
 

 

 

 
 
N I E U W S B R I E F nr. 38 – 24 september  2021 
 
Beste mensen,  
 
De startzondag is geweest en het seizoen is begonnen. Veel activiteiten zijn weer gestart. Aan het einde van de 
nieuwsbrief nemen we gewoonlijk een overzicht op van alle activiteiten, die gaan plaatsvinden in de komende 
week. Ik wil daarom iedereen vragen om dit tijdig aan ons door te geven, zodat we wekelijks een actueel 
overzicht kunnen geven. Graag mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl 
We beginnen de brief met nieuws uit de kerkenraad over versoepelingen en door de verhalen blijven we deze 
week verbonden met Ria en Fokke Kooistra en Janny en Hans Dammingh. We sluiten af met een paar leuke 
foto’s van de Eshoftuin. 
 
De Eshof en corona 
(door Sienke Wolters) 
 
Nu er vanaf 25 september versoepelingen gelden van de coronamaatregelen, veranderen er ook in de Eshof 
weer een aantal dingen. Daar nemen we u graag in mee. 
De belangrijkste keuze is dat we NIET gaan werken met een coronatoegangsbewijs. We kiezen er daarom voor 
om de 1,5 meter afstand te blijven houden. Ook blijven we werken met het systeem van uitnodigingen.  

 Aantal kerkgangers 

We zien dat we voldoende ruimte hebben om het totaal aantal aanwezigen in de kerkdienst iets te 

vergroten naar 65. 

 Maaltijd van de Heer 

In de kerkenraad hebben we gesproken over coronaproof vieren van de maaltijd van de Heer. Zoals het er 

nu uitziet, gaan we dit najaar weer samen de maaltijd vieren. Als het zover is, informeert de diaconie u over 

hoe we dit vormgeven. 

 Registratie bij de ingang en gezondheidscheck 

Dit vervalt vanaf 25 september. 

 Koffiedrinken 

We blijven koffiedrinken buiten als het weer het toelaat. Wanneer het geen goed weer is, dan drinken we 

binnen koffie. 

Hoewel we geen gezondheidscheck meer doen bij de ingang, blijven we ervan uitgaan dat u bij klachten 
thuisblijft en niet naar de Eshof komt. 
 
26 september 10.00 uur – tweede 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! 
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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 september kunt u hiervoor contact opnemen met Annie Hanse, tel. 033 2535288. 

 
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.  
 

Bloemen 
De bloemen gaan naar Marchella van de Poll. Zij is jarenlang mantelzorger geweest voor Rie Lensen.  
 
Kaarten  
De eerste kaart is voor Catrien Beijlsmit. Zij is de afgelopen week verhuisd naar kasteel Stoutenburg. We hopen 
dat zij zich snel zal thuis voelen en er een goede tijd zal hebben. Om te tekenen klik op de volgende link: 
https://forms.gle/LjT8W3AtQpvaMVyK7  
 
Een tweede kaart tekenen we voor Greet en Désiré Brokerhof. Hun familiehuis op La Palma is volledig  
uitgebrand door de uitbarsting van de vulkaan op het eiland. We leven met hen mee. Klik op de link om te 
tekenen:  https://forms.gle/km7cWWN6RVXMjrru6  
 
Kaarten kunnen worden getekend tot zaterdagavond 20.00 uur. 
 
Collectes 
De collectes zijn voor het Nijkerks Diaconaal Beraad en Vorming & Toerusting . 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: 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:  Vorming & Toerusting   
De commissie Vorming en Toerusting bestaat uit leden van 'de Eshof' 
en de St. Paulusgeloofsgemeenschap. Dankzij uw bijdrage is het 
mogelijk om jaarlijks een programma aan te bieden van 
gespreksgroepen en thema-avonden. 
 
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: het Nijkerks Diaconaal Beraad, Vorming & Toerusting  
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 
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De Eshoftuin  
We naderen de herfst; de oogst is nu wat minder. 
Er zijn nog steeds mooie bloemen, hoewel het wel 
richting einde van de bloeitijd gaat. We hebben nu 
alle tijd voor de eerste voorbereidingen voor het 
nieuwe seizoen.  
Momenteel wordt er een tuinhuis gebouwd op het 
nieuwe stuk grond. Van verzameld hout en met 
hulp van creatieve denkers wordt een bijzonder, 
praktisch en creatief tuinhuis in elkaar gezet.  
Zie de foto’s; let op de deur in de muur….. 
 
 

Elke woensdag- en zaterdagochtend van 10.00 uur tot 11.30 uur van harte 
welkom.  
 
Als u wilt, kunt u een financiële bijdrage overmaken naar:  Prot. Gemeente de 
Eshof,  IBAN: NL20RABO0302206299 o.v.v. donatie Eshoftuin. 
 
Samen bouwen met een team van vrijwilligers!!! Top!  

 
Agenda 
ma. 27 september, 19.00 uur: Basiscatechese, de Eshof 
wo. 29 september, 14.30 uur: Wijkteam 1, Lindenhof 36 
wo. 29 september, 20.00 uur: College van kerkrentmeesters, de Eshof 
wo. 29 september, 20.30 uur: repetitie cantorij, de Eshof 
 
Volgende nieuwsbrief  
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag  1 oktober. Kopij hiervoor graag voor donderdag 31 
september 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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