KERK

ONDERWEG
19 oktober 2019
22e jaargang no. 02

De ketting van hoop en vertrouwen
Ik schrijf deze meditatie ná de dag van het boerenprotest in Den
Haag…..wát een massale opkomst van hardwerkende mensen, die
boos zijn over de constant negatieve berichtgeving over hun mooie
beroep, namelijk het voorzien van voedsel voor zeer velen……”maar
velen van hen – zoals Stevo Akkerman in Trouw van vandaag
schrijft – zitten klem tussen de grootschaligheid die de markt eist en
de grenzen die de natuur daaraan stelt, èn tussen de
duurzaamheidswensen van de politiek en het onuitroeibare verlangen
van de consument naar lage prijzen.” Wát een spagaat waarin we
met ons allen hier in ons kleine landje verkeren. En eigenlijk wil ik het
niet aanvullen met al het onheil dat ons steeds ter ore komt:
klimaatcrisis…drugscriminaliteit….natuurrampen….rellen….overvolle
vluchtelingenkampen….
Daartegenover wil ik juist stellen dat de biddende mens bij machte is
een ommekeer teweeg te brengen, waarbij het erop aankomt dat we
naar elkaar luisteren en samenwerken, soms letterlijk hand in hand
staan dus niet als verlamd niets doen, maar doen. Dat geldt voor
onze kerkelijke gemeenschappen, voor onze lokale, landelijke,
Europese gemeenschap en voor de mensengemeenschap op
wereldniveau.
Afgelopen zomer hebben wij via Polen een reis gemaakt naar de
Baltische Staten: Estland, Letland en Litouwen. Wát een ruimte en
beloftevolle velden met allerlei soorten granen, die stonden te rijpen
om geoogst te worden in Polen….en nóg meer ruimte en overvolle
akkers met granen in Litouwen, Letland en Estland.
In het Zuiden van Litouwen bezochten we bij het dorpje Suwalki een
bijzonder pelgrimsoord: de Kruisberg. Op het eerste gezicht een niet
erg aantrekkelijk gezicht: kleine en grote houten of metalen kruizen,
verroest en verweerd, omhangen met gebedskettingen. Maar het
verhaal over de Kruisberg is heel bijzonder: in de jaren ‘50 van de
19e eeuw hoorde een vader die een doodzieke dochter had - in
gebed verzonken - een Stem: ga naar die heuvel en plaats er een
kruis en je dochter zal genezen….De dochter genas en sinds die
tijd…sinds de plaatsing van dat eerste kruis….volgden veel mensen
die kruizen plaatsten en zó ontstond de Kruisberg van Suwalki: téken
van hoop, in vertrouwen op God, de Bron van alle Leven.
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De Kruisberg was in de tijd van de overheersing door de Sovjets
(1944 – 1991) een gruwel in het oog van de bezetter. Keer op keer
walsten zij het bos van kruizen plat, maar even zovele keren,
verrezen de kruizen weer: voor de mensen ook steeds meer tekens
van hoop op bevrijding en volharding in het geloof in een
liefhebbende God, die leven schenkt en behoudt.
Sinds augustus 1991 zijn de drie Baltische landen bevrijd van
overheersing door een totalitair regiem. Sinds het begin in 1944 is er
verzet geweest èn hoop op bevrijding: in augustus 1989 stonden
vanaf het noordelijke puntje in Estland tot aan de zuidelijke grens van
Litouwen meer dan 2 miljoen mensen hand in hand, als een
menselijke Ketting van Vrede, 600 km lang, hoopvol en vol
vertrouwen: nooit meer een totalitair regiem.
In augustus 1991 erkende Rusland de onafhankelijkheid van de
drie landen.
Bidden, vertrouwen en letterlijk hand in hand samenwerken maken
mogelijk, wat ónmogelijk lijkt!
Addie van der Sluijs-Goud
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Zondag 20 oktober 2019 Cantatedienst
Hofkerk 10.00 uur
ds. A. Reitsma
m.m.v. Bachensemble en Vocanto
Kindernevendienst: Annigje Beltman
Collecten:
1) Diaconie 2) Kerk
Vrijdag 25 oktober 2019 Stoevelaar
Stoevelaar 16.00 uur
Zondag 27 oktober 2019
Hofkerk 10.00 uur
Kindernevendienst: Ruud Wiggers
Collecten:
Dinsdag 29 oktober 2019 Herfstzon
Herfstzon 16.30 uur

