KERK
ONDERWEG
14 december 2019
22e jaargang no. 04

Kerstklokken
Enige tijd geleden stond ik met een gastpredikant te kijken naar het
uurwerk dat in de hal van de Klokkenkamp staat.
Hij vroeg waar dat uurwerk vandaan kwam en ik vertelde dat het
jaren op de zolder van de kerk had gestaan en dik onder het stof had
gezeten, maar dat deze klok jaren dienst had gedaan in de kerk en
tijden geleden vervangen is door een klok die volledig elektronisch
aangedreven wordt.
We keken samen naar de vele radertjes die allemaal draaien en
perfect in elkaar passen en opeens zei hij: het is net een gemeente.
Ik vond dat een hele mooi vergelijking.
De radertjes in de klok alleen kunnen niets, ze hebben elkaar nodig.
Zo gaat het in de gemeente ook. Samen kun je veel werk verzetten
en heb je elkaar ook nodig. Het gaat allemaal niet vanzelf.
Af en toe hoor je in de klok een wat hardere tik alsof hij zeggen wil:
wel even bij de tijd blijven! Zo gaat het met ons ook. We moeten
samen bij de tijd blijven.
Zoals een klok opgewonden moet worden zo moeten wij ook gevoed
worden. Dat kan gebeuren tijdens de zondagse erediensten of door
gesprekken.
We zitten nu in de Adventstijd: de tijd van afwachting en komst.
We leven toe naar het Licht, de komst van Christus.
Iedere zondag, vier weken lang, steken we elke keer in de dienst een
kaars aan. Tot er op de eerste Kerstdag vijf kaarsen branden.
Kerstfeest is voor heel veel mensen een feest van gezelligheid.
Samenzijn met hen die je dierbaar zijn.
We verwachten vaak veel van de Kerstdagen ieder op zijn eigen
manier. Voor ieder van ons zijn de verwachtingen weer anders.
Ook in de kerkdienst: de kinderen kijken uit naar het kerstspel,
anderen genieten van muziek en zang.
En vol verwachting gaan we dan samen op Kerstavond en/of op
eerste Kerstdag naar de kerk. Geroepen door de Kerstklokken die al
eeuwen lang hun werk doen!
Ook de klok in de hal van de Klokkenkamp heeft jaren geleden de
mensen opgeroepen te komen en samen Kerstfeest te vieren: de
komst van het Kind, het feest van het Licht!
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Als de kerstklokken luiden
Dan zingen wij een lied
Voor God die met veel liefde
Naar alle mensen ziet.
Als de kerstklokken luiden
Dan horen wij steeds weer
Dat Jezus is geboren.
Wij danken, U, o Heer.
De kerstklokken luiden
En zingen hun lied.
‘t Is God onze Vader
Die vrede ons biedt.
De kerstklokken zingen
Hun zware bim bam.
Komt mensen, wees blij nu
Met het kindje dat kwam.
Ik wens u allen een goede en gezegende Kersttijd toe.
Hannie van Rijnsbergen-Engberts.
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Zondag 15 december 2019 3e Advent
Hofkerk 10.00 uur
Kindernevendienst: Alja Klok, Annigje Beltman
Collecten:
Hofkerk 17.00 uur Top 2000 dienst
Vrijdag 20 december 2019 Herfstzon
Herfstzon 10.30 uur

ds. W. de Jong
1) Diaconie 2) Kerk
ds. W. de Jong

ds. W. de Jong
m.m.v. Vocanto

Vrijdag 20 december 2019 Stoevelaar
Stoevelaar 16.00 uur
ds. W. de Jong
m.m.v. Vocanto en het Katholieke koor St. Cecilia
Zondag 22 december 2019 4e Advent
Hofkerk 10.00 uur
ds. W. de Jong
Kinderkerst m.m.v. Kinderkoor Pr. Constantijnschool
Kindernevendienst: Jantina Jansen, Hanneke Bor
Collecten:
1) Diaconie 2) Kerk
Dinsdag 24 december
Hofkerk 21.00 uur Kerstnachtdienst
Collecten:
Woensdag 25 december 1e Kerstdag
Hofkerk 10.00 uur

ds. W. de Jong
1) Diaconie 2) Kerk

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

Kindernevendienst: Ruud Wiggers, Sandra Moes
Jeugdkerk: Marjet Donkers en Judith Vrielink
Collecten:
1)Kerk in Actie/ Kind in de knel 2) Kerk
Zondag 29 december 2019
Hofkerk 10.00 uur
Kindernevendienst: Alja Klok
Collecten:
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ds. F. Schipper
1) Diaconie 2) Kerk

Dinsdag 31 december 2019 Oudjaarsdienst
Hofkerk 19.30 uur
Hanneke Caron
Collecten:
1) Diaconie 2) Kerk (Eindejaarscollecte)
Woensdag 01 januari 2020 Nieuwjaarsdag
Hofkerk 10.30 uur
Collecten:
Vrijdag 03 januari 2019 Stoevelaar
Stoevelaar 16.00 uur
Zondag 05 januari 2020
Hofkerk 10.00 uur
Kindernevendienst: Annigje Beltman
Collecten:
Zondag 12 januari 2019
Hofkerk 10.00 uur
Kindernevendienst: Jantina Jansen
Collecten:

