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Een afslag
Onderweg naar Mannheim, waar ik jaarlijks een dienst doe voor de
Nederlandse binnenvaartschippers, kom ik elke keer de afslag
Bingen tegen. Het is de stad aan de Rijn bij Mainz waar Hildegard
von Bingen heeft gewerkt en geleefd. Wellicht ook bij velen bekend
als de eerste vrouwelijke componist. Haar werk wordt nog regelmatig
uitgevoerd. Begin januari van dit jaar toch maar eens de afslag
genomen en een bezoek gebracht aan de Sint Hildegard Abdij, die
op een berg hoog boven de stad en de rivier uitkijkt.
Hildegard von Bingen leefde in de 12e eeuw, een tijd waarin er grote
onrust was in de wereld en de kerk, het is de tijd van de kruistochten
en de Katharen, maar ook van de schandalen, verrijking en
machtsmisbruik in de kerk. Ze trad al jong in als kloosterlinge en
ontwikkelde een heel eigen spiritualiteit en doorleefde theologie. In
verschillende boeken doet ze verslag van haar eigen mystieke weg
met daarin grote aandacht voor de natuur en in het bijzonder ook de
geneeskunde. In eerste instantie argwanend bekeken door een door
mannen beheerste kerk kreeg deze bijzondere vrouw toch de ruimte
om haar boodschap uit te dragen.
Hildegard ging in de theologie haar eigen weg. Dacht men in de
middeleeuwen nog heel sterk in hiërarchische lijnen. In de visie van
Hildegard is de mens geschapen als een vrij wezen: ‘Mens, wordt
wat je reeds bent, een mens’. Zo schrijft ze
O, hoe bewonderenswaardig is
de voorkennis van het goddelijk hart,
dat voorkennis heeft van de hele schepping.
Want toen God het gezicht zag van de mens
die Hij had gevormd,
zag Hij in diezelfde menselijke vorm
al zijn werken.
O, hoe bewonderenswaardig is de adem
die de mens zó tot leven riep.
In al haar werken speelt de relatie tussen God – mens – natuur een
grote rol. De groenkracht en groeikracht in de natuur is te vergelijken
met de kracht die God in een mens heeft gelegd om geestelijk te
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groeien tot ‘mens’, mens voor een ander. In deze relatie speelt Gods
overvloeiende liefde een grote rol en waar deze relatie en liefde
ontbreekt, gaat het mis.
Liefde vloeit over in alles
van de donkerste diepte tot hoog boven de sterren.
En heeft alles tot het uiterste lief,
want aan de hoogste Koning
heeft zij de kus van de vrede gegeven.
We staan aan het begin van een nieuw jaar, een begin ook van een
nieuwe decade (tien jaar), waarin we als wereldsamenleving met
grote problemen te maken hebben, zoals de klimaatcrisis en de
bedreiging van de wereldvrede. Hebben de wereldleiders een
antwoord of moet het antwoord juist van mensen komen die ‘mens’
willen zijn, mens voor een ander, een mens die staat in relatie met
anderen, met de natuur, met God. Een mens die zich gedragen voelt
door Gods overvloeiende liefde. Mensen als Hildegard von Bingen
kunnen daarin voor ons inspirerende wegwijzers zijn. Misschien
moeten we soms wat vaker afslagen nemen op onze snelwegen.
Frans Cromphout schreef een zegenbede die sterk doet denken aan
de spiritualiteit van Hildegard von Bingen. Daarmee mogen we ieder
persoonlijk en als Hofkerk-gemeenschap het nieuwe jaar in:
Moge de weg je zeggen
Moge de ster je zeggen
Moge de grond je zeggen
Moge het water je zeggen
Moge het vuur je zeggen
Moge de boom je zeggen
Moge de vrucht je zeggen

: volg me maar
: richt je vaart op mij
: bezaai me.
: drink me
: warm je
: schuil in mijn schaduw
: pluk me, eet me.

