
 
 
N I E U W S B R I E F nr. 35 – 3 september 2021 
   
Beste mensen, 
 
De scholen zijn weer begonnen, de vakantie is voor de meeste mensen nu echt wel voorbij. Dat blijkt ook uit de 
activiteiten in de Eshof agenda. Desondanks is deze nieuwsbrief korter dan u van ons gewend bent. In deze 
nieuwsbrief vragen we nogmaals uw aandacht voor de bijdrage voor de Rondom. We blijven deze week 
verbonden met Janny Hendriks en Gerrie Hummel. 
 
5 september: twaalfde 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 
 

Lied ‘Zondag’ 
Op verzoek van een aantal mensen hebben we de tekst van het lied ‘Zondag’ dat door ds. Job de Bruijn op 
zondag 29 augustus in de dienst werd gezongen op de website gezet. 
Door op deze link te klikken kunt u de tekst downloaden. 
 
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. 
 
Collectes 
De collectes zijn voor de het Leger des Heils en het pastoraat. 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: Leger des Heils 
Het Leger des Heils biedt hulp aan mensen zonder huis in de breedste zin van de 
betekenis. Hulp door eten te verstrekken aan mensen die op straat leven, hulp in de vorm 
van dag- en nacht opvangvoorzieningen maar ook hulp in de vorm van crisisopvang voor 
mensen die ineens geen dak meer boven hun hoofd hebben. Uw bijdrage is van harte 
welkom! 
 

Bij de tweede collecte: Pastoraat 
De Pastorale Raad bestaat uit wijkouderlingen, jeugdouderling(en), pastoraal 
medewerkers en onze predikant. In samenwerking met diakenen en 
contactpersonen vervult men de pastorale zorg voor de gehele gemeente. 
Met uw steun is het mogelijk dat ons pastorale team bezoeken aflegt, zo nodig 
in overleg ondersteuning geeft en ook pastorale cursussen kan volgen. 
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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 Leger de Heils, het pastoraat 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 
 

 
Bijdrage voor Rondom ‘de Eshof’ 
(door Henry Westein, namens redactie en penningmeester  
van de Rondom ‘de Eshof’) 

 
Zoals elk jaar vragen wij aandacht voor de vrijwillige bijdrage voor ons kerkblad. Wij stellen een richtbedrag voor 
van € 25 voor de papieren Rondom en € 7,50 als u alleen de digitale Rondom ontvangt. 
U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening: NL03 RABO 0373 7353 75 tnv: CvK van de Prot. Gem de Eshof 
te Hoevelaken inz. Rondom. Graag o.v.v. ‘vrijwillige bijdrage Rondom 2021'.  
Uw steun komt geheel ten goede aan het blad zodat het mogelijk blijft om ‘de Rondom’ ook in de toekomst te 
laten verschijnen. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 
Activiteitengroep 
(door Ellen van der Linden) 
U bent woensdag 8 september weer van harte welkom voor een praatje, een spelletje, een handwerkje of eigen 
inbreng. Alles natuurlijk onder het genot van een kopje koffie of thee. We beginnen om 13.30 uur. Graag tot 
woensdag in de Eshof! 
 
Agenda 
Ma. 6 september, 20.00 uur, Gerstkamp, wijkteam 4 
Wo. 8 september, 13.30 uur, de Eshof, activiteitenmiddag 
Do. 9 september, 20.00 uur, de Eshof, kerkenraad 
Do. 9 september, 20.00 uur, Domstraat, wijkteam 8 
Vr. 10 september, 20.00 uur, de Eshof, wijkteam 6 
 
Volgende nieuwsbrief  
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 10 september. 
Kopij hiervoor graag voor donderdag 9 september 20.00 uur mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl   
 
Ik wens u een goede week toe.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jacqueline Berends, Assistent nieuwsbrief, 033 2987586 
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