ds. T. Woltinge
1) Diaconie 2) Kerk

ds. R. Vedders-Dekker

ds. E. van Houwelingen
1) Diaconie 2) Kerk

ds. W. de Jong
1) Diaconie 2) Kerk

Avondgebeden op dinsdag
Er is 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
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Inloop en ontmoeting
Wat betreft de inloop en ontmoetingen rond Kerst zijn er
wijzigingen. Zie pagina 15 en 16; Inloop, maaltijden en
avondgebed rond Kerst en Oud- en Nieuw.
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
Wat betreft de maaltijden rond Kerst zijn er wijzigingen.
Zie pagina 15 en 16; Inloop, maaltijden en avondgebed rond Kerst en
Oud- en Nieuw
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.
Bloemen eredienst:
15 december: mw. D. Brinkhorst
22 december: mw. D. Brinkhorst
29 december: mw. E. Gritter
05 januari : mw. E. Gritter
12 januari : mw. B. Hulshof
Vervoer naar de kerkdiensten
15 december: dhr. F Gerritsen, dhr. R. Minnen, dhr. Y de Jong,
dhr. C. v. Rijnsbergen en dhr. P Fernhout
22 december: mw. G. Vietje, dhr. J. Drenthen, dhr. J. Sportel,
dhr. G. Dijkstra en dhr. R. Minnen
25 december: dhr. F. Gerritsen, dhr. R. Minnen, dhr. R Hoekman,
dhr. G. Dijkstra en dhr. Y de Jong
29 december: dhr. H. Tadema, dhr. C. v. Rijnsbergen, dhr. A. Bouma
dhr. J. Sportel en dhr. Y de Jong
05 januari : mw. A. Schutte, dhr. H. Buitenhuis, dhr. H. Hoekman,
dhr. P. Fernhout en dhr. Y. de Jong
12 januari : dhr. C. van Rijnsbergen, dhr. P. Fernhout,
dhr. R. Minnen, dhr. G. Dijkstra en dhr. F. Gerritsen
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Rooster koffieschenken zondagochtend:
15 december: Loltje de Croes, Dora en Hans Brinkhorst
22 december: Rie Hoekman, Betsy Hulshof en Mieke Kuijper
25 december: Bertha Fernhout, Wilma en Jan Drenthen
29 december: Brecht Jacobi, Gerie Vietje en Rinny Schuite
01 januari : Ytje en Yke de Jong en Leo Lettink
05 januari : Annemieke Wolff, Jenny en Richard Minnen
12 januari : Anneke en Frits Schutte en Lucas Schoemakers

Advent en Kersttijd 2019: Geef licht!
In de advents- en kersttijd gaan we de
profeet Micha lezen, misschien in onze tijd
wel heel actueel. Micha was een profeet die
optrad in de tijd dat het koninkrijk Israël werd
veroverd door Assyrië en de inwoners als
ballingen werden weggevoerd. Het koninkrijk
Juda met Jeruzalem als hoofdstad werd ook
bedreigd. Micha, afkomstig van het
platteland, komt naar Jeruzalem en bindt de
strijd aan met de plaatselijke profeten die
zeggen dat het allemaal wel goed komt en
dat God wel voor zijn volk zal zorgen.
Micha profeteert dat het niet goed komt als er
geen omkeer plaatsvindt. Hij verzet zich op verwijtende toon vooral
tegen de bovenlaag van de bevolking: grootgrondbezitters,
machthebbers, rechters, priesters en profeten die zich allen aan
onrecht schuldig maken. Maar Micha is niet alleen een
onheilsprofetie. Micha profeteert dat er een nieuwe koning in
Bethlehem geboren zal worden en het boek sluit af met een psalm
waarin vertrouwen wordt uitgesproken. Het project van de
kindernevendienst heeft als thema: Geef Licht! De projectverbeelding
in de kerk is dit jaar in de vorm van kerkramen. Hierin zie je niet
alleen de afbeelding maar ook het licht wat er door heen straalt. Door
de verhalen van Micha schijnt het licht naar binnen!
Elke week zal Micha bij ons op bezoek komen om de kinderen en
volwassenen op dat licht te wijzen.
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Zondag 15 december 10.00 uur 3 e Advent
Micha 6:1–8

Mattheüs 11:2–11
Psalm van de zondag 146
We lezen verder uit het boek Micha en horen
vandaag dat God een rechtszaak tegen zijn
volk voert vanwege al het onrecht in het land:
“Mijn volk wat heb ik je misdaan?” Het volk
bekent zijn schuld en vraagt zich af hoe dit
goed te maken is. En dan klinken de bekende
woorden: Niets anders dan recht te doen,
trouw te betrachten en nederig de weg te
gaan van je God. Voor in de kerk staat ook
weer de prachtige lantaarn met daarop de
platen van Micha. Maar Micha, de
boerenprofeet, komt zelf ook langs om ons op
de goede weg te zetten!

Zondag 15 december 17.00 uur Top2000 dienst
Het thema van deze Top 2000 is “Belief in
your selfie”. Op de sociale media draait alles
om zien en gezien worden. Heb je een goed
profiel, heb je veel vrienden, is jouw leven
spannend genoeg door de vele dingen die je
meemaakt? Als dat lukt dan is jouw leven
geslaagd, lijkt het geloof te zijn. Maar als dat
niet lukt, valt dan de bodem onder je leven
weg? Met medewerking van de band van de
Muziekschool o.l.v. Ferry Limaheluw en het
duo Bente en Boaz.

