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Wie ben ik?
Wie ben je. Dat is vaak de gebruikelijke vraag bij een
kennismakingsrondje. Bijvoorbeeld in een werkgroep, een
reisgezelschap of bij een vergadering. Het gaat dan om algemene
gegevens zoals naam, woonplaats, en afhankelijk van het doel van
de bijeenkomst wat aanvullende informatie. Een tijd geleden was er
een bijeenkomst in de Ontmoetingskerk in Enschede. Dat was in het
kader van de nieuwe classis Overijssel-Flevoland. Een ontmoeting
van de PKN gemeenten in de ring Enschede waarvan wij deel
uitmaken. De voorzitter van die bijeenkomst stelde ook voor om het
kennismakingsrondje op de gebruikelijke manier te doen: naam,
gemeente en taak in de kerk. Maar aanvullend daaraan vroeg hij om
een favoriet lied te noemen en ook waarom dit lied voor jou zo
belangrijk is. Een onverwacht en creatief begin van de bijeenkomst!
Daarmee laat je iets meer van jezelf aan anderen zien dan die
neutrale gegevens. Het zegt ook iets over jezelf. Deze persoonlijke
verdieping bleek echt van toegevoegde waarde in het verloop van het
overleg.
U, jij, ik, wij hebben allemaal een unieke eigenschap. Een mens kan
zich over zichzelf heen buigen, en als het ware met zichzelf in
gesprek zijn. Onbewust gebeurt dat natuurlijk heel vaak. Onze
classispredikant ds. Klaas van der Kamp schreef onlangs:
“vakantietijd is bezinningstijd”. En inderdaad in zo’n vrije periode, los
van routines en tijdsdruk, heb je vaak tijd en ruimte om na te denken
over je toekomst en om plannen te maken. En daar ook eens met
een ander over van gedachten te wisselen. Zit ik goed met de
opleiding die ik volg; moet ik binnenkort toch eens van baan
veranderen; hoe ziet de toekomst er uit nu ik ouder wordt; moet ik
nadenken over verandering van woonsituatie; misschien verhuizen.
Of ook: hoe ga ik om met een lastige familie- of gezinssituatie.
Kortom, thema’s die iemand op zijn of haar levenspad kan
tegenkomen.
Maar dat over jezelf heen buigen kan ook nog een laag dieper gaan.
Wie ben ik: wat zijn mijn verwachtingen, mijn dromen, mijn
verlangens? Wat is de zin van mijn leven? En wat is mijn relatie met
God daarin?
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De theoloog Dietrich Bonhoeffer raakte in de dertiger jaren betrokken
bij het kerkelijke en politieke verzet tegen het Hitler regiem. In april
1943 werd hij, kort na zijn verloving, gearresteerd en gevangen gezet
en uiteindelijk kwam hij via Buchenwald in kamp Flossenbug terecht.
Kort voor het einde van de oorlog werd hij veroordeeld en vermoord,
39 jaar oud. In die periode van gevangenschap heeft hij veel brieven
geschreven, nagedacht, aantekeningen gemaakt en gepubliceerd.
En hij worstelde, ook met die vraag “wie ben ik”.

Wie ben ik?
Ze zeggen me vaak:
je treedt uit je cel
rustig, blij en zeker
als een burchtheer uit zijn slot.
Wie ben ik?
Ze zeggen me vaak:
je spreekt met de bewakers
vrij, vriendelijk en rechtuit,
als was je hun heer.
Wie ben ik?
Ze zeggen me ook:
je draagt je zwarte dagen
evenwichtig, glimlachend en zelfbewust,
als iemand die gewend is te overwinnen.
Ben ik werkelijk
wat anderen van me zeggen?
Of ben ik alleen wat ik weet van mezelf:
onrustig, vol heimwee, ziek als een gekooide vogel,
snakkend naar levensadem, als werd ik gewurgd,
hongerend naar kleuren, naar bloemen, naar vogelstemmen,
dorstend naar goede woorden, naar menselijke nabijheid,
trillend van woede om willekeur, om de geringste krenking,
opgejaagd wachtend op grote dingen,
machteloos bang om vrienden ver weg,
moe en te leeg om te bidden, te denken, te werken,
lusteloos en bereid om van alles afscheid te nemen?
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Wie ben ik? De een of de ander?
Ben ik nu de een en morgen de ander?
Ben ik beiden tegelijk?
Voor mensen een huichelaar
en voor mezelf een verachtelijk kleinzerige zwakkeling?
Of lijkt wat nog in mij over is op een verslagen leger,
dat in wanorde vlucht voor de al verloren slag?
Wie ben ik?
Eenzame vragen drijven met mij de spot.
Wie ik ook ben, U kent mij,
ik ben van U, o God!
juni 1944.
Aangrijpend en ontroerend hoe zijn innerlijke strijd berusting en
vertrouwen vindt in die allesomvattende “conclusie”.
Dit heel bekende gedicht van Dietrich Bonhoeffer raakt ons ook.
Omdat het zo herkenbaar is. Ook al zijn je persoonlijke
omstandigheden en situaties anders. De basis, het fundament van
het leven wordt gevormd door die woorden: “ik ben van U, o God!”.
Het gaf Bonhoeffer rust en vertrouwen in het onafwendbare lot dat
hem te wachten stond. Zijn die woorden ook ons anker en bron van
troost en bemoediging bij ons verdriet, in onze zorg, angst, heimwee,
onzekerheid? En kunnen we van daaruit, in vertrouwen, weer verder
op onze levensweg?
Ook Psalm 139 geeft in prachtige bewoording, gedachten en beelden
die intieme, onlosmakelijke band aan tussen God en mens, tussen
mens en God. Dit was trouwens ook het lied dat ik bij die bijeenkomst
in Enschede genoemd heb.
Lucas Schoemakers
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Zondag 25 augustus 2019 Bevestiging ambtsdragers
Hofkerk 10.00 uur
ds. W. de Jong
Kindernevendienst: Alja Klok
Collecten:
1) Diaconie 2) Kerk
Dinsdag 27 augustus 2019 Herfstzon
Herfstzon 16.30 uur

ds. W. de Jong

Vrijdag 30 augustus 2019 Stoevelaar
Stoevelaar 16.00 uur

mw. R. de Jong

Zondag 01 september 2019
Hofkerk 10.00 uur
Kindernevendienst: Annigje Beltman
Collecten:
Avonddienst 19.00 uur
Zondag 08 september 2019 Startzondag
Hofkerk 10.00 uur
Kindernevendienst: Jantina Jansen
Jeugdkerk: Marjet Donkers en Judith Vrielink
Collecten:
Vrijdag 13 september 2019 Stoevelaar
Stoevelaar 16.00 uur
Zondag 15 september 2019
Hofkerk 10.00 uur
Kindernevendienst: Ruud Wiggers
Collecten:

ds. B. van den Berg
1) Diaconie 2) Kerk
Taizéviering

ds. W. de Jong
m.m.v. Unico

1) Diaconie 2) Kerk

ds. A. Snier

ds. E. van Houwelingen
m.m.v. Mozaïek
1) Diaconie 2) Kerk
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Avondgebeden op dinsdag vanaf 10 september
Vanaf dinsdagavond 10 september is er weer elke dinsdagavond van
19.30 – 20.00 uur een avondgebed. In deze avondgebeden staan
stilte en meditatie centraal. Er is een korte lezing, doorgaans
gekozen uit het rooster van Taizé en tijdens de gebeden is er de
gelegenheid om een kaarsje aan te steken voor een persoonlijke
gebedsintentie.
Elk avondgebed heeft een thema (cyclus van vier weken) waarbij de
lezing, het gebed en een lied op aansluiten:
Week 1 Gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping
Week 2 Levensweg
Week 3 Heling
Week 4 Vertrouwen
Inloop en ontmoeting
Elke dinsdagavond van 17.00 – 21.00 uur en donderdagmorgen van
10.00 – 11.30 uur is de kerk geopend voor ontmoeting en
een kopje koffie of thee. Deze inloop is bedoeld voor
iedereen binnen en buiten de kerkgemeenschap, die het
gezellig vindt om aan te schuiven en/of behoefte heeft
aan een praatje. Er is een gastvrouw of gastheer aanwezig.
Dinsdag/woensdagavondmaaltijd
Op elke dinsdag- en woensdagavond is er een gezamenlijke maaltijd
tegen een kleine vergoeding. Iedereen is welkom. Op dinsdag is de
maaltijd en inloop van 17.00-21.00 uur met maaltijd om 18.00 uur. Op
woensdag van 17.00-19.00 uur met om 17.30 uur de maaltijd.
Opgave tijdens de inloop op donderdag of via Roelie Nielander, tel:
274293, r.nielander@hetnet.nl
De groepen zijn nu echter vol. U kunt zich wel opgeven maar komt
dan op een wachtlijst. Zodra er een plekje vrij is kunt u dan komen.
Stiltecentrum
Tevens is er de gelegenheid om de stiltehoek te bezoeken in de
kerkruimte. Hier staan de kaarsen van de overleden gemeenteleden
in het afgelopen jaar, maar er is ook ruimte om zelf een kaarsje aan
te steken en even stil te zijn.
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Vervoer naar de kerkdiensten
25 augustus : dhr. F. Gerritsen, dhr. R. Minnen, dhr. Y. de Jong en
dhr. C. v. Rijnsbergen
01 september: mw. G. Vietje, mw. A. Dijkstra, dhr. J. Drenthen en
dhr. J. Sportel
08 september: dhr. H Tadema, dhr. C. V. Rijnsbergen, dhr. A. Bouma
en dhr. J. Drost
15 september: mw. A. Schutte, dhr. H. Buitenhuis, dhr. R. Hoekman en
dhr. Y. de Jong
Bloemen eredienst:
25 augustus : mw. H. van Rijnsbergen
01 september: mw. H. van Rijnsbergen
08 september: mw. A. Post
15 september: mw. A. Post
Rooster koffieschenken zondagochtend:
25 augustus : Wietske Bijker, Hannie van Rijnsbergen, Anke de Boer
01 september: Francien van der Sluijs, Andre Bouma, John Sportel
08 september: Loltje de Croes, Dora en Hans Brinkhorst
15 september: Rie Hoekman, Betsy Hulshof, Mieke Kuijper

Zondag 25 augustus 10e zondag van de zomer.
Bevestiging ambtsdragers
Jesaja 30:15–21

Lucas 131:22–30

Psalm van de zondag 112

In de lezingen van vandaag gaat het over beslissende keuzes die
gemaakt moeten worden. Keuzes die geen uitstel kunnen dragen,
omdat het zo maar eens te laat zou kunnen zijn.
In het gewone leven komt dat elke dag voor. Als je te laat in het jaar
zaait hoef je geen oogst meer te verwachten. Als je te lang wacht om
met je zieke vader of moeder te praten kan het wel eens te laat zijn.
Maar bij God ben je toch nooit te laat?
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Ik denk het niet, maar vermoed dat de verhalen willen laten weten dat
het zo ‘zonde’ is als we er zo lang mee wachten om ons leven op
Gods liefde af te stemmen.
In deze dienst worden drie nieuwe ambtsdragers bevestigd: Teus van
Luttikhuizen en Tineke Kingma als diaken en Marjolein Nijenhuis,
ouderling. Ook nemen we afscheid van Henny Tadema, die jarenlang
secretaris van de diaconie was.
Zondag 8 september Startzondag
1 Samuël 16:1–13

Lucas 14:25–33

Psalm van de zondag 1

Deze zondag maken we een start met het nieuwe seizoen. Ook dit
jaar mogen we als Hofkerk weer op weg. Op weg met elkaar, op weg
in de samenleving, op weg met de verhalen van geloof, hoop en
liefde, op weg met God.
Het thema is dit jaar “Een goed verhaal”. Dit thema heeft meerdere
kanten in zich: De bijbel vertelt een goed verhaal, dat elke week in de
kerk verteld mag worden, een verhaal dat in het praktische
kerkenwerk handen en voeten krijgt.
Maar in het licht van dat grote verhaal mag ons eigen verhaal er ook
zijn. Mag het verhaal van ieder mens er zijn. In elk mensenleven is
Gods licht aanwezig. Juist misschien wel in die mensen die niet zo
succesvol, gezond, sterk zijn.
We lezen deze zondag de zalving van David tot koning. Hij had
zeven oudere broers die normaal gesproken als eersten in
aanmerking hadden gekomen. Iedereen zag David over het hoofd,
maar juist hij moet de messiaanse koning worden.
Is dat de opdracht niet van de kerk om juist de verhalen te vertellen
van mensen die over het hoofd worden gezien?
Zo gaan we het nieuwe seizoen in. Luisteren naar verhalen van
mensen en in dat licht het Verhaal van God en mensen vertalen naar
de wereld van nu. Daar kunnen we mee op weg.
Ds. W. de Jong
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Taizé-Avondgebed.
Op zondag 1 september a.s. om 19.00 uur is er in de Hofkerk weer
een Avondgebed vlg. de liturgie van Taizé.
Centraal in dit Avondgebed staat de tekst uit Lucas 14 : 13 - 14a,
waar Jezus zegt: "Wanneer u mensen ontvangt, nodig dan de armen,
kreupelen, verlamden en blinden uit. Dan zult u gelukkig zijn!"
We zingen de bekende liederen uit Taizé, die makkelijk zijn mee te
zingen.
In het Avondgebed is er ruimte voor stilte, meditatie en gebed. De
ruimte in de Hofkerk ademt de sfeer van Taizé, met veel lichtjes!
Het Avondgebed duurt ca 3 kwartier en na afloop praten we nog na
bij een kopje koffie of thee.
Hartelijk welkom in dit Taizé-Avondgebed!
De werkgroep Taizé.

