
 
 
N I E U W S B R I E F nr. 31 – 6 augustus 2021 
   
Beste mensen, 
 
De laatste weken hebben Jacqueline en ik (Nel)  gezamenlijk de nieuwsbrief geschreven/samengesteld, zoals u 
eerder heeft kunnen lezen. Vanaf nu zullen we dit bij toerbeurt doen. Ik ben heel blij dat Jacqueline zich hiervoor 
wil inzetten. Zij heeft nu even vakantie, dus deze week komt de brief van mij. In de brief nog een keer aandacht 
voor de Nacht zonder Dak Hoevelaken in september. En door de verhalen blijven we verbonden met Fredo en 
Vera Lubbers en met Simon Drost. Ook de Eshoftuingroep laat van zich horen. Wat ziet die er trouwens prachtig 
uit. Echt de moeite waard om eens een kijkje te nemen op de Veenwal. 
 
8 augustus: achtste  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 diensten in augustus kunt u hiervoor contact opnemen met Hans Nobels, tel. 2534775. 
 
Collectes 
De collectes zijn voor stichting Moederzorg en Muziek en Liturgie. Bijdragen van 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 Moederzorg 
Saskia van’t Veer komt in haar werk als kraamverzorgster regelmatig bij gezinnen waar een 
kind in armoede geboren wordt. Het grijpt haar altijd enorm aan om ouders of een 
alleenstaande moeder, na de bevalling, te moeten achterlaten in een situatie die 

onveilig, stressvol en armoedig is. Daarom besloot zij te helpen en is Stichting MoederZorg (SMZ) opgericht. Wat 
Saskia o.a. aantreft zijn kapotte onveilige tweedehands spullen zoals bedjes, kinderwagens en boxen. Vieze 
beschimmelde matrasjes, geen of te weinig lakentjes, dekentjes, handdoeken, bevallingsbenodigdheden etc. 
Hier helpt MoederZorg met betere spullen. Ook doneert de stichting met enige regelmaat luiers aan de 
voedselbank Amersfoort. Help je mee moeders financieel te steunen zodat zij beter voor hun kinderen kunnen 
zorgen? 
 
Bij de tweede collecte: Muziek en Liturgie 
Een belangrijk onderdeel van ons kerkzijn. Voor de begeleiding van de gemeentezang 
maakt de gemeente gebruik van de inzet van organisten/pianisten. Het liturgisch 
werkoverleg houdt de kwaliteit  en de continuïteit van een zorgvuldige liturgie in stand.  
Het overleg is gericht op de korte termijn i.v.m. de voorbereiding van diensten maar richt 
zich ook op het volgen van ontwikkelingen op het gebied van kerkmuziek en liturgie en de 
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toepasbaarheid daarvan in 'de Eshof'. Uw gift is zeer welkom om dit mooie werk te laten doorgaan. 
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: stichting Moederzorg, Muziek en Liturgie 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  
Wij nodigen 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 
 
 

Nacht zonder Dak Hoevelaken 2021 
Een paar weken geleden 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 

 
Voor vragen of opgave kun je terecht bij: 
 
Gerwin Duine    Laura Stitselaar  
gerwin.esther@kpnmail.nl   laura_stitselaar@hotmail.com  
06-57094319    06-51580129 

De Eshoftuin 
 

                

‘Wie zaait zal oogsten’ is een gezegde en betekent zoveel als: als je goed je best doet, krijg je er iets voor terug. 
Dit gaat letterlijk en figuurlijk op voor de Eshoftuin. En als dan ook het weer nog meewerkt ben je verzekerd van 
een uitbundige oogst: groenten, kruiden en bloemen.  
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U bent elke woensdag- en zaterdagochtend van 10.00 uur tot 11.30 uur van harte welkom om wat van de oogst 
mee naar huis te nemen. Of gewoon om te kijken en een praatje te maken met elkaar. Het team staat voor u 
klaar en wie weet is er nog een kopje koffie of thee te scoren. Een uurtje meehelpen mag ook! 
 
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 13 augustus. 
Kopij hiervoor graag voor donderdag 12 augustus 20.00 uur mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl   
 
Ik wens u een goede week toe.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Nel Stoffelsen       
predikantsassistent  
06 25316748     
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