Vrijdag 20 december 10.30 uur Kerstviering Herfstzon
Een viering voor alle bewoners van de Herfstzon en Kapellengaarde
met als thema: “De Herberg wordt een Stal”. Vanuit de herberg van
Bethlehem volgen we het kerstverhaal met Jozef en Maria en het
kindje Jezus en met de herders mogen we mee naar de stal.
We zingen samen bekende kerstliederen. Ook het koor Vocanto
werkt mee, alsmede Angélique Lamme, Ine Hoek en Wim de Jong.
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Vrijdag 20 december 16.00 uur Kerstviering Stoevelaar
Een viering voor alle bewoners van de Stoevelaar, de Wheehof en de
Stoevelaarshuisjes met als thema: “De Herberg wordt een Stal”.
Vanuit de herberg van Bethlehem volgen we het kerstverhaal met
Jozef en Maria en het kindje Jezus en met de herders mogen we
mee naar de stal. We zingen samen bekende kerstliederen.
Ook het Katholieke koor St. Cecilia werkt mee, alsmede Rienke
Vedders, Ria Doornbusch en Wim de Jong.
Zondag 22 december 10.00 uur 4e Advent – Kinderkerst
Op deze zondag vlak voor Kerst vieren we het
Kinderkerstfeest. Hieraan werkt ook het
kinderkoor van de Constantijnschool mee
onder leiding van Marion de Jong.
Een paar kinderen van de Arabische
Gemeenschap zingen ook een aantal liedjes.
Ook de profeet Micha komt op bezoek en hij
weet ons te vertellen waar we de beloofde
nieuwe koning kunnen vinden: Bethlehem.
Daar gaan we samen naar op zoek en we
vinden in de stal de pasgeboren Jezus. Ook
de herders komen langs!
Dinsdag 24 december 21.00 uur Kerstavonddienst
Het thema van de kerstavonddienst: Uit
verlangen wordt hoop geboren.
In de afgelopen weken hebben we
toegeleefd naar het feest van de
geboorte van Jezus. Net als Maria
waren we in ‘verwachting’. In ons
drukke leven van alledag met al onze
verplichtingen, zorgen, stress en soms
het gevoel van zinloosheid is er verlangen in ons gaan groeien naar
wat werkelijk zin aan ons leven geeft, een verlangen naar licht en
vrede in een donkere wereld. En nu met de geboorte van Jezus is er
uit dit verlangen hoop geboren. En vanuit die hoop mogen we gaan
leven.
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We beginnen op het kerkplein om 20.30 uur met koffie, thee en
warme chocolademelk. Om 21.00 uur begint de dienst waarin we het
kerstverhaal horen, bekende kerstliederen zingen en getuigen zijn
van een bijzondere briefwisseling. Muzikale medewerking wordt
verleend door Henk Langenkamp (orgel), Henk van Faassen (hoorn),
Wim van Faassen (trompet) en Gerrit van Faassen (hobo).
Woensdag 25 december 10.00 uur Kerstmorgen
Het thema van deze kerstmorgendienst is Het
licht van de wereld is geboren! Na weken
lang uitkijken en wachten vieren we de
geboorte van Jezus, het licht van de wereld,
in een stal in Bethlehem. Niet alleen toen
2000 jaar geleden, maar elke keer weer
opnieuw, in onszelf wordt dit licht geboren. En
dat licht mogen we doorgeven.
Ook de profeet Micha komt weer op bezoek.
Net als engelen zijn profeten boodschappers
van God die ons op het goede spoor zetten.
Hij wijst ons net als de herders naar de stal
van Bethlehem. Aan deze dienst werkt het
jeugdorkest Unico o.l.v. van Marion de Jong mee.
Zondag 12 januari 10.00 uur 1e zondag na Epifanie
Jesaja 42:1–9
Mattheüs 3:13–17
Psalm van de zondag 89
De weg van Jezus begint bij de doop in de Jordaan door Johannes
de Doper. In hem worden de woorden van de
profeet Jesaja zichtbaar die profeteert over
de komst van God onder de mensen.
Maar als we geloven dat Christus ook in ons
geboren wordt dan gelden de
profetenwoorden niet alleen voor Jezus toen
bij de Jordaan maar ook voor ons: “Ik zal je
bij de hand nemen en je behoeden, ik neem
je in dienst voor mijn verbond met de mensen
en maak je tot een licht voor alle volken”.
In de doop van ieder mens wordt deze grote
belofte en opdracht elke keer weer opnieuw werkelijkheid.
Ds. Wim de Jong
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Peuter kleuterviering 5 januari
De volgende peuter kleuterviering in de Hofkerk voor kinderen met
hun ouders en of opa en oma’s is op zondag 5 januari 2020!
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.
Peuter kleuterviering op de 1e zondag van de maand:
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

Overleden
22 november Martha Maria Simon–Egger, van Coeverdenstraat 28
(huize Heeckeren), 97 jaar
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: Jenny van den Berg, Hennie Doornink, Gerard en Adrie
Post, Gerrie en Jan Hazenkamp, Antje Witteveen, Jan Hoff, Diny ter
Aardt, Cees van Rijnsbergen, Dick Nijhof, Annie Langwerden, Henny
Jacobi en mw. Keuzink.
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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
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.
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.
Woensdag 8 januari 19.00 uur voor de zondagen 12 en 19 januari
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 9 januari 11.00 uur
in de Klokkenkamp. Thema is: Doop van Jezus in de Jordaan
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.
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- 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 de komende maanden 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!
De avonden worden geleid door Wim de Jong en vinden plaats in het
liturgisch centrum van de kerkzaal
Donderdag 23 januari 19.30 uur
Donderdag 27 februari 19.30 uur
Donderdag 19 maart 19.30 uur
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Donderdag 16 april 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
5. Ontmoeting in de wijk voorjaar 2020
Het thema dit jaar van de ontmoetingsbijeenkomsten is: Geloven,
vroeger en nu
Tijdens de ontmoetingsavonden nodigen
we elkaar uit om verhalen te vertellen,
verhalen uit je dagelijks leven, de dingen
die jou raken, waar je blij van wordt of juist
niet, verhalen ook over wat jij zoekt en
vindt in ‘geloven’. Het thema van dit
voorjaar is Geloven, vroeger en nu. We
luisteren naar elkaars verhalen over hoe
en waar jij geloven hebt meegekregen en
geleerd. Aan de hand van uitspraken van
de Duitse theoloog Bonhoeffer (1906 –
1945) over geloven (en kerk zijn) in onze
tijd, praten we door over wat geloven hier
en nu betekent. Maar vooral gaat het er om dat we elkaar ontmoeten!
De avonden worden georganiseerd door de pastorale wijkteams en
worden geleid door ds. Wim de Jong.
De data zijn:
Wijk A donderdag 30 januari 20.00 uur
Wijk A Maandag 10 februari 14.30 uur
Wijk B
- Diepenheim, maandag 3 februari 20.00 uur Haaksbergerstraat 11
- Kevelhammerhoek, donderdag 6 februari 14.00 uur
Weddehoenlaan 10
- Centrum wijk B woensdag 5 februari 14.30 uur Spoorstraat 22
Wijk C dinsdag 11 februari 20.00 uur de Klokkenkamp
Wijk D donderdag 6 februari 20.00 uur de Klokkenkamp
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Nog niet alle locaties zijn bekend. Deze vindt u in het kerkblad van
januari. Kunt u niet op de bijeenkomst van uw wijk, dan bent u van
harte welkom op één van de andere ontmoetingsmomenten.
De wijkindeling van onze gemeente staat in de gemeentegids of op
de website www.hofkerkgoor.nl. U kunt ook met één van de
ouderlingen/contactpersonen bellen:
Wijk A Hetty Bieleman, 274226
Wijk B/C Rinny Schuite, 271657
Wijk D Riekele Bijleveld 06-81847462
Werkgroep Pastoraat
Gastheren en gastvrouwen gevraagd voor de maaltijdgroep
Voor de maaltijdgroep op dinsdag hebben wij 2 nieuwe
gastvrouwen/heren nodig.
Het is van 17.00 tot 19.00 uur. Je kan dan ook meedoen aan de
maaltijd . Het is wisselend om de 4 of 5 weken Opgeven bij Roelie
Nielander tel.274293 e-mail r.nielander@hetnet.nl.
Inloop, maaltijden en avondgebed rond Kerst en Oud- en Nieuw
Dinsdag 17 december
14.30 uur ACO kerstviering
18.00 uur geen maaltijd
19.30 uur Avondgebed
Woensdag 18 december
17.30 uur geen maaltijd