mw. R. de Jong

ds. R. Nieuwkoop
1) Diaconie 2) Kerk

ds. W. de Jong

Zondag 03 november 2019 Oogstdienst
Hofkerk 10.00 uur
ds. W. de Jong
Kindernevendienst: Hanneke Bor
Collecten:
1) Kerk in Actie/Zending 2) Kerk
Avonddienst 19.00 uur
Taizéviering
Woensdag 06 november Dankdienst
Elsenerbroek 19.30 uur

ds. W. de Jong

Vrijdag 08 november 2019 Stoevelaar
Stoevelaar 16.00 uur

mw. D. Brinkhorst

Zondag 10 november 2019
Hofkerk 10.00 uur
Kindernevendienst: Sandra Moes
Collecten:

Avondgebeden op dinsdag vanaf 10 september
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ds. T. Woltinge
1) Diaconie 2) Kerk

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
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
20 oktober : dhr. F. Gerritsen, dhr. Y. de Jong, dhr. R. Minnen en
dhr. C. van Rijnsbergen
27 oktober : mw. G. Vietje, mw. A. Dijkstra, dhr. J. Sportel en
dhr. J. Drenthen
03 november: dhr. H. Tadema, dhr. C. van Rijnsbergen, dhr. A. Bouma,
dhr. J. Drost
10 november: mw. A. Schutte, dhr. P. Fernhout, dhr. R. Hoekman,
dhr. Y. de Jong en dhr. H. Buitenhuis
Bloemen eredienst:
20 oktober : mw. A. Wolff
27 oktober : mw. A. Wolff
03 november: mw. C. Smit
10 november: mw. C. Smit
Rooster koffieschenken zondagochtend:
20 oktober : Anneke en Frits Schutte en Lucas Schoemakers
27 oktober : Addie en Cees van der Sluijs
03 november: Henny Tadema, Fija en Ernst Ossewaarde
10 november: Marijke Voerman, Rita en Rijk Wibbelink

Taizé oecumenisch avondgebed
3 november 2019 19.00 uur is er een Taizé oecumenisch avondgebed.
In het Taizé avondgebed bevragen en overdenken we in stilte de
dagtekst, die door de werkgroep Taizé wordt gekozen.
Deze avond is de tekst genomen uit Genesis 12: 1 t-m 8, vers 2b:
“…..een bron van zegen zul je zijn.”
We zingen de bekende korte Taizé liederen en tijdens de gebeden is
er gelegenheid om in stilte te bidden en een kaarsje aan te steken.
Na dit korte avondgebed van zingen – lezen – bidden, drinken we
met elkaar koffie of thee in de Klokkenkamp. Van harte welkom!
Dit Taizé avondgebed is de afsluiting van de lange reeks
avondgebeden, tweemaandelijks gebeden sinds 1999 in de
Ontmoetingskerk en daarna in de Hofkerk .
Werkgroep Taizé Hofkerk Goor
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Zondag 3 november 10.00 uur Oogstdienst
Genesis 12:1–8

