact kan
al waardevol zijn, bijvoorbeeld door even de ouders te attenderen op een leuke activiteit in het dorp of in de
omgeving; ze ophalen als het zover is. Je beschikbaar stellen om ze erheen te rijden. De weg wijzen naar

speeltuin, speelbos of -strand (kasteel Stoutenburg, strand Zeumeren); bordspelletjes doen, uitleg hoe ze
werken.
Samen sporten met de jongeren. Een sportwedstrijd organiseren, van daaruit misschien verder contact en leren
zien wat er nodig is. Oppas als ouders noodzakelijk weg moeten. En als je de tijd en de middelen hebt:
Aanbieden van een vakantiedag per auto of busje.
Gelukkig heeft de diaconie van de Eshof al iets bedacht: kinderen die het nodig hebben, kregen een vakantiespelpakket. Een mooi gebaar en een concrete vorm van 'kerkgang'.
Simon Drost, vrijwilliger VluchtelingenWerk Nijkerk, tel. 0624804935
www.vluchtelingenwerk.nl
De Eshoftuin in oogsttijd
Het groeizame weer van de afgelopen tijd heeft de tuin omgetoverd tot een waar paradijs. Het groen van de
groenten en de kleuren van de bloemen,
prachtig. Uiteraard was er veel te doen:
wieden, het opruimen van kapucijners,
tuinbonen enz. Zo is er plaats gemaakt
voor het uitzetten van o.a. groenlof en
bieten en is er weer ruimte om te zaaien.
Zo blijft het hele seizoen de tuin een oase
van zaaien, wieden en oogsten.
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.
Nacht zonder Dak Hoevelaken 2021
Vorige week 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
Heb je vragen of wil je je opgeven, bel of mail naar:
Gerwin Duine
gerwin.esther@kpnmail.nl
06-57094319

Laura Stitselaar
laura_stitselaar@hotmail.com
06-51580129

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 23 juli.
Kopij hiervoor graag voor donderdag 22 juli 20.00 uur (let op: vervroegd tijdstip!) mailen naar
nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl
Wij wensen u een fijne week toe.
Met vriendelijke groet,
Nel Stoffelsen
predikantsassistent
06 25316748

Jacqueline Berends
assistent nieuwsbrief
033-2987586