Donderdag 19 december
10.00 uur inloop
17.00 uur Kerstmaaltijd voor de dinsdag- en woensdaggroep
Dinsdag 24 december
18.00 uur geen maaltijd
21.00 uur kerstavonddienst
Woensdag 25 december
17.30 uur geen maaltijd
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Donderdag 26 december
10.00 uur geen inloop
15.00 uur inloop met maaltijd voor mensen die de kerst alleen zijn
Dinsdag 31 december
18.00 uur geen maaltijd
19.30 uur avondgebed oudjaarsviering
Woensdag 1 januari
10.30 uur nieuwjaarsviering
17.30 uur geen maaltijd
Donderdag 2 januari 10.00 uur inloop

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
Voedselbank.
Vanuit de Diaconie hadden we een gesprek met de leiding van de
Voedselbank in de Hof van Twente. We hoorden, dat er in principe
voldoende voeding binnenkomt van supermarkten en andere
organisaties. Maar er is wél behoefte aan koffie en thee! Dit wordt
zelden ingebracht. Als Actie vanuit de Diaconie rond Kerst willen we
graag, dat u koffie en/of thee mee brengt naar de Hofkerk en dit in de
kratten onder het orgel legt, voor de Voedselbank. De minima in de
Hof zijn u daar erkentelijk voor! Ook namens de Voedselbank alvast
hartelijk bedankt! De Voedselbank heeft ook nog vrijwilligers nodig,
voor het sorteren en helpen inpakken van de voeding op
vrijdagmiddag, vanaf ca 13.30 uur. Dit gebeurt in het DagActiviteiten-Centrum van Avelijn aan de Rozenstraat in Goor. Een
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paar uurtjes hulp scheelt enorm! U mag ook contact opnemen met
Dora Brinkhorst, tel. 273823 of Yke de Jong, tel. 274766. Dan gaan
wij de eerste keer even met u mee.
Oogst- Dankdag collecte 2019.
Dit jaar is deze collecte voor het eerst gehouden middels acceptgiro
kaarten, wat ook voor ons nieuw was. (Voorheen deden we dit met
de bekende collecte zakjes.) De opbrengst is tot nu toe ca. €1700,00.
We zijn heel blij met dit mooie resultaat!
De Diaconie dankt alle gulle gevers hartelijk voor hun donatie,
waarmee wij weer met allerlei verschillende projecten verder
kunnen. Mocht u nog niet hebben gedoneerd ,dan kan dit nog altijd
op de rekening van de kerk of rechtstreeks op de rekening van de
Diaconie met vermelding van Oogst-Dankdag collecte.
Namens de Diaconie, Fred Gerritsen
Begroting 2020 Diaconie Protestantse Gemeente Goor
Hieronder vindt u de samenvatting van de begroting
2020 van de diaconie. De begroting is reeds in de
kerkenraadsvergadering van 26 november besproken.
De gehele begroting zal tot en met het einde van dit jaar
in de Klokkenkamp ter inzage liggen. U kunt met
ondergetekende contact opnemen als u een
nadere toelichting op de cijfers wenst.
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begroting begroting rekening
2020
2019
2018
baten
baten onroerende zaken
rentebaten en dividenden
bijdragen levend geld

€ 34.300
€
40
€ 8.200

€ 34.000
€
150
€ 8.300

€ 29.638
€
154
€ 9.801

door te zenden collecten

€

€

€

totaal baten

€ 45.140

€ 45.250

€ 42.761

lasten
lasten overige eigendommen en
inventarissen
afschrijvingen
lasten kerkdiensten, catechese, etc.
verplichtingen/bijdragen andere organen
kosten beheer en administratie
rentelasten/bankkosten
diaconaal werk plaatselijk
diaconaal werk
regionaal/provinciaal/landelijk