Lucas 19:1–10

Psalm van de zondag 32

Vandaag lezen we het
verhaal over Zachëus, een
tollenaar, die door mensen
als landverrader en
afperser werd gezien. Hij
wil Jezus zien die door de
stad komt en klimt in een
boom. Jezus heeft oog
voor hem en nodigt zich uit
bij hem thuis. Voor Zacheüs een moment dat zijn leven veranderde.
Vandaag is het ook oogstdienst. Een moment om stil te staan bij wat
we ontvangen hebben, hoewel we dat vaak zo als vanzelfsprekend
vinden. We willen iedereen vragen om zelf iets van eigen ‘oogst’ mee
te nemen naar de dienst. Gedacht kan worden aan fruit en groenten,
maar ook noten, jam, gebakken, gedroogde of ingemaakte
etenswaren, kruidenplantjes, bloemen uit de eigen tuin of omgeving.
We maken er een mooie oogstschikking van en we verdelen de oogst
na afloop onder elkaar.
Vanuit de dienst worden (of zijn zaterdag al weggebracht) fruitbakjes
bezorgd bij ouderen, mensen met een kwetsbare gezondheid of
mensen die extra aandacht kunnen gebruiken.
Woensdag 6 november 19.30 uur Dankdag voor gewas en arbeid
Buurthuis Elsenerbroek
1 Kronieken 29:10–16

Lucas 17:11–19

Psalm 103

Dankbaarheid is het thema van dit
avondgebed op deze dankdag. Is het iets
wat er wel is of niet is of is het iets dat we
kunnen aanleren. Heeft het iets te maken
met aandachtig leven, oog krijgen voor wat
we hebben.
Waar ook tegelijkertijd ruimte is voor ons gemis.
ds. Wim de Jong
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Peuter kleuterviering 3 november
Na een mooie start op 6 oktober is er op
zondag 3 november 2019 de volgende
peuter kleuterviering in de Hofkerk voor
kinderen met hun ouders en of opa en
oma’s! Samen met je kind of kleinkind
spelenderwijs kennis maken met
Bijbelverhalen. Aan de hand van mooie
prenten samen met de kinderen kijken en
vertellen. Maar ook de kerk verkennen en vertrouwd raken met
elkaar. Een verhaal, wat zingen of muziek maken
Ongedwongen en interactief!
Inloop 15.45 uur en start: 16:00 uur
Na afloop is er limonade en nog even tijd om met elkaar te spelen of
te knutselen en voor de volwassenen is er ontmoeting met koffie of
thee.
Deze activiteit is de komende maanden elke 1e zondag van de
maand:
3 november 2019, 1 december 2019
5 januari 2020, 2 februari 2020, 1 maart 2020 en 5 april 2020.
Loop gerust eens binnen om het mee te maken.
Voor meer informatie: hannekecaron@caiway.nl of 0621813281
ds. Wim de Jong

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: Addie Stam, Janny Drost, Gerrit Reilink, Fam Dijkstra,
Mw. G. ter Balkt, Mini van Munster, Mw. Overbeek en Gré van der
Vliet.
Niet altijd zijn we op de hoogte van het welzijn van onze
gemeenteleden. Als u iemand kent waarvan u vindt dat hij of zij wel
een bloemetje met blijk van medeleven kan gebruiken, horen we dat
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graag. U mag suggesties doorgeven aan ds. Wim de Jong, 0547388647, wim.dejong@hetnet.nl
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
23 augustus Gerhard Harm Schonewille, Waterstraat 21, 56 jaar
Geboren
Op 23 september Abel Jonas Jacobi, zoon van Reinder en Kirsten
en broertje van Lenne, Coornhertstraat 63
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.
Dinsdag 29 oktober 19.30 uur voor de zondagen 3 en 10 november
Dinsdag 12 november 19.30 uur voor de zondagen 17 en 24
november
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 31 oktober om 11.00 uur in de
Klokkenkamp. Thema is: Zacheüs (Lucas 19)
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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 om 20.00 uur en vinden dit
seizoen plaats in de Hofkerk.
- 15 oktober, inleider Jan Bakker met het onderwerp Heilige Geest
- 19 november, nog nader in te vullen
- 21 januari, inleider Wim de Jong met thema ”Wonderverhalen van
Jezus en de oorsprong daarvan in het Oude Testament (Elia en
Elisa)”
- 18 februari; nog nader in te vullen
- 17 maart; inleider W. de Jong vervolg ”Wonderverhalen van Jezus
en de oorsprong daarvan in het Oude Testament (Elia en Elisa)”
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
4. Bibliodrama

