
 

 

 

 
 
N I E U W S B R I E F nr. 39 – 1 oktober  2021 
 
Beste mensen,  
 
We beginnen deze brief met het overlijdensbericht van Egbert Berends.  Jacqueline zou deze week de 
nieuwsbrief schrijven, maar zoals u begrijpt heeft zij als dochter van Egbert andere dingen aan haar hoofd. 
Verder leest u een berichtje vanuit het Brandpunt in Amersfoort over klimaatpelgrims. Ook de Eshof is een 
Groene Kerk. Reden genoeg om solidair te zijn met dit initiatief. En de verhalen geven weer een inkijkje in de 
levens van Ditje Hartman en de familie Du Crocq. 
 
Overlijden  
Op 25 september is toch nog onverwacht op 77-jarige leeftijd Egbert Berends overleden. De afscheidsdienst zal 
in besloten kring plaatsvinden op zaterdag 2 oktober om 10.00 uur in de Lichtzaal van crematorium Amersfoort. 
Een inlogcode om de dienst via livestream te volgen vindt u in bijgaande rouwkaart. We zullen Egbert in de 
dienst van zondag 17 oktober gedenken. 
 
3 oktober 10.00 uur – derde 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 het Straatpastoraat 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:  Straatpastoraat Amersfoort 
Deze stichting heeft een straatpastor in dienst die vorm en inhoud geeft aan 
de geestelijke zorg voor mensen die op straat leven en die in de opvang 
verblijven. Daarmee vervult de stichting een behoefte waarin eerder niet was 

voorzien in het pakket aan hulpverlening. De straatpastor respecteert de religieuze of levensbeschouwelijke 
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achtergrond van een ieder die zij ontmoet. Daarachter schuilt het verlangen naar een samenleving waarin we 
elkaar met respect tegemoet treden. De straatpastor, Bernadette van Dijk, is onze voorganger op zondag 3 
oktober. Onze bijdrage is zeer 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. 
 
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: Straatpastoraat Amersfoort, 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 

 
Ontmoeting met klimaatpelgrims 
(bericht vanuit het Brandpunt in Amersfoort) 
 
Vanuit Polen zijn 30 klimaatpelgrims  te voet onderweg  naar de 26ste Wereld klimaatconferentie in Glasgow in 
november.  Van 5-7 oktober zijn zij in Amersfoort te gast. Er bestaat de mogelijkheid deze pelgrims te 
ontmoeten in het Brandpunt op woensdag 6 oktober ’s morgens 10.30-12.00u. ’s Avonds is er een viering met 
hen in Taizéstijl om 19.30u. Het zou mooi zijn als de pelgrims’s morgens en ’s avonds kunnen  zien dat mensen 
hier zich interesseren voor hun pelgrimage en wat hen beweegt. 

Vind je het interessant, geef je op via  033groenekerken@gmail.com. Van harte welkom. 
 
Ook goed om te weten: zondag 10 oktober is er een minipelgrimage langs groene Amersfoortse kerken, die 
begint om 13.30u in de Johanneskerk en eindigt in de Frans- en Hildehof achter de Xaverius. 
Hiervoor kun je je  aanmelden bij Huib Klamer: hkklamer@casema.nl, tel 06 52454971, meld erbij wanneer je 
aanwezig kunt zijn: 's morgens of 's avonds.  
Meer weten? https://www.groenekerken.nl/klimaatpelgrimstocht/ 
 
Agenda 
ma. 4 oktober, 9.30 uur: Wijkteam 2, de Eshof 
ma. 4 oktober, 19.00 uur: Basiscatechese, excursie naar de begraafplaats 
di. 5 oktober, 20.00 uur: Overleg musici, de Eshof 
wo. 6 oktober, 20.30 uur: Repetitie cantorij, de Eshof 
 
Volgende nieuwsbrief  
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag  8 oktober. Kopij hiervoor graag voor donderdag 7 
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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