€
€
€
€
€
€
€

8.550
4.299
1.300
3.700
6.600
300
6.891

€
€
€
€
€
€
€

8.000
4.700
1.800
3.000
6.850
300
9.000

€ 17.778
€ 4.700
€
731
€ 2.955
€ 4.217
€
272
€ 5.744

€

3.700

€

5.300

€

3.911

diaconaal werk wereldwijd

€

7.000

€

4.000

€

9.186

totaal lasten

€ 42.340

€ 42.950

€ 49.493

Saldo baten - lasten

€

2.800

€

2.300

€

6.732-

toevoegingen aan fondsen en
voorzieningen

€

3.000-

€

3.000-

€

-

overige lasten en baten

€

200

€

700

€

423

Totaal

€

2.800-

€

2.300-

€

423

Resultaat

€

John Sportel Diaconie
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2.600

-

€

2.800

-

3.168

€ 6.309-

Geitjes
Ze zijn erg aaibaar, maar ook op meerdere manieren inzetbaar. De
melk is voedzaam en zeer licht verteerbaar en geiten geven
fantastische mest. In combinatie met de juiste landbouw- en
veehouderijtrainingen zien boeren al snel hun moestuin opbloeien én
het inkomen stijgen. De boerinnen in Zimbabwe zien hun geiten ook
als een manier om hun boerderij uit te breiden. Met de verkoop van
een paar geitjes kunnen zij weer andere dieren aanschaffen, zoals
een koe. Geiten zijn dus eigenlijk een spaarboekje
Dit is een project van Heifer Nederland

https://www.heifer.nl/doneer-een-dier?step=2&choice=6&id=33
Met onze gift van uit de Hofkerk Diaconie ontvangen twee boerinnen
elk een geit en daarbij een veehouderijtraining.
Giften
De volgende goede doelen hebben een gift ontvangen van de
diaconie :
- Het St Walburgs’s Hospital Tanzania €100,00
- Kinder fonds Mamas
€ 300,00
- Edukans
€ 300,00
- Save the Children
€ 300,00
- Heifer( geitjes )
€ 180,00
- Gevangenenzorg nl
€ 300,00
- Timon
€ 300,00
- Fonds slachtofferhulp
€ 300,00
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Namens de Diaconie - Fred Gerritsen, Bertha Fernhout, Janny Daling
en Gerrit Dijkstra

Collectes Diaconie november 2019
06-11 Dankdag Elsenerbroek
€ 21,90
10-11 Diaconie
€ 116,12
17-11 Diaconie
€ 137,64
22-11 Stoevelaar
€ 14,90
24-11 Diaconie
€ 219,40
01-12 Diaconie
€ 140,67 Stichting vrienden
van Pandipieri aangevuld tot € 300,00
Namens de Diaconie ,Yke de Jong
Collecte opbrengsten november 2019
03-11
€
123,84
10-11
€
98,81
17-11
€
110,15
24-11
€
160,67
Ontvangst contante giften november 2019
Via ds. Wim de Jong
€ 20,00 voor de kerk
Via mw. J. Jolink-Koeslag € 10,00 verjaardag
Alle gulle gevers hartelijk bedankt. Namens Kerkrentmeesters,
Anneke Veenstra

Uit de kleine kerkenraad
De kleine kerkenraad is op 21 november bijeengeweest. Naast de
gebruikelijke agendapunten zijn de volgende punten aan de orde
geweest:
-De begroting 2020 van de Diaconie is gepresenteerd door John
Sportel.
-De medewerking aan oecumenische vieringen zal door de
werkgroep Kerk en Samenleving worden gedaan. Er wordt dus niet
specifiek iemand aangewezen als opvolger van Carla Hamstra.
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-We hebben de democratiefabriek geëvalueerd. Dit is prima verlopen.
Veel groepen 6, 7 en 8 van de diverse basisscholen in Goor hebben
deze bezocht.
-In april zal er een workshop Sacred Dance worden georganiseerd.
-De dag van de dialoog was goed bezocht. Er waren veel nieuwe
mensen aanwezig.
-De kerkenraadsvergadering van 26 november is voorbereid. Het
thema van deze avond zal het jeugdwerk zijn.
Verder zijn de diverse activiteiten van de verschillende werkgroepen
nagelopen.
Alinda Sportel scriba
Kerkenraadsvergadering dinsdag 26 november
Het thema van deze vergadering was het Jeugd- en jongerenwerk.
Wim de Jong en Sandra Moes leidden het thema in aan de hand van
een overzicht van alle activiteiten die er op dit moment zijn, en een
aantal foto’s.
Hierna gingen we in groepjes praten over:
-de drie pijlers onder het jeugdwerk: geloofsoverdracht,
gemeenschap (kerk – groepsgevoel) en overdracht waarden en
normen. Komen deze in het huidige aanbod nog goed aan bod?
Enkele reacties uit de diverse groepen: het aanbod is goed,
geloofsoverdracht, kerk en gemeenschap komen minder aan bod.
Waarden en normen juist meer. Een goed aanbod is de
democratiefabriek.
-Er is een spanning tussen regelmatige aanwezigheid van jongeren
(jonggezinnen) en momenten. Het eerste gebeurt praktisch niet
meer en het laatste is altijd onzeker. Je weet maar nooit wie er wel
of niet komen.
Wat vraagt dit van ons aanbod, van onze kerk?
Jongeren willen vaak wel, maar redden het niet. Ze zijn te druk,
maar kunnen wel ad hoc aan dingen mee doen.
-Er is een spanning tussen activiteiten die de kerk van de toekomst
opbouwen en éénmalige activiteiten die goed zijn in zichzelf. Hoe
verhouden jeugd- en jongerenwerk én de toekomst van de kerk zich
ten opzichte van elkaar?
We hebben veel mooie activiteiten, maar ze zijn uiterst kwetsbaar.
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Conclusie was dat de weg die we zijn ingeslagen een goede is, en
hier gaan we dus mee door. Er zal een kleine verschuiving
plaatsvinden richting de scholen, die vragen om meer activiteiten.