Ook in het najaar weer 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
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!
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De avonden worden geleid door Wim de Jong en vinden plaats in het
liturgisch centrum van de kerkzaal
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
Oogst gevraagd voor de oogstdienst op 3 november

Voor de oogstdienst van 3 november willen we iedereen vragen om
zelf iets van eigen ‘oogst’ mee te nemen naar de dienst. Gedacht kan
worden aan fruit en groenten, maar ook noten, jam, gebakken,
gedroogde of ingemaakte etenswaren, kruidenplantjes, bloemen uit
de eigen tuin of omgeving. We maken er een mooie oogstschikking
van en we verdelen de oogst na afloop onder elkaar.
Dag van de Dialoog 14 november

Op

11

donderdag 14 november vindt weer de jaarlijkse Dag van de
Dialoog plaats. Iedereen is uitgenodigd om aan te schuiven aan één
van de tafels op een gastvrije locatie in Goor om daar mensen uit
verschillende culturen te ontmoeten. Tijdens de maaltijd gaan we op
een laagdrempelige manier met elkaar in gesprek en vertellen elkaar
de verhalen die we willen delen. Het thema dit jaar is Gastvrij
ontmoeten.
17.00 uur Inloop op de gastvrije locatie
17.30 uur Start van het gesprek tijdens een eenvoudige maaltijd
19.30 uur Afronding van het gesprek, met elkaar gaan we naar het
gemeentehuis
20.00 uur Gezamenlijke bijeenkomst in het gemeentehuis
21.15 uur Afsluiting
Opgave kan bij goorindialoog@gmail.com, of telefonisch bij Ellen
Holkers, 06-10374615
Democratiefabriek 11 – 18 november
In de week waarin ook de
Dag van de Dialoog
plaatsvindt staat in de
Klokkenkamp de
Democratiefabriek, een
interactieve tentoonstelling
over samenleven, democratie
en vrede voor jongeren
tussen 10 en 16 jaar. In
groepen kunnen zij in deze
‘fabriek’ aan het werk.
Elke dag in deze week komen drie of vier klassen van de
basisscholen (groep 7 en 8) en de middelbare scholen uit Goor en
omstreken naar de Klokkenkamp om dit programma van 1,5 uur te
volgen.
En op vrijdagavond gaan we met de jongeren uit de Bunker
(jeugdkelder) de democratiefabriek in. Hiervoor zijn ook de jongeren
van de Arabische gemeenschap en de Parochie uitgenodigd.
Op zondagmorgen 17 november na de kerkdienst is er ook voor de
gemeenteleden de mogelijkheid om een kijkje te nemen in de fabriek.
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Cursus “Verhalen op ’t randje”
Bereid zijn je kind te offeren, zoals Abraham –
de vernietiging van Sodom en Gomorra om vermeende
homoseksualiteit – list en bedrog met jarenlange heftige
ruzie tussen de broers Ezau en Jakob – incest en seksueel
misbruik zoals het verhaal van Juda en Tamar… zijn die
verhalen woord van God? Zijn dat de mensen met wie God
geschiedenis schrijft? Hoe kan dat toch?
Wat betekenen die vreemde oude verhalen nu nog?
Gaan ze ook over ons?
We lezen elke bijeenkomst zo’n moeilijk Bijbels verhaal, verkennen
de betekenis ervan en verbinden dat met ons leven nu.
Na de pauze kijken we naar 1
of 2 kunstwerken bij het
verhaal. De kunstwerken zijn
van schilders als Rembrandt,
Caravaggio, Rubliev,
Chagall, Köder en anderen.
Door stil te kijken naar het
kunstwerk zien we andere
lijnen en verbanden. Ze
prikkelen onze verbeelding
en openen soms een
verrassend perspectief.
Aan het eind van de
bijeenkomst volgt een korte
toelichting bij schilder en
kunstwerk.
De cursus wordt gehouden
op twee plekken:
Hengelo
Locatie: Pastorie OLV kerk,
Onze Lieve Vrouwestraat 6,
Data: maandagavond 7 oktober, 4 november, 2 december 2019, 6
januari, 3 februari en 2 maart 2020.
Tijd: 19.30-22.00 uur
Leiding: pastor Annet Zoet
Maximaal 15 personen.
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Borne
Locatie: Stefanshof, Grotestraat 207
Data: dinsdagmiddag 8 oktober, 5 november, 3 december 2019, 7
januari, 4 februari en 3 maart 2020
Tijd: 13.30 – 16.00 uur
Leiding: pastoraal werker Annet Zoet.
Maximaal 15 personen
Aanmelding
vóór 1 oktober 2019 bij het Secretariaat Pastoraal Team, telefoon
074-3492212, e-mail contact@pastoraalteam.nl