In Memoriam
Op zaterdag 6 juli overleed in ‘Het Woolde’ te Hengelo (O) Jenneken
Johanna Kranenberg–Boezewinkel, op de leeftijd van 93 jaar.
Op een pachtboerderij van kasteel Nijenhuis werd Jo op 3 december
1925 geboren, als oudste. Ze groeide er op met drie broers en twee
zussen.
Na de lagere school ging ze naar de MULO, want Jo
kon goed leren en was vooral goed in talen.
De oorlog kwam en Jo kreeg TBC – haar leefwereld
werd een draaibaar tentje op het erf van de boerderij.
Inmiddels had ze Jan Kranenberg leren kennen, met
wie ze in het huwelijk trad. Ze kwamen te wonen op
een boerderij van het Weldam, aan de Oude
Diepenheimseweg, Markelo. Er werden vier dochters
en vier zonen geboren die ook opgroeiden met de zorg van opoe en
opa Kranenberg.
Jo was een hardwerkende vrouw en ging mee in het dagelijkse ritme
van het boerenleven, zorgde voor het huishouden en de tuin, terwijl
Jan en ook zij er waren voor het boerenwerk. Toen de kleinkinderen
kwamen was ze een geweldige oma en maakte ze van elk bezoek of
logeerpartij een feestje. Jo zorgde voor gezelligheid en
saamhorigheid – iedereen voelde zich welkom.
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Na verloop van tijd kwamen ze te wonen in een aanleunwoning bij De
Stoevelaar. In 1998 werd Jan ziek en overleed in december van dat
jaar, aan die vreselijke ziekte ‘asbestkanker’.
Een dieptepunt voor Jo, niet meer wonen op de boerderij en het
gemis van haar geliefde. Donker en somber was haar leven.
Langzaamaan pakte ze de draad weer op, begaf zich onder de
mensen en zocht weer een ritme in het leven.
Jo Kranenberg - Boezewinkel was een wijze vrouw, die op
eenvoudige wijze invulling gaf aan het leven. Toen er meer zorg
nodig was werd ze opgenomen in ‘Het Woolde’. Daar overleed ze op
6 juli jl..
Op vrijdag 12 juli vond de crematieplechtigheid plaats in ‘Hart van
Berkelland’ te Haarlo. We lazen de woorden van Psalm 139 – een
versie uit de Groeibijbel: ‘God kent me, door en door. Eng idee is dat,
dat u me doorziet. Wat ik doe, wat ik zeg, u weet er van. U zet ze
klem en legt beslag op mij’.
We mogen Jo geborgen weten, daar waar het goed is.
We wensen kinderen, klein- en achterkleinkinderen sterkte toe.
ds. Co Janssen, Borculo.
In Memoriam
Op 5 augustus overleed geheel onverwacht Marijke Schoneveldvan Heusden na een hartinfarct.
Nog op 21 juni bij het begin van de zomer schreef zij een brief. Een
heel bijzondere brief waarin zij iedereen bedankte die haar tot steun
was geweest de laatste jaren na het verlies van haar dochter Dineke
en daarna het verlies van Ab haar man.
Ook sprak zij haar verwondering uit om te mogen
leven op onze mooie zo kostbare planeet en haar
verbazing dat ze ondanks alle verlies zich toch nooit
eenzaam heeft gevoeld en dat het leven te leven haar
nog steeds lukte. Zij gaf aan dat zij dat te danken had
aan haar “Oervertrouwen”. Dat is het vertrouwen in
God. Dat zit in de kracht van de liefde.
Bij het afscheid hebben we een gedeelte uit Psalm
139 gelezen (Gij omgeeft mij van achteren en van voren en Gij legt
uw hand op mij. Het begrijpen is mij te wonderbaar, ik kan er niet bij.)
en uit Filippenzen 4 (Weest in geen ding bezorgd, maar vraag God
wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden.)
Verbazing om te leven, maar ook oervertrouwen... vertrouwen in de
kracht van de liefde. Want dat leven is ook vol vragen en
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onoplosbare raadsels, pijn soms en verlies. En toch: ik mag er zijn en
jij mag er zijn, leven, bestaan onder Gods hemel, waardevol in zijn
ogen.
Marijke had een goed en gelukkig huwelijk met haar man Ab en hun
drie kinderen groeiden op in een warm gezin. Toch waren zij en haar
man heel verschillend, met verschillende karakters afkomstig uit een
verschillend milieu en ook met andere levenservaringen, voor Ab met
name ingegeven door het moeilijke werk met gedetineerden dat hij
jarenlang gedaan heeft.
Marijke was heel sociaal, zij hield van contacten met mensen, had
vertrouwen in mensen, was een natuurmens ook. Ab was wat
terughoudender, had teveel gezien van wat er ook in de mensen kan
zijn aan negatieve kanten, had thuis minder behoefte aan gasten,
aan andere mensen om zich heen. En natuurlijk gaf dat wel eens
spanningen, maar toch: Onverbrekelijk, hecht verbonden in en door
de liefde voor elkaar, ze konden niet zonder elkaar. Toen Ab met
pensioen ging werd dat allemaal wat makkelijker en hebben ze nog
een heel goede tijd gehad. Het wonder van de liefde. Je kunt het
alleen met je hart verstaan en beamen. Het geheim van het leven in
een liefde en uit een liefde die uiteindelijk sterk is als de dood.
Haar leven mogen we geborgen weten in de ruimte, die zij ooit van
God gekregen heeft. Als je gelooft dat je het van hem gekregen hebt
dan mag je je ook in hem, in zijn onbegrijpelijk geheim geborgen
weten en kun je ook loslaten. Meer hoeven we niet te weten,
tenslotte is dat genoeg.
ds. H. van Dijk, Enter
In Memoriam
Ruim een jaar na het overlijden van haar Jan, stierf op 23 juli 2019
Jannie Korvemaker- Dokter. Ze werd 88 jaar en woonde in De
Stoevelaar. Het laatste jaar voelde het alsof er van
twee kanten aan haar getrokken werd. Loskomen
van het leven kostte moeite. Je laat mensen achter
van wie je houdt, maar tegelijk: het terugzien van
mensen die je los moest laten.
Jannie was de oudste in een gezin van 6 kinderen.
Toen ze net 11 jaar oud was, stierf haar moeder en
nam ze een groot deel van haar taken op zich.
Zorgzaamheid zat er bij Jannie al vroeg in, dat heeft ze ook nooit
afgeleerd toen ze zelf moeder werd van 4 dochters. Ze zou het ook
niet anders hebben gewild. In 1966 verhuisde het gezin van Borne
11