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
Declaraties 2019
Als u over 2019 nog gemaakte onkosten voor de kerk vergoed wilt
krijgen, probeer dat dan vóór 20 december te declareren met het
formuliertje dat op het kastje naast de keuken ligt. Dan krijgt u het
geld nog dit jaar, en voorkomt u dat wij een grote debiteurenpost
krijgen in de jaarrekening 2019.
Bij voorbaat dank. Frits Schutte, penningmeester
Oproep kerkbalans 2019
Mogen wij even uw aandacht?
Zoals elk jaar organiseert de Hofkerkgemeente in januari a.s. weer
de actie Kerkbalans. Een groot aantal mensen gaat dan op pad om
de brieven bij alle gemeenteleden te bezorgen en later de
antwoordenveloppen weer op te halen. Maar door natuurlijk verloop
moeten we ieder jaar ook weer op zoek naar een aantal mensen om
de groep van “lopers” op peil te houden.
Daarom deze oproep: Als u bereid bent ook enkele uren van uw tijd
hieraan te besteden, meld u dan even! Het gaat slechts om enkele
(avond)uren en u maakt er het werk van de overige medewerkers
makkelijker mee. U kunt zich melden bij:
Piet Fernhout tel: 0615834651 of piet.fernhout@solcon.nl
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Eindejaarscollecte 2019
We praten heel wat af, ook in de kerk. We hebben het over van
alles en nog wat. Maar wanneer is een verhaal een goed
verhaal? Als er interesse, tijd en aandacht voor elkaar is. Als we onze
zekerheden en twijfels kunnen delen. Als er sprake is van een échte
ontmoeting. Een goed verhaal is het jaarthema van de Protestantse
kerk en wij sluiten daar graag bij aan. Als kerkenraad hopen we dat
onze gemeente ook in het nieuwe jaar een plek van ontmoeting is.
Een plek waar we met God, elkaar en anderen in gesprek gaan over
wat ons bezighoudt. We doen dat bijvoorbeeld door het organiseren
van activiteiten voor verschillende groepen, zoals jeugdclub,
gesprekskringen en missionaire activiteiten. Door diaconaal
betrokken te zijn bij mensen die het minder hebben, dichtbij en ver
weg. Door op zondag samen ons geloof te vieren.
Om al deze activiteiten mogelijk te maken is er geld nodig. Daarom
vragen we u aan het eind van dit jaar om een extra gift, zodat we al
ons mooie werk in het nieuwe jaar kunnen voortzetten. Maak uw
bijdrage over via de acceptgirokaart of via internetbankieren. Uw
bijdrage komt ten goede aan een bestemming of activiteit die we als
kerkenraad zorgvuldig uitkiezen. Met uw gift draagt u bij aan een
gemeente waar mensen elkaar écht kunnen ontmoeten. Hartelijk
dank voor uw betrokkenheid en steun! Heeft u vragen of
opmerkingen over deze collecte of over de bestemming, neemt u dan
contact op met één van de kerkrentmeesters.
College van kerkrentmeesters
Kerkbalans 2019
Zoals bekend mag worden verondersteld, wordt de Hofkerk als PKNkerk door de belastingdienst gezien als een ANBI (= Algemeen Nut
Beogende Instelling). Giften aan zo een instelling zijn aftrekbaar van
het inkomen, waardoor minder belasting hoeft te worden afgedragen.
Er zijn dan twee mogelijkheden:
1. op de directe manier, waarbij alleen een bedrag mag worden
afgetrokken dat boven het drempelbedrag (= 1% van het
gezamenlijke inkomen) uitkomt;
2. via een overeenkomst voor een periodieke gift over ten minste vijf
jaren, waarbij die drempel komt te vervallen en de aftrek bij
eenzelfde gift dus hoger is. Hoeveel hoger hangt natuurlijk af van
de hoogte van die drempel. En u kunt uw gift dan zelfs verhogen
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zonder meer belasting te moeten afdragen dan in de eerste
mogelijkheid het geval is.
Als u voor het belastingjaar 2019 nog gebruik wilt maken van de
tweede mogelijkheid, dan moet uiterlijk 31 december 2019 een
overeenkomst zijn getekend door de schenker en de kerk. Als u dat
nog niet heeft gedaan, wacht dan niet tot het laatste moment, maar
vraag zo snel mogelijk het hiertoe dienende formulier aan bij de
penningmeester
Frits Schutte, penningmeester@hofkerkgoor.nl
tel. 260 211.
Kerkbalans 2020 digitaal?
Komende Kerkbalans in januari willen we een eerste stap zetten naar
een meer moderne organisatie van Kerkbalans. Daardoor hoeven
minder antwoorden te worden opgehaald. Die eerste stap bestaat uit
vrijwillige deelname aan het volgende experiment.
Die kerkleden van wie wij het e-mailadres kennen, krijgen 15
december een uitnodiging via dat e-mailadres. Daarop kunnen ze
reageren, maar dat hoeft natuurlijk niet; het blijft vrijwillig.
Diegenen die over een e-mailadres beschikken dat wij (nog) niet
kennen, hebben 15 december die uitnodiging dus niet ontvangen. Als
u wel wilt meedoen, stuurt u dat e-mailadres vóór 1 januari a.s. naar
penningmeester@hofkerkgoor.nl.
Aan degenen die hebben gereageerd, wordt de informatie over
Kerkbalans 2020 digitaal toegezonden. Hen wordt dan gevraagd om
de toezegging voor de vrijwillige bijdrage 2020 eveneens digitaal aan
de penningmeester toe te sturen, en wel uiterlijk 14 januari. Deze
zorgt ervoor dat de toezegging op de gebruikelijke wijze in de
bijdragenadministratie van LRP wordt ingevoerd, inclusief aangeven
of zelf voor overmaken wordt gezorgd of dat de kerk mag incasseren.