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
Twenteweek in nieuw Hydepark ( Rosevelthuis )
Wilt U graag een week op vakantie en lukt dit niet meer alleen of met
een georganiseerde reis, dan is dit echt iets voor u.
7 PKN kerken uit Twente organiseren van zaterdag 21 t/m 28 maart
2020 weer een vakantieweek in het Nieuw Hydepark. Het huis ligt in
een prachtige bosrijke omgeving in Doorn op de Utrechtse heuvelrug.
Met deze vakantieweek voor alleenstaanden kunnen 40 gasten mee,
daarvan mogen er een aantal uit Goor komen. Ook zijn er die week
30 enthousiaste vrijwilligers aanwezig, waaronder een predikant en
meerdere verpleegkundigen. Deze vrijwilligers helpen en staan u bij
waar dit nodig is.
Op zondag is er een kerkdienst, er zijn enkele uitstapjes in de
omgeving en natuurlijk heel veel andere leuke en gezellige
activiteiten. Ook niet te vergeten de bonte avond en het
afscheidsdiner. Zoals ieder jaar beloofd het nu ook weer een
gezellige en mooie week te worden.
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Hebt u belangstelling voor deze vakantieweek, als gast of vrijwilliger,
neem dan voor 1 november 2019 contact met ons op.
Namens de diaconie; Bertha Fernhout, Janny Daling tel. 274690
Diaconale OOGST-DANKDAG collecte 2019
Al heel wat jaren wordt met succes deze collecte gehouden.
Vorig jaar was de opbrengst ongeveer € 2400,00 en dat was weer
een prachtig bedrag. Met dit resultaat is het weer mogelijk om aan
langdurig zieken, zij die aan huis gebonden zijn en degenen die in
ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen e.d. verblijven, een
groet van onze gemeente te zenden in de vorm van een mooie plant.
Ook is het dan mogelijk om kleinschalige projecten in de regio een
financieel steuntje in de rug te geven.
Het is voor de Diaconie erg belangrijk om al deze plannen te kunnen
verwezenlijken.
In plaats van de gebruikelijke collecte zakjes is dit jaar gekozen voor
een acceptgiro kaart aangezien het steeds meer moeite en
mankracht kost om deze zakjes op te halen.
Wij hopen op uw begrip hiervoor.
Mocht u nog iets willen weten over deze collecte dan kunt u bellen :
06 20117735
Van harte aanbevolen, namens de Diaconie, Fred Gerritsen