naar Goor. Het was niet de keus van Jannie. Ze had heimwee naar
haar familie en vrienden en heeft in Goor echt haar plek moeten
vinden. Dat is gelukt! O.a. door zich in het kerkelijk leven in te gaan
zetten, want Jannie was een diepgelovige vrouw, die voelde dat God
met haar meewandelde en een grote steun voor haar was bij de
hoogte- en dieptepunten in haar leven. Daarom overdachten we in de
dankdienst op zaterdag 27 juli in de Hofkerk Psalm 121. Over God
die over je waakt. Voor Jannie Korvemaker was de dood geen
beëindiging maar een voleinding. Als je je ogen sluit, houd God je in
het oog. In dat vertrouwen is Jannie begraven op de Algemene
Begraafplaats aan de Markeloseweg.
ds. D. Juijn (Delden)
In Memoriam
Kees Pikkaart werd geboren op 15 februari 1926 in Hoedekenskerke
(Zeeland) en overleed op 10 augustus jl. te Goor.
Bij zijn afscheid lazen we Psalm 121: “Ik sla mijn ogen op naar de
bergen…”
Want bergen waren er in het leven van Kees, bergen
die hem het geluk en de zin nogal eens benamen. Ze
waren er b.v. toen hij na de oorlog als militair naar
Indonesië was uitgezonden. Dat kwam omdat hij na
de bevrijding van Zeeland in ´44 in dienst was
gegaan om te helpen de rest van Nederland te
bevrijden. Toen hij uit Indonesië terugkwam was er in
Nederland een heel andere houding ontstaan t.o.v.
wat toen de koloniale oorlog werd genoemd en werden jongens als
hij niet als helden ontvangen maar een beetje met de rug
aangekeken.
Later is hij chauffeur geweest in dienst van de Nederlandse Bank en
nog weer later werkte hij bij de Wegenwacht, nog op zo’n ouderwetse
motor met zijspan.
Bergen waren er ook bij de scheiding van zijn vrouw en met name
door de verstoorde verhouding met zijn kinderen. Helaas is dat nooit
meer goed gekomen en heeft hem dat veel pijn gedaan. Ook toen hij
pas laat op de hoogte kwam van het overlijden van zijn toenmalige
vrouw.
Toch waren er niet alleen bergen, gelukkig heeft hij na de scheiding
een nieuwe partner gevonden en heeft hij met haar goede dingen
mogen beleven. Ze hebben samen reizen gemaakt. Hij hield van
reizen, zoveel dat hij dat desnoods alleen deed.
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De laatste berg die Kees heeft moeten nemen was die van zijn
ziekte. Hij wilde daar niet aan toegeven, maar hij was er zodanig door
verzwakt, dat hij zijn laatste reis naar Scandinavië zeer voortijdig
moest afbreken. Gelukkig voor hem, was er toen zijn stiefdochter
Trudie, die trouw voor hem gezorgd heeft tijdens zijn laatste
levensfase.
Een mensenleven kan soms vol verdriet en pijn zijn. En toch hoeft
dat niet alles te zijn. Getuige zijn bijbeltje, de briefjes daarin en de
aantekeningen is Kees zijn geloof nooit helemaal kwijt geraakt. We
namen afscheid van hem in de Naam van de Heer die hemel en
aarde gemaakt heeft, van wie wij geloven en hopen dat Hij geen
mens zal laten vallen.
ds. H. van Dijk
Bloemen
De bloemen uit de Hofkerk (waaronder de bloemen uit de diensten in
de Stoevelaar en de Herfstzon) zijn als groet of teken van medeleven
van de gemeente de afgelopen weken naar de volgende personen
gebracht: fam. Mensink, Aukje Wiersma, Ineke Bril, Janneke
Kranenberg, hr. Kranenberg, fam. Post, Jan v.d. Linde, Douti van
Loo, Fok Schut, Kees Pikkaart, fam. Kranenberg, Jan Duisterwinkel,
Zieken:
We wensen onze zieken en herstellenden en hen die leven met een
ernstig zieke, in hun familiekring of naaste omgeving moed,
vertrouwen, beterschap en sterkte toe.
De gemeenteleden, die nog wachten op een uitslag van een
onderzoek of naar het ziekenhuis moeten voor behandeling, wensen
we sterkte en een spoedig herstel toe.
Overleden
1 juli Gerrit Smale, Rozenstraat 12, 81 jaar
4 juli Ali Gersen – Izaks, Stoevelaar afd. Korenbloem k 239, 86 jaar
6 juli Jenneken Johanna Kranenberg – Boezewinkel, Woolde kamer
367 te Hengelo, 93 jaar
21 juli Geertruida de Jong- van Leenen, Hofhuis Heeckeren, 88 jaar
22 juli Jantje Korvemaker - Dokter, De Stoevelaar 1/611, 88 jaar
05 aug. Marijke Schoneveld – van Heusden Rubenstraat 11. 87 jaar
05 aug. Albert Caarels Wheehof huiskamer 1d 83 jaar
10 aug. Cornelis Pikkaart Spreeuwenstraat 7. 93 jaar
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Ontmoetingen en Kringen seizoen 2019 – 2020
1. Op weg naar zondag
Iedere veertien dagen lezen we met elkaar de teksten van de
komende zondagen en zoeken samen naar de betekenis en wat de
tekst ons zegt. Voor ieder die zich wat meer wil verdiepen in de
Bijbelse teksten én voor iedereen die een taak heeft in de dienst,
zoals ouderling, kindernevendienstleiding, jeugdkerkleiding, etc.
Opgave is niet nodig.
Maandag 19 augustus 19.30 uur voor de zondagen 25 augustus en
1 september
Dinsdag 3 september 19.30 uur voor de zondagen 8 en 15
september
Dinsdag 17 september 20.00 uur voor de zondagen 22 en 29
september
2. Bijbelgespreksgroep voor ouderen overdag
Samen lezen we een Bijbelverhaal en bespreken we met elkaar wat
het Bijbelverhaal ons wil zeggen. Iedereen is van harte welkom,
opgave is niet nodig.
De eerstvolgende keer is donderdag 12 september om 11.00 uur in
de Klokkenkamp. Thema is: Waar vertrouw je op? (1 Samuël 17
David en Goliath)
3. Oecumenische Bijbelgespreksgroep
Een gespreksgroep waar deelnemers met
verschillende achtergronden met elkaar in
gesprek gaan over Bijbelse onderwerpen,
waarbij de inleidingen afwisselend verzorgd
worden door de voorgangers uit de
verschillende kerken. De avonden beginnen
elke 3e dinsdag van de maanden: september, oktober, november,
januari, februari en maart in de Hofkerk. Aanvang 20.00 uur.
Iedereen is van harte welkom.
Verdere informatie bij de voorbereidingsgroep.
Dora Brinkhorst, dorabrinkhorst@gmail.com
Anneke Postma, familiepostma@outlook.com
Han Drost, drost9@xs4all.nl
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4. Basiscursus Bijbelse Verhalen 7+1
In vier avonden gaan we in op de
basisthema’s van het christelijk geloof.
Wat is geloven? Welk beeld hebben we
van God? Wie was Jezus van Nazareth?
Wat is de Heilige Geest?
Tijdens deze avonden staan Bijbelse
verhalen centraal, die door ze (opnieuw)
te lezen verrassend nieuw voor ons
kunnen zijn. Deze avonden zijn bedoeld
voor ieder die bezig is met de vragen: Wat
betekent geloven voor mij? Hoe moet ik
die Bijbelse verhalen lezen?
Ontmoeting en luisteren en leren van elkaar zijn op deze avonden
erg belangrijk. Desgewenst is er een vervolg van deze avonden in
het voorjaar.
De avonden vinden plaats op:
Woensdag 16 oktober 19.30 uur
Woensdag 30 oktober 19.30 uur
Woensdag 13 november 19.30 uur
Woensdag 27 november 19.30 uur
5. Bibliodrama