In het laatste geval kan ook de maand januari als incassomaand
worden aangevinkt!
Het voorgaande geldt niet voor degenen die met de kerk een
periodieke gift is overeengekomen. Van hen weten we immers de
toezegging voor 2020 al.
Aan allen zal de nieuwe Hofkerkgids worden aangereikt, maar het
enkele dagen ophalen van een toezegging is bij deelname aan dit
experiment niet meer nodig. Wij zijn heel benieuwd hoeveel
gemeenteleden willen meedoen en of zij het als een vereenvoudiging
ervaren.
Kerkrentmeesters
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Kerstkaarten
Zoals ieder jaar heb ik weer een aantal nieuwe Kerstkaarten
gemaakt, die u tijdens de Adventsweken kunt kopen.
Ze liggen op het witte kastje in de “ Ontmoetingshal “
De meeste kaarten kosten 1 euro , of anders, zoals aangegeven op
de prijssticker. De opbrengst is voor het (scholen) project “MALI”.
Marijke Voerman - Viejou
Nieuwsbrief Maliproject november 2019
Beste Maliproject -vrienden, het afgelopen jaar is een moeilijk jaar
geworden voor het scholenproject: Mali, een land in beroering.
Op de overheidsscholen is er door stakingen van het onderwijzend
personeel heel weinig les gegeven in 2018/2019 en via Casper
Jansen en M’Bimba Dembelé kwamen de verhalen naar ons toe.
Op Le Bon Berger is er grote beroering geweest (zie de vorige twee
nieuwsbrieven, maart en november 2018). Doordat de directie van
de stuwdam besloot het schoolgeld voor de kinderen van
werknemers, niet meer direct naar Le Bon Berger over te maken,
maar aan de betreffende werknemers uit te betalen, liep het
leerlingenaantal dramatisch terug, ondanks het feit dat de kwaliteit
van onderwijs op overheidsscholen (schoolgeld 1 euro per jaar) veel
minder is. En ondanks een sponsoring van 23 leerlingen door het
Maliproject en andere maatregelen (verlaging schoolgeld, verlaging
salarissen onderwijzers), is het in standhouden van de basisschool
waarschijnlijk niet haalbaar. We wachten verdere ontwikkelingen af.
Er wordt onderzocht om in samenwerking met Casper Jansen èn met
Elie Théra, voorzitter van het Jeugdcomité van de Raad van
Protestantse kerken in Mali, volwassenonderwijs te starten om
mensen mogelijkheden te geven in hun onderhoud te voorzien.
Gedacht wordt aan onderwijs in tuinieren en bomenaanplant (in het
kader van het stoppen van de verwoestijning door weinig regenval)
èn aan opleiding voor horeca/restaurant.
Wat betreft de tweede bezigheid van ons Maliproject: door
samenwerking met een grote organisatie van Chr. radiostations in
Mali en Kenya heeft Radiostation KanuYah (God met ons) thans héél
het grote hoofdgebouw in gebruik genomen. Er zijn 18 medewerkers
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werkzaam. Het gebouw is inmiddels met middelen van deze
radiostationorganisatie van binnen en van buiten prachtig opgeknapt,
zelfs voorzien van airco. De zendapparatuur van Kanuyah is met geld
uit het Maliproject, vernieuwd en gemoderniseerd.
Over de derde betrokkenheid van het Maliproject, de vernieuwing en
renovatie van drinkwaterpompen, waar met name onze partner
Casper Jansen mee bezig is, is te melden dat ca. ruim 32 pompen in
de directe omgeving van ons scholengebied, gerepareerd of
vernieuwd zijn. Er komen steeds nog weer aanvragen binnen en
Casper probeert met name op zaterdag in samenwerking met een
plaatselijk loodgieter aan alle hulpvragen te voldoen.
Ja, lieve mensen, afgelopen jaar/schoolseizoen is er veel gebeurd op
die plek daar in Mali. Casper was in oktober in Nederland (o.a. voor
een medische check) en hij is nu weer terug naar zijn
www.coolcampmali.com.
Wij blijven jullie op de hoogte houden en brengen met klem de
bankrekening van ons Maliproject (www.maliproject.nl) onder jullie
aandacht: NL66SNSB 0908 763 743, Diaconie Hofkerk Goor,
o.v.v. MALIPROJECT
C.B. van der Sluijs en A.C. van der Sluijs-Goud.
ACO nieuws
Kerstviering op 17 december 2019
Graag nodigen wij u uit voor de kerstviering op dinsdag 17 december
a.s. in de Hofkerk. In het verleden vermeldden we in de aanhef dat
de kerstviering was bedoeld voor de 65-plussers onder ons. Dit was
vroeger een magische leeftijdgrens. Maar die grens hebben we al
lang losgelaten. Iedereen is van harte welkom om samen kerst te
vieren in een kerkzaal die helemaal versierd en ingericht is om elkaar
te ontmoeten, een praatje te maken onder het genot van een kopje
koffie of thee, samen te zingen en te luisteren. Medewerking wordt
ook deze keer weer verleend door het “Goors Mannenkoor”.
De viering begint om 14.30 uur en eindigt rond 17.00 uur. Voor een
goede organisatie is het nodig te weten op hoeveel bezoekers we
kunnen rekenen.
Daarom een dringend verzoek: geeft u zich vooraf op bij één van
onderstaande dames!
mevr. H. Bieleman telefoon 274226
mevr. J. Buitenhuis telefoon 275210
mevr. J. Minnen telefoon 274093
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Als u niet zelfstandig naar de kerk kunt komen dan is er een
vrijwilliger die u graag komt halen. Laat ons dat wel even weten.
We ontmoeten u graag bij de kerstviering in onze mooie Hofkerk.
Oecumenische Bijbelkring, 20 november 2019.
Het onderwerp voor deze avond was de profeet Micha, ingeleid door