Collectes Diaconie september 2019
13-09 Stoevelaar € 39,65
15-09 Diaconie
€ 142,75
29-09 Diaconie
€ 123,55
06-10 Diaconie
€ 155,02
(Bestemd voor de Hezenberg, aangevuld tot € 350,00)
Namens de Diaconie Yke de Jong
Collecte opbrengsten september 2019
01-09
€
152,52
08-09
€
106,25
15-09
€
114,90
29-09
€
116,05
Namens Kerkrentmeesters, Anneke Veenstra
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Uit de kleine kerkenraad
De kleine kerkenraad is op 19 september bijeengeweest. Naast de
gebruikelijke agendapunten zijn de volgende punten aan de orde
geweest.:
-Evaluatie van het open huis en de startzondag. Het was een mooi
weekend.
-Vanaf 6 oktober zal er elke eerste zondag van de maand een
Peuter/kleuterviering worden gehouden.
-Er zijn diverse vragen binnengekomen van kerkenraden die
informatie willen over onze organisatiestructuur. Er is inmiddels met
deze mensen gesproken of een afspraak gemaakt.
-Er zijn huisregels opgesteld voor de deelnemers aan de
maaltijdgroepen, deze zullen boven de eettafel op een bord worden
opgehangen.
-De gemeenteavond op 1 oktober is voorbereid.
Verder zijn de diverse activiteiten van de verschillende werkgroepen
nagelopen.
Alinda Sportel, scriba

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
ledenadministratie@hofkerkgoor.nl
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Declaraties
Vriendelijk verzoek aan diegenen die iets voor de kerk hebben
voorgeschoten om u aan de volgende spelregels te houden:
1. gebruik het speciaal hiervoor
bedoelde declaratieformuliertje
dat bovenop het ladekastje
naast de keuken ligt, en leg het
ingevulde formulier in het laatje
kerkrentmeesters. Dat wordt
enkele malen per week
geleegd.
2. als het financieel niet
bezwaarlijk is, probeer dan
kleinere bedragen een beetje
op te sparen, dus liever in één
declaratie vijf posten, dan vijf
aparte declaraties.
3. maar wél graag declaraties die
bij elkaar horen. Voorbeeld:
bloemen voor in de kerkdienst
vallen in de boekhouding onder
kerkdiensten, maar bloemen
voor een jarige vallen onder pastoraat.
4. en ten slotte: graag uiterlijk 20 december uw laatste declaratie,
zodat we een boekjaar netjes kunnen afronden en zo min mogelijk
overloop naar een volgend jaar hebben. Dat maakt de
jaarrekening meer inzichtelijk.
Als iedereen zich hieraan houdt, worden het bijhouden van de
administratie en het opstellen van de jaarrekening een stuk
eenvoudiger. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Frits Schutte, penningmeester.
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Vrijwilligersavond op 25 oktober 2019.
We willen iedereen, die iets voor de Protestantse gemeente of
Hofkerk doet, uitnodigen voor deze avond. We hopen op een hoge
opkomst, wij maken er wat gezelligs van. Vanaf 19.45 uur is de
uitnodiging voor een kopje koffie, thee met wat lekkers!!!!
Prettig zouden we het vinden dat een ieder die van plan is te komen,
dat meldt via de e-mail: wilma.drenthen@planet.nl of per telefoon nr.
0547-273666. Dit i.v.m. de inkopen.
Met vriendelijke groeten, Cees van der Sluijs en Wilma Drenthen.