In september gaan we weer verder met de avonden bibliodrama.
Bibliodrama is een methode om een Bijbelverhaal van binnen uit te
verkennen en te ontdekken wat het Bijbelverhaal jou persoonlijk doet.
Samen lezen we het verhaal en inventariseren welke personen een
rol spelen in het verhaal. Door ons in te leven in deze personen en de
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rol die ze in het verhaal spelen ontsluit zich het verhaal op een
persoonlijke nieuwe manier. Soms spelen we kleine scenes uit.
Bibliodrama is bijbellezen met je hele lijf!
De avonden worden geleid door Wim de Jong en vinden plaats in het
liturgisch centrum van de kerkzaal
Donderdag 26 september 19.30 uur
Donderdag 31 oktober 19.30 uur
Donderdag 28 november 19.30 uur
De avonden kunnen los gevolgd worden, dus men kan zich voor één
of meerdere avonden inschrijven.
Er is een maximum van tien deelnemers.
Info en opgave bij Wim de Jong, 0547 – 388647,
wim.dejong@hetnet.nl
6. Ontmoetingsgroep 23+
Een groep jonge mensen (23–40 jaar) die een aantal keren per jaar
samenkomt op de boerderij van Wim de Jong. Samen praten we over
actuele thema’s op het gebied van geloof en leven. We lezen samen
Bijbelse verhalen, andere inhoudelijke teksten, kijken naar kunst en
films en verbinden dat met ons eigen leven, onze hoop, onze
verlangens, onze twijfels en vragen. En twee keer per jaar eten we
samen.
Voor zoekers en mensen die niet tevreden zijn met makkelijke
antwoorden.
Info bij ds. Wim de Jong, wim.dejong@hetnet.nl

7. Samenspraak
Een gespreksgroep van mensen van
verschillende leeftijden, die een
aantal keren per jaar bij elkaar komt
bij één van de deelnemers thuis.
Naast de onderlinge ontmoeting
staat ook per avond een inhoudelijk
onderwerp centraal. Dit zijn verschillende thema’s rondom geloof en
leven, Bijbelse verhalen, etc.
Hierbij worden verschillende werkvormen gebruikt, zoals een spel,
een discussievorm, het samen kijken naar een schilderij, een
filmfragment, etc.
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De deelnemers brengen zelf de onderwerpen in waarover zij graag
zouden praten en er is ondersteuning en inbreng van de predikant
ds. Wim de Jong
Info: Anja van Zwanenburg-Herkert, 0547-260557,
ahcherkert@gmail.com
Cursus Theologische Vorming Twente start met nieuwe groep
Wie voelt het niet: die behoefte aan meer verdieping in het leven? De
driejarige cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden is
een uitgesproken mogelijkheid om die verdieping te zoeken. Het
brede aanbod van allerlei aspecten van geloof en theologie maken
dat mensen deze cursus als zeer verdiepend voor hun kijk op het
leven ervaren.
Het is een stevige cursus. Drie jaar lang, zo’n 30 lesavonden (met
telkens 2 lessen van 5 kwartier) per seizoen. Met kernvakken als
Oude en Nieuwe Testament, Kerkgeschiedenis, Geloofsleer en
Ethiek, maar ook ‘praktisch-theologische’ vakken als liturgiek,
pastoraat en diaconaat. En natuurlijk mogen de lessen spiritualiteit,
filosofie, wereldgodsdiensten en contextuele theologie niet
ontbreken.
Het is ook goed mogelijk om je allereerst voor 1 seizoen op te geven.
Want het eerste jaar heeft vooral een inleidend karakter, het tweede
is meer verbredend en in het derde jaar wordt de verdere verdieping
gezocht. Ook al wordt de cursus ondersteund door de Protestantse
Kerk, het beoogt heel nadrukkelijk een oecumenische cursus te zijn:
kerkelijk of niet kerkelijk, protestants of rooms-katholiek of
anderszins: iedere geïnteresseerde is van harte welkom! De kosten
bedragen €220,- per seizoen. De cursus wordt gegeven in de
centraal gelegen Waterstaatskerk in Hengelo, op dinsdagavonden.
De eerste avond is gepland op dinsdag 17 september.
Nieuwsgierig geworden en meer willen weten? Informeer bij:
Ina ter Kuile, cursus-coördinator, 074-2774288 of email:
kuile@hetnet.nl of ds. Herman Koetsveld, tel. 074-2783203 of email:
hkoetsveld@pkn-hengelo.nl, cursusleider
of kijk op: www.protestantsekerk.nl/training/theologische-vormingvoor-gemeenteleden-en-geinteresseerden/
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Kerkradio
Mocht u om gezondheids- of andere redenen verhinderd zijn de
kerkdiensten in de Hofkerk bij te wonen, dan vestigen wij graag uw
aandacht op de kerkradio. Met een eenvoudige ontvanger, die bij u
thuis geïnstalleerd kan worden, kunt u dan thuis naar alle diensten
luisteren. Voor meer informatie, ook over eventuele kosten, kunt u
contact opnemen met:
Dhr. R. Hoekman, Herikerbergweg 2, Markelo, tel: 273478
Dhr. J. Daling, Da Costastraat 14, Goor tel: 274690