ds. Wim de Jong. Uit dit Bijbelboek wordt ook gelezen tijdens de
diensten in de Advents- en Kersttijd in de Hofkerk.
Na Welkom en Opening met gebed lezen we samen Micha 4:1–5,
over het Koningschap van God op de berg Sion, met de tempel van
de Heer. Ds. Wim de Jong vraagt, wat we weten van de profeet
Micha. Niet zo veel…..
Micha kwam uit een klein plaatsje Moreset, op het platteland van
Israël. Hij trad op in de 8ste eeuw ( 750 – 700) vóór Christus,
waarschijnlijk in Jeruzalem. In die tijd werd het 10-stammenrijk Israël
veroverd door de Assyriërs en het 2-stammenrijk Juda werd
bedreigd…. Micha was leerling van Jesaja. De naam Micha komt van
(aartsengel) Michaël, wat betekent: “Wie is als God?”
Micha predikt onheil, vooral tegen de bovenlaag van de bevolking:
machthebbers, groot-grond-bezitters, rechters, priesters enz., die
zich allemaal schuldig maken aan onrecht. Micha keert zich tégen de
gedachte, dat Gods heilsbeloften los staan van het gedrag van
mensen. Er is bekering nodig!
Hij dreigt en veegt de vloer aan met z.g. “profeten” in Jeruzalem, die
menen, dat het allemaal niet zo’n vaart zal lopen, die zeggen: “Gods
liefde voor Zijn volk is onvoorwaardelijk!”, met andere woorden: “wij
machthebbers kunnen onze gang gaan”. Daar gaat Micha als profeet
van God fel tegen in! Dit brengt spanning in het Bijbelboek Micha!
Ook in woorden van Jezus, de Vredevorst, horen we deze spanning,
als Hij zegt: “Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het
zwaard…”, Matth. 10 : 34
Het boek Micha bevat 7 hoofdstukken, de eerste 5 zijn oorspronkelijk,
6 en 7 zijn later toegevoegd. We lezen Micha 2, over het kwaad: de
boze plannen, die groot sociaal onrecht teweeg brengen:
Onteigening van land en huizen.
De rijken in Jeruzalem beschouwen het platteland als hun
“achtertuin”. Micha gaat hier met harde woorden tegen in. Hij had
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charisma en zijn woorden werden gehoord. Maar er wordt lauw
gereageerd: “Houd toch op met dat ge-Jeremiëer!”.
Micha zegt: “De ware Shalom is niet goedkoop! Pas als je werkelijk
de rechte weg gaat, komt het goed! Bekeer u van uw slechte daden!”
Shalom, het Koninkrijk van God is onlosmakelijk verbonden met de
Thora: Recht en gerechtigheid doen, dát brengt vrede.
In de Bijbel werken de goede daden door tot in het duizendste
geslacht, (zo werkt Gods genade) en de kwade daden tot in het 4 e
geslacht.
De z.g. Hof-profeten, die tegen Micha ingaan en zeggen: “Het zal
allemaal wel meevallen; God is toch goed?” lijken op de Duitse
soldaten in W.O.II, met op hun koppelriem: “Gott mit uns”
Hizkia, als koning van Juda luistert en handelt wel naar de woorden
van Micha: Juda en Jeruzalem worden voorlopig gespaard.
De oproep van Micha om recht te doen en vrede te bewerkstelligen,
zijn nog steeds actueel! Ze gelden ook voor ons. Er is nog altijd veel
onrecht, geweld, armoede in de wereld, ook in onze maatschappij. Al
zijn wij falende mensen, dit mag geen argument zijn, om maar niets
te doen. We kunnen niet de hemel op aarde vestigen, maar wel een
beetje “recht en vrede “ brengen in onze omgeving!
Ds. Wim de Jong sluit af met een tekst van Kees van der Zwaard:
“Onrust zaaien om de spiritualiteit van de schrik!”
We bedanken hem hartelijk voor zijn duidelijke uitleg. Het was een
boeiende en leerzame avond.
Dora Brinkhorst.
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Open Deur 2019
In de stal
Stap de kerststal binnen! Ontmoet daar de
jonge moeder Maria, Jozef, herders, wijzen uit
het oosten, het pasgeboren kind Jezus en hoor
wat ze te vertellen hebben en hoe ze mensen
van nu inspireren.
Het beeldmateriaal is bijzonder én gevarieerd:
een combinatie van actuele foto’s, oude en
hedendaagse kunst, en speciaal voor Open
Deur gemaakte tekeningen.
Met onder andere:
• De stal: een plek in de marge
• De kribbe: in een kribje sta je niet, je ligt…
• Maria: plek voor moeder en kind
• Jozef: verwonderd en verstild
• De dieren spelen de hoofdrol in een kerstverhaal van Bette
Westera
• Lied van de herders
• De wijzen: drie ‘lichtzoekers’ vertellen waar zij een teken van
hoop vinden
• En jij? Wie wil jij zijn? Engel, herder, wijze?
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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17-12-2019
19-12-2019
05-01-2020
06-01-2020
07-01-2020

08-01-2020

09-01-2020
13-01-2020
14-01-2020
15-01-2020
16-01-2020
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19.45 uur
14.30 uur
19.30 uur
17.00 uur
15.45 uur
19.45 uur
17.00 uur
19.30 uur
20.00 uur
17.00 uur
19.00 uur
19.45 uur
10.00 uur
11.00 uur
19.45 uur
17.00 uur
19.30 uur
17.00 uur
20.00 uur
10.00 uur

Vocanto
Kerstmiddag ACO
Vesper
Kerstdiner voor de maaltijdgroep
Peuter en kleuter viering
Vocanto
Inloopmaaltijd
Vesper
Kleine kerkenraad
Inloopmaaltijd
Op weg naar zondag
Diaconievergadering
Inloop
Ouderengespreksgroep
Vocanto
Inloopmaaltijd
Vesper
Inloopmaaltijd
Jeugdwerkoverleg
Inloop

De kopij voor het kerkblad van 18 januari (voor 4 weken) inleveren
vóór 07 januari. 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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