
 

 

 

 
 
N I E U W S B R I E F nr. 40 – 8 oktober  2021 
 
Beste mensen,  
 
Langzaam maar zeker is er weer meer mogelijk. Zo staan er ook weer activiteiten van de Commissie 
Vorming&Toerusting op de planning voor november. Zie het overzicht verderop in deze nieuwsbrief. Ook 
VluchtelingenWerk Nijkerk vraagt uw aandacht en de basiscatechisanten gaan op excursie. Verder zijn er 
natuurlijk de verhalen, deze keer van Ben en Elly de Graaf en van Willemien Schuurman Hess, waardoor we met 
hen verbonden blijven. En ook de Eshoftuiniers laten weer van zich horen. 
 
10 oktober 10.00 uur – vierde zondag van de herfst 
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 
Als vervoer naar de kerk op zondagmorgen een probleem voor u is, kunt u altijd met de auto worden opgehaald. 
Voor de diensten in oktober kunt u hiervoor contact opnemen met Nico van Rootselaar, tel. 033 2534038. 

 
Voorbeden 
Ik nodig u uit om gebedsintenties voor a.s. zondag door te geven aan Ellie Boot. Deze worden 
meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl.  
 

Collectes 
De collectes zijn voor de Voedselbank en voor de Eredienst.  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:  Voedselbank 
Armoede. Het is niet alleen iets van ver weg. Ook in Nijkerk wordt al vanaf 2006 

voedsel en kleding ter beschikking gesteld aan degenen die dit het hardst nodig hebben. Circa 30 vrijwilligers 
staan elke woensdag klaar om zo’n 100 pakketten samen te stellen en uit te delen aan mensen in Nijkerk, 
Nijkerkerveen en Hoevelaken. Daarnaast wordt er kleding gesorteerd en weggegeven en is er op maandag en 
donderdag voor alleenstaanden een mogelijkheid om voor een zeer gering bedrag gezamenlijk te eten. De 
organisatie van de voedselbank (stichting Ezer) is volledig afhankelijk van giften. Dit heeft zij nodig om de huur, 
gas/water/elektra, verzekeringen, onderhoud/brandstof voor de bestelbus en koeling voor bederfelijke waar te 
kunnen betalen. Uw bijdrage is daarom van harte welkom. Alvast hartelijk dank!    
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https://www.pgdeeshof.nl/eshof/attachments/article/804/Nieuwsbrief_%20nr%20%2025%20-%2025%20juni%202021_def.pdf
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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 Maaltijd van de Heer, 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: Voedselbank, 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 

 
Excursie 
De basiscatechisanten gaan op zondag 10 oktober op excursie naar de 
Franciscus Xaveriuskerk op 't Zand in Amersfoort. Ze maken daar de 
kerkdienst mee en doen na afloop een speurtocht door het gebouw. 
Waarin is deze kerk anders dan de Eshof? Ze gaan het ontdekken! 
 
 
 
Fiets gevraagd voor statushouder 
Een jonge Syrier (20) is sinds september in Hoevelaken komen wonen. Hij is nog niet ingericht en spreekt 
nauwelijks Nederlands. Er moet veel worden geregeld voor zijn inburgering, o.a. de taalschool, financiën, 
verzekering, tandarts, etc. 
We zoeken voor hem: 
* een fiets met slot en licht, bij voorkeur gratis. Het mag zowel een dames- als herenfiets zijn. Geen hoog model. 
* mogelijk ook iemand die hem af en toe wil begeleiden bij het fietsen en inzicht geeft in verkeersregels. 
Informatie is te verkrijgen bij: 

Wim Kraaikamp  T: 06 24527036 
Simon Drost. T: 06 24804935 
Maatschappelijk Begeleiders VluchtelingenWerk Nijkerk. 

 
 
Vorming&Toerusting 
De commissie V&T maakt u attent op de volgende activiteiten: 

- Op 18 november is er om 19.30 uur in het 
Pauluscentrum een avond over  joodse tradities in het 
christendom vandaag de dag oftewel ‘hoe joods is een 
christen’ door Fred Kok.  

- Op 1, 8, 22 en 29 november zal Ben Piepers de aanwezigen meenemen om 'psalmen en kunst tot leven 
te wekken'. De 4 ochtenden vinden plaats in de Eshof van 10.00 tot 12.00 uur. Deelname €25. Maximum 
aantal deelnemers 15.  

 
Opgeven kan via e-mail: vormingentoerustinghoevelaken@gmail.com  
Meer informatie vindt u in de Rondom van oktober. 
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mailto:vormingentoerustinghoevelaken@gmail.com


 

 

 
De Eshoftuin 
Maandagavond hebben de kinderen van de basiscatechese 
bloemen op de begraafplaats gelegd. 
Heel mooi dat de bloemen uit onze tuin daar een plekje  
kregen.   
 
 
Elke woensdag- en zaterdagochtend van 10.00 uur tot 
11.30 uur bent u van harte welkom.  
 
Als u wilt, kunt u een financiële bijdrage overmaken naar:  
Prot. Gemeente de Eshof,  IBAN: NL20RABO0302206299 
o.v.v. donatie Eshoftuin. 
 

 
Het nieuwe opberghuis 
Op het nieuwe gedeelte is  ons  opberghuis zo 
goed als klaar. Vrijwilligers hebben met elkaar de 
bouwtekening gemaakt; er is gewerkt met 
bestaand materiaal en ziehier: een topprestatie!  
Het dak is nu ook dicht, regenwater  komt via de 
goot in de opvangbak.  
 
Hoewel we een beetje aan het eind van het 
seizoen komen, zijn we nog wel druk met 
opruimen, winterklaar maken en natuurlijk 
kunnen er nog herfst- en winter groenten worden 
geoogst. 
 
Agenda week 41 
zo. 10 oktober, 9.30 uur: Basiscatechese, Excursie naar Xaveriuskerk in Amersfoort 
ma. 11 oktober, 19.00 uur: Basiscatechese, de Eshof 
di. 12 oktober, 20.00 uur: Overleg Liturgische Vormgroep en moderamen, de Eshof 
wo. 13 oktober, 20.30 uur: Repetitie cantorij, de Eshof 
do. 14 oktober, 20.00 uur: Moderamen, de Eshof 
 
Volgende nieuwsbrief  
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag  15 oktober. Kopij hiervoor graag voor donderdag 14 
oktober 20.00 uur mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl  
 
Ik wens u allen een fijne week toe. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Nel Stoffelsen 
predikantsassistent  
06 25316748       
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