De Kerkenraad zoekt een nieuw lid voor het platform Raad van
Kerken Goor.
Na 10 jaar zeer betrokken te zijn geweest bij de RvK Goor neemt
Carla Hamstra afscheid van dit platform. Zij is lid geweest van de
RvK namens de Hofkerk.
We zijn Carla zeer dankbaar dat zij namens ons de plaatselijke
Oecumene heeft gestimuleerd en vorm heeft gegeven. Joop Bulten is
ook lid van dit platform namens de Hofkerk en tevens penningmeester.
De kerkenraad zoekt naar een gedreven opvolger voor Carla. Ieder
jaar zijn er een viertal vieringen waaraan de Raad meewerkt. Er wordt
alleen vergaderd voorafgaand aan een viering. Heeft u belangstelling
of vragen? Meldt u bij Carla Hamstra of Cees van der Sluijs
C. van der Sluijs, voorzitter
Ontmoetingsavond voor vrijwilligers in het jeugdwerk in de regio
Op dinsdagavond 17 september 2019 organiseert de Ring
(voorheen de classis) Enschede een ontmoetingsavond voor
kerkelijke vrijwilligers in het jeugdwerk. Deze avond zal plaatsvinden
in ‘De Voorhof,’ Kerkstraat 6 te Delden. Er is koffie en thee vanaf
19.45 uur, de avond begint om 20.00 uur en zal tot ca. 21.15 uur
duren.
Tijdens deze avond zal de ontmoeting tussen de vrijwilligers in het
kerkelijk jeugdwerk van de Ring centraal staan. We denken hierbij
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aan het jeugdwerk voor de leeftijdsgroep van 0 t/m 12 jaar. Ook de
contacten met jonge gezinnen horen daarbij.
Het doel van de avond is om samen ervaringen te delen, maar ook
elkaar te bevragen en ideeën uit te wisselen. Hoe blijf je enthousiast?
Hoe blijf je betrokken? Wat verwachten kinderen en jonge gezinnen
van de kerk, hoe willen ze betrokken zijn en blijven? Over deze en
andere vragen willen we van gedachten wisselen en samen zoeken
naar wegen om het jeugdwerk te verbinden met de hele gemeente.
Miriam Bierhaus van Jeugdwerk.info zal de avond op een interactieve
manier leiden. We gaan over verschillende thema’s met elkaar in
gesprek. Het uitwisselen van ervaringen krijgt daarbij veel ruimte.
We sluiten af met een drankje en hapje.
Voor informatie kunt u bellen met: Judith Schieferstein (jeugddiaken
Delden), tel. nr. 06 28 82 43 28 of met Hennie Marsman (predikante
Losser), tel. 053 574 8762.
Opgave voor deelname bij C. van der Sluijs, die zorgt voor vervoer.
C. van der Sluijs, voorzitter
Vrijwilligersavond op 25 oktober 2019.
Wij willen deze avond nu al bekend maken zodat iedereen, die iets
voor de Protestantse gemeente of Hofkerk doet deze datum kan
noteren. We hopen op een hoge opkomst, wij maken er wat gezelligs
van.
Vriendelijke groeten, Cees van de Sluijs en Wilma Drenthen.
Uit de kleine kerkenraad
De kleine kerkenraad is op 2 juli bijeengeweest. Naast de
gebruikelijke agendapunten zijn de volgende punten aan de orde
geweest.:
-Op vrijdag 25 oktober is er een vrijwilligersavond.
Meer informatie volgt z.s.m.
-Wisseling ambtsdragers – bevestiging en afscheid is tijdens de
ochtenddienst op zondag 25 augustus.
-Het Zomer in Twente magazine is weer gepresenteerd. De Hofkerk
staat hierin opnieuw vermeld.
-Het startweekend op 7 en 8 september.
-Evaluatie kerkenraadsvergadering 28 mei jl.
Verder zijn de diverse activiteiten van de verschillende werkgroepen
nagelopen.
Alinda Sportel, scriba
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Collectes Diaconie Juli 2019
28-06
Stoevelaar € 47,75
30-06
Diaconie
€ 93,50
05-07
Stoevelaar € 36,25
07-07
Diaconie
€ 131,50
14-07
Diaconie
€ 86,49
19-07
Stoevelaar € 40,00
21-07
Diaconie
€ 86,63
28-07
Diaconie
€ 94,35
04-08
Diaconie
€ 160,80 Bestemd voor ieder kind op vakantie
in Halle aangevuld tot € 350,00
Alle gulle gevers bedankt ,
Namens de Diaconie Yke de Jong
Collecte opbrengsten juni en juli 2019
02-06
€
92,05
09-06
€
111,70
16-06
€
78,01
23-06
€
101,07
30-06
€
87,75
07-07
€
111,50
14-07
€
78,65
21-07
€
77,30
28-07
€
79,05
Namens Kerkrentmeesters, Anneke Veenstra
Ontvangst contante giftenjuli t/m sept. 2019:
Via. mw. J. Jolink
€ 10,00 verjaardagsfonds
Via mw. T. Zendman € 15,00 kerk
Alle gulle gevers hartelijk bedankt.
Namens Kerkrentmeesters, Anneke Veenstra
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Collectebonnen
Voor alle collectes in onze kerk, kunt u gebruik maken van
collectebonnen. ( Fiscaal aftrekbaar ) U kunt deze collectebonnen
bestellen per vel van 20 stuks in coupures van €. 0,50 en €. 1,00 via
bankrekening NL71SNSB 090.88.76.076 t. n. v :
“ Collectebonnen Protestantse Gemeente Goor”.
Vermeld dan s.v.p. het gewenste aantal bonnen door vermelding :
“ 20 x €. 0,50 “ of “20 x €. 1,00 “ of een veelvoud daarvan.
Na ontvangst van de betaling worden de bonnen bij u thuis bezorgd.
Administratie : Ben Voerman tel. 272763
ledenadministartie@hofkerkgoor.nl
Bijdrage voor ons kerkblad Kerk Onderweg
Zoals elk jaar vragen wij in september een bijdrage voor ons
kerkblad. Heel wat uurtjes worden elke maand besteed aan de
totstandkoming van ons kerkblad. Dit gaat niet vanzelf:
- kopij moet tijdig worden verzorgd en ingeleverd;
- de redactie verzamelt dit allemaal en maakt er een mooi
samenhangend geheel van;
- de drukker krijgt tijdig het bestand om er een strak boekje van te
maken;
- vrijwilligers komen in de weer om stapeltjes gereed te maken voor
de bezorgers en uiteindelijk zorgen zij dat het kerkblad tijdig bij u
in de brievenbus komt;
- en al dit werk wordt dertien keer per jaar uitgevoerd.
Natuurlijk zijn aan al dit werk kosten verbonden al proberen wij die
wel zo gering mogelijk te houden. Wij zouden het op prijs stellen als
iedereen ten minste € 10 bijdraagt (per kerkblad is dat het luttele
bedrag van 83 eurocenten).
U kunt daartoe de ACCEPTGIRO gebruiken die voor de meeste
adressen is bijgevoegd. Als u op een andere wijze uw bijdrage wilt
overmaken, dan graag naar de bekende bankrekening
NL44 SNSB 0927 9505 45 t.n.v. Protestantse gemeente Goor. Wilt u
dan zo vriendelijk zijn daarbij “Kerkblad 2019” te vermelden?
Hartelijk dank voor uw medewerking!
College van Kerkrentmeesters
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Herhaalde oproep!
Het Klokkenkampteam is al geruime tijd samengesteld uit dezelfde
groep vrijwilligers die zich inzetten voor het goed functioneren van
ons zalencentrum. Voor onze eigen activiteiten wordt vaak door een
groep zelf al een en ander geregeld. Maar voor onze huurders en bij
uitvaarten moet iemand van het Klokkenkampteam aanwezig zijn.
De werkzaamheden omvatten de zaal in gereedheid brengen voor de
activiteit, koffie/thee zetten en schenken, evt. drankje inschenken, na
afloop afruimen, in de machine afwassen en opbergen.
Bij voldoende vrijwilligers beperkt het zich tot een dagdeel (overdag
of ’s avonds) in de paar weken. Maar dan moet er wel een flinke
aanvulling komen. Er wordt rekening gehouden met uw persoonlijke