En als je de weg kwijtraakt; geen vaste grond meer vindt
en dreigt te verdrinken; Als het vuur is gedoofd en je kou lijdt
in een nacht zonder sterren; als de bomen kaal zijn
en je honger en dorst hebt,
Dan moge Zijn STEM je zeggen:
Wees niet bang, Ik zal er zijn.
Vrede en alle goeds, ds. Wim de Jong
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Vrijdag 17 januari 2019 Stoevelaar
Stoevelaar 16.00 uur

ds. W. de Jong

Zondag 19 januari 2020 Oecumenische Dienst
P en P kerk Hengevelderstraat 10.00 uur
ds. W. de Jong
Kindernevendienst: Ruud Wiggers
Collecten:
1) Diaconie 2) Kerk
Zondag 26 januari 2020 4-jarigen Dienst
Hofkerk 10.00 uur
Kindernevendienst: Hanneke Bor
Collecten:

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

Dinsdag 28 januari 2020 Herfstzon
Herfstzon 10.30 uur

ds. W. de Jong

Vrijdag 31 januari 2020 Stoevelaar
Stoevelaar 16.00 uur

ds. A. Snier

Zondag 02 februari 2020 Heilig Avondmaal
Hofkerk 10.00 uur
ds. W. de Jong
Kindernevendienst: Sandra Moes
Collecten:
1) Kerk in Actie/ Werelddiaconaat/Mali 2) Kerk
Hofkerk 18.00 uur Maaltijddienst
ds. W. de Jong
m.m.v. Unico
Zondag 09 februari 2020
Hofkerk 10.00 uur
ds. R. Nieuwkoop
Kindernevendienst: Alja Klok
Collecten:
1) Diaconie 2) Catechese en Educatie
Vrijdag 14 januari 2020 Stoevelaar
Stoevelaar 16.00 uur
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mw. D. Brinkhorst

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
Inloop en ontmoeting
Elke 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.
Bloemen eredienst:
19 januari : mw. B. Hulshof
26 januari : mw. L. de Croes
02 februari: mw. L. de Croes
09 februari: mw. H. van Rijnsbergen
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Vervoer naar de kerkdiensten
19 januari : mw. G. Vietje, mw. A. Dijkstra, dhr. J. Sportel,
dhr. P. Fernhout, dhr. J. Drenthen
26 januari : dhr. H.J. Tadema, dhr. R. Caron, dhr. A. Bouma,
dhr. P. Fernhout en dhr. J. Drost
02 februari: mw. A. Schutte, dhr. H. Buitenhuis, dhr. R. Hoekman,
dhr. Y. de Jong en dhr. P. Fernhout
09 februari: dhr. F. Gerritsen, dhr. R. Minnen, dhr. G. Dijkstra,
dhr. C. van Rijnsbergen en dhr. P. Fernhout
Rooster koffieschenken zondagochtend:
26 januari : Addie en Cees van der Sluijs en Fred Gerritsen
02 februari: Henny Tadema, Fija en Ernst Ossewaarde
09 februari: Anke de Boer, Rita en Rijk Wibbelink

Zondag 19 januari 10.00 uur Petrus en Pauluskerk (RK)
Oecumenische dienst gebed voor de eenheid
Het thema van deze oecumenische dienst is “Zij
waren buitengewoon vriendelijk voor ons”.
Dit thema is ontleend aan het verhaal van de
schipbreuk van Paulus voor het eiland Malta.
(Handelingen 27-28). Als ze op wonderbaarlijke
manier veilig op het eiland aankomen worden ze buitengewoon
vriendelijk ontvangen door de eilandbewoners.
Het is een verhaal van ontmoeting tussen mensen uit verschillende
culturen, niet alleen op Malta maar ook al op het schip waar Paulus
voer en met wie ze de zware storm en schipbreuk doorstaan.
De wereldwijd gevierde week voor de eenheid van de kerken is dit
jaar voorbereid door de christenen op Malta.
Deze dienst is voorbereid door de RK geloofsgemeenschap Goor, de
Anglicaanse Parochie Twente, de Arabische geloofsgemeenschap en
de PKN Hofkerkgemeente. Medewerking wordt verleend door het RK
gemengd koor.
6