Jubileumconcert Vocanto
Dit jaar is het 20 jaar geleden, dat door het samengaan van het
Vocaal Ensemble van de Nederlands Hervormde kerk en de
Cantorij van de gereformeerde kerk in Goor, de gemengde
zangvereniging “Vocanto” ontstond.
We willen dit vieren met een concert op zondag10 november 2019,
om 15.00 uur in de Hofkerk.
Naast “Vocanto” o.l.v. Ingrid van Ree zal het koor “In Between”, o.l.v.
Liga Vilmane hieraan meewerken. Een muzikaal intermezzo zal
worden verzorgd door de organist Henk Langenkamp.
De begeleiding van de koren is in handen van de pianisten Hans
Leemreize en Henk Langenkamp.
De entree is vrij, maar we willen bij de uitgang een gift vragen. De
opbrengst is in zijn geheel bestemd voor de actie “SAVE THE
CHILDREN”
De HOFKERK is open vanaf 14.30 uur. We hopen op een grote
opkomst! Piet Fernhout
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Bijbelstudieavond 17 september 2019
Weergave van het besproken onderwerp “De Hemel”
We begonnen met het lezen van Joh. 14: 1-6.
De inleider, Jan Bakker, legde direct een aantal intrigerende vragen
op zoals: Wat is de Hemel? Wat bedoelen we daarmee? Waar is de
Hemel?
En wat zegt de Bijbel ons daarover? Een heleboel dingen weten we
niet maar ook een aantal dingen wel. Zie o.a. Johannes 14: 1-6,
waarin Jezus zegt:
“In het huis van mijn Vader zijn vele woningen, en ik ga jullie daar
een plaats bereiden. En wanneer ik die woningen gereed heb, dan
kom ik terug”!!
Een concrete aanwijzing op een omgeving/hemel waar Jezus ons
naar toe zal leiden.
Dat is een geruststellende gedachte waar je blij van wordt, want als
je alleen maar leeft om dood te gaan, wat is dan het doel van het
leven.
De gedachte dat je gelukkig, zonder angst en pijn verder mag leven,
dat geeft rust in het woelige en onrustige leven.
In Lucas 10: 20 waarin Jezus zegt tegen de discipelen: “Verheug je
dat jullie naam in de hemel is opgetekend” Dit is weer een concrete
aanwijzing van Jezus dat er een hemel is waar je naar uit mag kijken.
In de letterlijke vertaling staat er zelfs “gegrafeerd” dat is niet niks!!
Is de hemel ver weg? In de Bijbel wordt gesproken, dat de engelen
op en neer reizen om de mensen te ondersteunen, dit wijst erop dat
het een overbrugbare afstand moet zijn.
Als Jezus zegt in Joh.14:2 dat hij een plaats zal bereiden, dan staat
in de oorspronkelijke tekst voor het woordje “plaats”, “topos” waarvan
ons woord topografie is afgeleid, weer een letterlijke aanduiding.
In al deze overdenkingen loop je tegen de beperkingen aan van het
menselijke denken, daarom is het zinvol geregeld hierover van
gedachten te wisselen.
Als je alles wilt beredeneren dan wordt het leven moeilijk, geloven
van wat Jezus ons aanreikt in de Bijbel, geeft wederom rust en wordt
het leven makkelijker.
In Openbaring 21 wordt gesproken over een nieuwe hemel en een
nieuwe aarde, maar waar is die hemel dan?
In de Bijbel wordt Jezus opgenomen in de hemel evenals Elia en
Henoch. Mensen konden niet geloven dat Elia was opgenomen en
hebben acties ondernomen om zijn lichaam te vinden, tevergeefs, het
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was niet te vinden. Verder zegt de Bijbel niet waar de hemel is, daar
zijn geen aanwijzingen voor te vinden.
In Lucas 24:29 verschijnt Jezus na zijn opstanding aan de
Emmaüsgangers en tijdens de maaltijd herkenden zij Jezus en ook
aan de discipelen is Jezus een aantal keren verschenen met het
lichaam van de opgewekte Christus en ook de discipelen herkenden
Jezus.
Dit is een aanwijzing dat je dus na de opstanding een herkenbaar
lichaam krijgt, verlost van angst en pijn en ongerechtigheden. En
zelfs aan het kruis is er een aanwijzing voor de hemel, waar Jezus
zegt tegen zijn medegekruisigde: “Heden zult gij met mij in het
Paradijs zijn” , dus niet straks of in de toekomst maar “heden”
In 1 Cor. 13:12 zegt Paulus hierover: “Nu kijken we nog in een
wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennis
nog beperkt maar straks zal ik volledig kennen. Ons resten geloof,
hoop en liefde, deze drie. Maar de grootste daarvan is de liefde.
Hierover werd nog geruime tijd levendig gediscussieerd waarna de
avond gesloten werd.
Han Drost
Bediening camera’s voor Kerkdienstgemist
Elke zondag zijn vrijwilligers bereid de regie te nemen over de
aansturing van de camera’s. Zij zorgen dat er beelden verstuurd
worden naar “Kerkdienstgemist”. Elk kwartaal wordt er een rooster
opgesteld met de vermelding wie wanneer achter de knoppen plaats
kan nemen. Helaas heeft Taron Kasparyan moeten besluiten met het
regiewerk te stoppen vanwege drukke werkzaamheden en studie.
Jammer, maar we begrijpen het. We wensen Taron veel succes bij
zijn studie. Natuurlijk willen we de vrijgevallen plaats graag weer
bezet hebben. Ben jij enigszins vertrouwd met de computer en zou je
wel iets meer willen weten over de werking van dit alles, laat het
gewoon even weten en wij leggen het graag uit.
Voor meer informatie graag contact opnemen met Yke de Jong
(yke@dejong.es) of Jan Pluimers (janpluimers42@hotmail.com).
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Open Deur oktober 2019:
Met Rembrandt de Bijbel in
Zijn hele leven lang schilderde, tekende
en etste Rembrandt Bijbelse
voorstellingen. Het kan niet anders of
Bijbelse verhalen moeten hem
gefascineerd hebben. Hij was er zo sterk
bij betrokken dat hij regelmatig zichzelf
afbeeldt als een van de personages.
Overdreven eerbied overheerst bij hem
niet: hij beeldt de figuren als gewone
mensen af, engelen hebben een broek
aan of een verfomfaaide vleugel.
Met zijn scherpe oog blijft hij kijken, zijn
leven lang. En nodigt ons uit om hetzelfde te doen.
Met onder andere:
• ‘Je ziet zijn eigen ontroering’ – Jan Riemersma over Rembrandt
en de Bijbel
• Hier en nu ben je thuis; Bij: De verloren zoon in een herberg
• Het licht dat op je valt; Bij: Zelfportret als Paulus
• Petrus en Paulus: Waarover spreken zij?
Bij: Gesprek tussen twee oude mannen
• De veertiende man: Bij: Storm op het meer
Open Deur is een Oecumenisch maandblad over vragen van geloven en leven, geschreven voor een breed publiek van mensen
binnen en buiten de kerken. Voor een collectief abonnement kunt
u contact opnemen met mevr. W.S. Wilbrink, telefoon 263883.