wensen, en de planning van de inzet wordt altijd enkele weken
tevoren gemaakt.
Als deze oproep niet het gewenste gevolg heeft, zijn er maar twee
alternatieven. Óf we moeten overgaan tot het inhuren van een
betaalde kracht, maar dat zal natuurlijk ten koste gaan van de
opbrengst. Óf we moeten onze zalen minder verhuren, maar dat kan
ook niet de bedoeling zijn. Het spoort immers niet met onze ambitie
om de Klokkenkamp meer in te zetten voor de Goorse samenleving.
Onze beheerder Kirsten is de rest van het jaar met
zwangerschapsverlof. Wij wensen haar vanzelfsprekend een goede
periode, maar nu wordt er dus op de relatief kleine groep mensen
een nog groter beroep gedaan.
Nadere informatie kunt u krijgen van de coördinator van het
Klokkenkampteam Herman Wilbrink, en van ondergetekende.
Frits Schutte, voorzitter kerkrentmeesters
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Startweekend Hofkerk 7&8 september
Ook dit jaar houden we begin september weer het startweekend.
Het thema is ont-moeten. Ontmoeten in de betekenis van ontmoeting
met mensen en ontmoeting met God en ont-moeten want niets moet
en iedereen mag er zijn!
Het programma is (op het moment dat dit artikel wordt geschreven)
niet helemaal rond maar in grote lijnen ziet dat er als volgt uit.
Zaterdag 7 september – Open Dag vanaf 10.30 uur
• 11.00 en 14.00 uur Workshop Sacred Dance onder de
inspirerende leiding van Jeaneth de Witte van Zonnewende
• Diverse organisaties (kerkelijk en sociaal maatschappelijk) zijn
aanwezig om met bezoekers in gesprek te gaan over hun
activiteiten; en er zijn altijd weer nieuwe vrijwilligers nodig, dus
wie weet is er ook voor u nog een leuke uitdaging te vinden.
• Workshop Bibliodrama o.l.v. ds. Wim de Jong aanvangstijd(en) worden nog bekend gemaakt
• Diverse creatieve activiteiten zoals ‘liturgisch’ bloemschikken,
schilderen, boetseren enz.; deels ook geschikt voor kinderen.
• Muziek/zangworkshop(o.v.b.)
• Toren beklimmen (o.v.b.)
• Koffieterras met koffie en koek
• Inlooplunch voor alle bezoekers/gasten – vrije gift
De open Hofkerkdag is voor iedereen vrij toegankelijk en sluit af om
ca. 16.00 uur.
Zondag 8 september – Startzondag
We starten deze zondag met een feestelijke dienst. Daarna is er
koffie met lekkers en een mogelijk nog een korte activiteit.
We sluiten deze startzondag af met een gezamenlijke duurzame
lunch.
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ACO-nieuws
Aankondiging busrit met aansluitend een gezellige broodmaaltijd
In het programma van de ACO zitten jaarlijks een paar vaste
activiteiten: de Paasviering en de Kerstviering. In de tussenliggende
periode proberen we iets te organiseren dat niet direct gekoppeld is
aan een kerkelijke viering. Na enkele jaren van afwezigheid
organiseert de ACO weer een busrit en wel op dinsdagmiddag 15
oktober. Het plan is een rit te maken door een deel van ons mooie
Twente met Jan Pluimers als reisleider. Ongetwijfeld zal hij weer veel
te vertellen hebben over de mooie en interessante plekjes waarlangs
de rit zal gaan. We starten vanaf De Klokkenkamp om 14.30 uur. De
rit vindt plaats met een touringcar die uitgerust is met een rolstoellift.
De aankondiging geldt ook voor degenen die niet persoonlijk door
onze mensen bezocht worden. Wilt u zich in dat geval wel opgeven
bij één van de onderstaande ACO-medewerkers zodat wij weten
hoeveel personen aan de busrit deelnemen. Na afloop staat er een
broodmaaltijd op u te wachten. We eindigen de middag rond 17.00
uur en verwachten weer een heel fijne en gezellige middag met
elkaar te hebben.
Opgeven bij:
mevr. H. Bieleman tel. 274226
mevr. J. Buitenhuis tel. 275210
mevr. J. Minnen tel. 274093
Als U niet zelfstandig naar de Klokkenkamp kunt komen dan zijn er
medewerkers die U graag komen halen en weer terugbrengen. Laat
het ons wel even weten. We rekenen op een grote opkomst en op
een fijne middag met elkaar.
Met vriendelijke groet van de ACO.
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Bedankt
Vanaf 26 juli tot 2 augustus zijn wij met ons gezin naar camping de
Flaasbloem in Chaam geweest. Het was een heel erg leuke week.
Onze kinderen hebben daar aan heel veel activiteiten met de andere
kinderen meegedaan.
We hebben allemaal een mooie tijd aan het strand gehad .
Kortom, we hebben er echt van genoten, waardoor onze kinderen
ons vroegen of we er volgend jaar weer naartoe kunnen gaan .
Omdat wij het zo leuk hebben gehad, willen we graag alle mensen
uit de Hofkerk die dat voor ons hebben geregeld, hartelijk bedanken .
Hartelijke groet van Bashar, Ritta, Eskandar en Nibal Khouri
Beeld en Geluid in onze Hofkerk
Vanaf begin 2016 maken we gebruik van de aanwezige beeld- en
geluidtechnieken. Het is dus al ruim drie-en-een-half-jaar geleden dat
we daarmee kennismaakten. Dat de complete liturgie wordt
geprojecteerd daar zijn we al helemaal aan gewend. Een prettige
bijkomstigheid is dat alle verzen met de bijbehorende muzieknoten
worden weergegeven. Lekker makkelijk bij het zingen van wat minder
bekende liederen en het is ook nog eens heerlijk zingen. Ook van de
uitzendingen van onze zondagse kerkdiensten via Kerkdienstgemist
wordt goed gebruik gemaakt. Zowel voor de rechtstreekse
uitzendingen is goede belangstelling als ook voor het later bekijken
van de kerkdiensten. Als het eens om wat voor reden even niet schikt
om de dienst in de kerk bij te wonen dan is de dienst toch via internet
te bekijken. Zo blijf je bij de kerkdienst vanuit de Hofkerk betrokken al
is het dan op afstand.
Maar dit alles gaat natuurlijk niet vanzelf. Gelukkig is het
mensenwerk. Elke zondagmorgen zijn vrijwilligers bereid de
zelfgemaakte projectie via PowerPoint te presenteren en de knoppen
voor de aansturing van de camera’s te bedienen. Zij zitten dan
samen met de dienstdoende koster in het “Kostersbankie”. Bent U
enigszins vertrouwd met de computer en U zou wel iets meer willen
weten over de werking van dit alles, laat het gewoon even weten en
wij leggen het graag even uit. En misschien wilt U ook wel
plaatsnemen in het “Kostersbankie” om de teams te komen
versterken. Voor meer informatie kunt U contact opnemen met Yke
de Jong (yke@dejong.es) of Jan Pluimers
(janpluimers42@hotmail.com).
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Afscheid van Claire en Floor Wegink
Claire en Floor hebben zich samen vanaf het begin ingezet voor de
verzorging van de uitzendingen via “Kerkdienstgemist”. Vanwege de
studies moeten we met ingang van het nieuwe kwartaal van beide
dames afscheid nemen: Claire gaat studeren in Leiden en Floor in
Nijmegen. De dames willen we graag hartelijk bedanken voor hun
inzet en wensen hen veel succes bij de voortzetting van hun studies.
Jan Pluimers