Zondag 26 januari 10.00 uur Vierjarigendienst
Jesaja 49:1–7 Mattheüs 4:12–22
In deze dienst staan de (bijna) vierjarigen
centraal die dit jaar naar de basisschool
gaan. Een sleutelmoment in het leven van
kinderen én van ouders. Een moment ook
van loslaten, loslaten de grote wereld in.
Ook in het verhaal voor deze zondag over
Jezus die zijn leerlingen roept komt het
zelfde thema aan de orde. De vissers
laten hun vaders en hun boten achter om
hun eigen leven vorm te geven, zin te
geven. Ze mogen vissers van mensen
worden. Mens voor de ander te zijn.
Dat is ook waar de kinderen naar toe
mogen groeien en eigenlijk wij zelf ook
nog iedere dag.
Zondag 2 februari 10.00 uur Maaltijd van de Heer
Zefanja 2: 3, 3: 9 – 13 Mattheüs 5:1– 2 Psalm van de zondag 37
Vandaag horen we de
bekende woorden uit
de Bergrede, de
zaligsprekingen, die
beginnen met :
“Gelukkig de mensen
die arm (van geest)
zijn, want voor hen is
het Koninkrijk van de
hemel”. Jezus geeft
hoog op van de
mensen die arm zijn,
die bedroefd zijn, die
vervolgd zijn. Hij prijst
ze gelukkig. Het is een prachtige, troostvolle maar ook moeilijke
tekst.
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Want het voelt helemaal niet goed om arm, bedroefd, vervolgd te zijn.
En de filosoof Nietzsche beweerde dat geloven alleen nodig is voor
‘zwakke’ mensen. Sterke mensen hebben geloof helemaal niet nodig.
Voelen wij ons aangesproken door de woorden van Jezus of hebben
we het gevoel dat het niet over ons gaat?
Samen gaan we aan tafel om de maaltijd van de Heer te vieren.
Jezus nodigt ons allen uit, wie we ook zijn, om aan te schuiven in de
kring.
Zondag 2 februari 18.00 uur Maaltijdviering
De maaltijdviering is niet
alleen voor jongeren, maar
juist een viering waar jong en
oud elkaar rond de maaltijd
ontmoeten.
Het jeugdorkest Unico zorgt
voor de muzikale begeleiding!
De voorbereiding is nog niet
gestart, dus het thema is nog
niet bekend, maar de
ontmoeting van jong en oud
staat centraal.
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Peuter kleuterviering 2 februari
De volgende peuter kleuterviering in de Hofkerk voor kinderen met
hun ouders en of opa en oma’s is op zondag 2 februari 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.
1e zondag van de maand: 1 maart 2020 en 5 april 2020!
Loop gerust eens binnen om het mee te maken.
Voor meer informatie: hannekecaron@caiway.nl of 0621813281

Overleden
15 december Gerrit Willem Leetink, de Stoevelaar 1/408, in de leeftijd
van 91 jaar
4 januari Berend Willem Oonk, de Stoevelaar, afd. Stuvelshof, in de
leeftijd van 81 jaar
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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: Anja Kranenburg, Anton op den Dries, Ank en Riekele
Bijleveld, Dini Smit, Hans en Diny de Wilde, Annie Sprokkereef, Jan
Dunning, Joeri Donkers, Mw. Hakkert, Anja Pot en Janny Drost.
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 22 januari 19.30 uur voor de zondagen 26 januari en 2
februari
Maandag 3 februari om 19.00 uur voor de zondagen 9 en 16 februari
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 6 februari 11.00 uur
in de Klokkenkamp. Thema is: Mozes in het biezen mandje
(Exodus 2)
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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.
- 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.
4. Bibliodrama

Ook in het voorjaar 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 23 januari 19.30 uur
Donderdag 27 februari 19.30 uur
Donderdag 19 maart 19.30 uur
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 Bonhöffer (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 van Heeckerenweg 29
Wijk A Maandag 10 februari 15.00 uur Gondalaan 50
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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 Maandag 10 februari 20.00 uur de Klokkenkamp
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