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
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21-10-2019
22-10-2019
23-10-2019
24-10-2019
25-10-2019
28-10-2019
29-10-2019

30-10-2019
31-10-2019
03-11-2019
04-11-2019
05-11-2019
06-11-2019
07-11-2019
10-11-2019
11-11-2019

12-11-2019

13-11-2019
14-11-2019
19-11-2019
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19.45 uur
17.00 uur
19.30 uur
17.00 uur
19.30 uur
10.00 uur
20.00 uur
19.45 uur
17.00 uur
19.30 uur
20.00 uur
17.00 uur
10.00 uur
15.30 uur
19.00 uur
19.45 uur
17.00 uur
19.30 uur
17.00 uur
10.00 uur
15.00 uur
10.00 uur
13.30 uur
19.45 uur
17.00 uur
19.30 uur
20.00 uur
17.00 uur
19.45 uur
10.00 uur
20.00 uur

Vocanto
Inloopmaaltijd
Vesper
Inloopmaaltijd
Diaconie en Caritas
Inloop
Vrijwilligersavond
Vocanto
Inloopmaaltijd
Vesper
Op weg naar zondag
Inloopmaaltijd
Inloop
Peuter en kleuter dienst
Taizé dienst – laatste keer!
Vocanto
Inloopmaaltijd
Vesper
Inloopmaaltijd
Inloop
Jubileumconcert Vocanto - Hofkerk
Bezoekgroep ouderen
Pastoraat
Vocanto
Inloopmaaltijd
Vesper
Op weg naar zondag
Inloopmaaltijd
Diaconie
Inloop
Oecumenische Bijbelkring

De kopij voor het kerkblad van 16 november (voor 4 weken) inleveren
vóór 05 november. 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”.
Er is weer een nieuw rooster beschikbaar met de verschijningsdata
van het kerkblad. Indien u dit in uw bezit wilt hebben, kunt u een
mailtje sturen naar kerkonderweg@hofkerkgoor.nl
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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