De uitzendtijden zijn als volgt: op donderdagavond van 19.00 uur –
20.00 uur. De herhaling van de uitzending is iedere zondagmorgen
van 09.00 – 10.00 uur. Etherfrequentie: 107,6 FM / kabel 104,10 FM.
Redactieadres: Rita Wibbelink, Deldensestraat 112A,
7471 KZ Goor. Telefoon: 0547- 261937
Emailadres: ritawibbelink@gmail.com

21-08-2019
22-08-2019
26-08-2019
27-08-2019
28-08-2019
29-08-2019
02-09-2019
03-09-2019
04-09-2019
05-09-2019
07-09-2019
08-09-2019
09-09-2019
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17.00 uur
10.00 uur
19.30 uur
19.45 uur
17.00 uur
17.00 uur
19.30 uur
10.00 uur
19.45 uur
17.00 uur
19.30 uur
17.00 uur
10.00 uur
10.30 uur
10.00 uur
10.00 uur
13.30 uur

Inloopmaaltijd
Inloop
Kerkrentmeesters
Vocanto
Inloopmaaltijd
Inloopmaaltijd
Kleine kerkenraad
Inloop
Vocanto
Inloopmaaltijd
Op weg naar zondag
Inloopmaaltijd
Inloop
Open Dag Hofkerk
Startzondag met aansluitend lunch
Bezoekgroep ouderen
Pastoraat

10-09-2019
11-09-2019
16-09-2019
17-09-2019

18-09-2019
19-09-2019

17.00 uur
17.00 uur
19.30 uur
19.45 uur
10.00 uur
17.00 uur
20.00 uur
17.00 uur
10.00 uur
19.30 uur
19.30 uur

Inloopmaaltijd
Inloopmaaltijd
Diaconie
Vocanto
Inloop
Inloopmaaltijd
Op weg naar zondag
Inloopmaaltijd
Inloop
Kleine kerkenraad
Pastoraat wijk B

De kopij voor het kerkblad van 21 augustus (voor 4 weken) inleveren
vóór 10 september. Ons emailadres is kerkonderweg@hofkerkgoor.nl
Er bestaan in Nederland meerdere kerken met de naam: ”Hofkerk”.
Daarom is de plaatsnaam “goor” in het emailadres opgenomen.
Zonder deze toevoeging komt uw e-mail niet bij ons binnen.
Gelieve de digitale kopij uitsluitend in te leveren in “Word” en
lettertype “Arial 11”.
Annemieke Wolff
Han Drost, tel. 0547-273813
Mededelingen voor de zondagsbrief (liturgie) kunt u wekelijks tot
woensdagavond 20:00 uur doorgeven op het emailadres:
liturgie@hofkerkgoor.nl
Vergeet niet uw oud papier te brengen naar de inzamelplaats aan
de Van Kollaan, naast de brandweerkazerne.
De openingstijden zijn op werkdagen:
Maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur.
Zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur.
Voor inlichtingen: Piet Fernhout: 06-15834651
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PREDIKANT
ds. W. de Jong, Oude Diepenheimseweg 4, 7475 MP Markelo,
T 0547-388647 E wim.dejong@hetnet.nl
bereikbaar: 08.30–09.30 uur,12.30–13.15 uur en 17.00– 9.00 uur (zaterdag vrij)
KERKENRAAD
voorzitter C.B. v.d. Sluijs Eeftinkstraat 21 7496 AG Hengevelde
T 0547-333448 E voorzitter@hofkerkgoor.nl
scriba mw. A. Sportel, Zwanenstraat 10; 7471 VL Goor, T 0547-261221
mw. H. Kelderman, Spenkeling 24, 7471 TJ Goor, T 06-24938347
E kerkenraad@hofkerkgoor.nl
DIACONIE
voorzitter mw. D. Brinkhorst Meeuwenstraat 2 7471 HG Goor T 273823
secretaris T. van Luttikhuizen, Oude Haaksbergerweg 96, 7471 LN Goor,
T 0547-761598 E diaconie@hofkerkgoor.nl
KERKRENTMEESTERS
voorzitter F. Schutte, Diepenheimseweg 3, 7471LW Goor, T 0547-260211
secretaris: mw. J. van Rijnsbergen, van Heeckerenweg 29, 7471 SH Goor,
T 0547-260859 E kerkrentmeesters@hofkerkgoor.nl.
DE KLOKKENKAMP / KERKELIJK BUREAU
Diepenheimseweg 2, 7471 LX Goor, Koster-beheerder:
Kirsten Ongena T 0547-272337 E deklokkenkamp@hofkerkgoor.nl
openingstijden: dinsdag 17.00–20.00 uur en donderdag 09.30-11.30 uur
LEDENADMINISTRATIE
B. Th. Voerman, Costerstraat 31, 7471ZA Goor, T 0547-272763
E ledenadministratie@hofkerkgoor.nl
KERK ONDERWEG
B. Th. Voerman, Costerstraat 31, 7471ZA Goor, T 0547-272763
E ledenadministratie@hofkerkgoor.nl
WEBSITE
I www.hofkerkgoor.nl E: website@hofkerkgoor.nl
BANKREKENINGEN
Kerkrentmeesters: NL44SNSB0927950545 t.n.v. Prot. Gemeente Goor
Diaconie: NL66SNSB0908763743 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Goor
Collectebonnen: NL71SNSB0908876076 t.n.v Collectebonnen Prot. Gem. Goor
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