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
Avondmaalscollecte op 3 februari voor het Maliproject
Laatste nieuws uit Mali: Vandaag, 6 januari, zouden de scholen weer
beginnen. Ja “zouden”, echter: de ontevredenheid en onrust onder
ambtenaren, onderwijzend personeel en veel inwoners van Mali is
dermate, dat er weer een staking is afgekondigd. Vorig jaar is er
amper les gegeven en het ziet er naar uit, dat er ook dit schooljaar
niet veel les zal worden gegeven.
Ook de situatie van de school Le Bon Berger is weinig hoopgevend.
13

Het Maliproject zal zich concentreren o.l.v. Casper Jansen op
drinkwatervoorziening en volwassenonderwijs en afrastering van
boomgaarden/groentetuinen en watervoorziening in de tuinen, zodat
er beter voorzien kan worden in de dagelijkse voedselvoorziening ter
plekke.
Op het ogenblik is er een beroep op het Maliproject gedaan om de
bronboring in het dorp Tintilla succesvol te maken (een diepte van
113 m moet bereikt worden!).
Casper Jansen en M’Bimba Dembelé onderhouden goed contact
met elkaar en van hen krijgen Cees en Addie soms dagelijks, ook via
WhatsApp-gesprekken, de stand van zaken door.
Addie van der Sluijs-Goud
Koffie en thee.
Namens de Voedselbank wil de Diaconie de gevers van koffie en
thee in december jl. hartelijk bedanken! Er werden ca 20 pakken
koffie en evenveel pakjes thee ingebracht.
Tijdens het Kinderkerstfeest op 22 december jl. werd er gecollecteerd
voor de Voedselbank in de Hof van Twente; dit in overleg met de
Prins Constantijnschool.
De collecte heeft het mooie bedrag van €385,00 opgebracht. Hiervan
worden producten gekocht voor de Voedselbank, die schaars worden
ingebracht, zoals dus koffie, thee en ook kaas.
De Voedselbank is er blij mee!
De spaarpotten met ingeleverd buitenlands geld hebben tot nu toe
voor de Diaconie het mooie bedrag van €160,20 opgebracht! Dit is
alleen van het papiergeld.
Munten kunnen niet omgewisseld worden, maar gaan naar de
landelijke PKN-kerk in Utrecht. Daar worden de munten gesorteerd
en aan verzamelaars verkocht. Dus buitenlands geld, dat u overhoudt
van vakantie b.v. is nog steeds hartelijk welkom!
De Diaconie.
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Kaarten verkoop MALI
De afgelopen maand zijn er weer veel kerstkaarten gekocht.
Maar ook het gehele jaar door was er steeds belangstelling .
Hierdoor kon over het hele jaar 2019, een totaal bedrag van €375,00
gestort worden op de rekening van de Diaconie voor het
(scholen)project MALI. Alle kopers hartelijk dank.
En de “draaimolen” is weer met nieuwe kaarten aangevuld.
Marijke Voerman - Viejou
Collectes december 2019
06-12 Stoevelaar
€ 39,85
08-12 Diaconie
€ 121,15
15-12 Diaconie
€ 118,05
17-12 Diaconie
€ 227,40 Kerstviering ACO
22-12 Diaconie
€ 385,63 Hier zijn producten voor gekocht voor
de Voedselbank
24-12 Diaconie
€ 282,58 Overstromingen Afrika aangevuld tot
€ 590,00
25-12 Diaconie
€ 203,90 Kerk in Actie aangevuld tot € 410,00
29-12 Diaconie
€ 112,15
31-12 Diaconie
€ 37,40
Contante giften Kerstplantjes
Via dhr. Klok € 5,00
Alle gulle gevers hartelijk bedankt.
Namens de Diaconie ,Yke de Jong
Collecte opbrengsten december 2019
01-12
€ 109,30
08-12
€ 112,75
15-12
€ 102,05
22-12
€ 129,02
24-12
€ 131,02
25-12
€ 151,54
29-12
€
91,75
31-12
€
28,45
Namens Kerkrentmeesters, Anneke Veenstra
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Ontvangst contante giften december 2019
Via mw. G Jelsma
€ 5,00 kerk
Via mw. D. van Huffelen
€ 10,00
Via fam. Jacobi
€ 5,00
Via fam. Jacobi
€ 10,00
Via mw. R. Schuite
€ 10,00 kerk
Alle gulle gevers hartelijk bedankt.
Namens Kerkrentmeesters, Anneke Veenstra

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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Kerkbalans 2020 – Samen van betekenis voor de Hofkerk
Zoals u weet wordt elk jaar in januari de actie Kerkbalans gehouden,
de belangrijkste inkomstenbron voor de kerk. Maar ook de grootste
en meest ingewikkelde actie die jaarlijks wordt gehouden. Die wordt
gecoördineerd door
- Piet Fernhout voor de vrijwilligers die de informatie rondbrengen en
weer ophalen;
- Ed de Jong voor de database van aan te schrijven gemeenteleden;
- Frits Schutte voor de brieven met informatie, de folder 2020, de
antwoordformulieren en het invoeren van de toezeggingen in de
bijdragenadministratie;
- Richard Minnen voor de inhoud van de Hofkerkgids 2020;
- Jan van den Berg voor het boeken van de bijdragen die op onze
bankrekening binnenkomen.
Dit jaar is de benadering verschillend.
1. Van diegenen die een vijfjarige overeenkomst zijn aangegaan
kennen we de toezegging al, dus die ontvangen alleen de
Hofkerkgids 2020 en hoeven niet te reageren.
2. Degenen die hebben aangegeven dat ze mee willen doen met de
digitale proef ontvangen het verzoek per e-mail met de vraag ook
per e-mail te reageren. Zij krijgen natuurlijk ook de Hofkerkgids
2020 aangereikt.
3. De overige kerkleden – belijdende leden, gedoopte leden vanaf 21
jaar en vrienden van de Hofkerk - krijgen een persoonlijke brief
samen met de Hofkerkgids 2020 aangereikt. Die gids geeft u een
beeld van het kerkenwerk dat wij dit jaar hopen uit te voeren en de
begrote kosten die dit met zich meebrengt.
Veel vrijwilligers gaan in week 4 van januari op pad om die informatie
bij u af te geven of in de bus te stoppen, en halen van groep 3 het
antwoord in week 5 weer op. Op donderdagavond 30 januari gaan
we uw toezeggingen optellen. Dan zal blijken of we in staat zijn om
onze plannen voor 2020 uit te voeren. Wij zullen het (voorlopige)
resultaat melden in de kerkdienst van 2 februari en (wat uitgebreider)
in het eerstvolgende kerkblad.
We tellen per 1 januari 2020 554 belijdende leden, 355 doopleden
van 21 jaar of ouder, en 93 mensen die wij als vriend hebben mogen
registreren. In totaal gaat het dit jaar om 750 adressen. De
ongedoopten, meegeregistreerden en gastleden meegerekend, telt
ons bestand nu 1.200 personen.
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In de begroting 2020 is uitgegaan van een totaalbedrag aan vrijwillige
bijdragen via de actie Kerkbalans van bijna € 116.000 (naast ruim €
26.000 van collecten, giften, en acties). Dit is helaas weer wat minder
dan vorig jaar, omdat rekening is gehouden met de onvermijdelijke
terugloop in ledental. Die vindt niet alleen landelijk plaats, maar ook
in Goor. Dit is voornamelijk het gevolg van het ons ontvallen van
oudere gemeenteleden, die traditioneel goed bijdroegen, en
verhuizingen.
Om het begrote bedrag concreet te vertalen naar een richtbedrag:
als iedereen € 10 per maand bijdraagt dan krijgen we de begrote
uitgaven gedekt. Dat bedrag kan natuurlijk niet iedereen geven,
maar gelukkig zijn er ook veel gemeenteleden die (veel) meer dan
die € 120 per jaar kunnen bijdragen. Ook goed om te weten: de kerk
moet jaarlijks afdragen voor bovenplaatselijke activiteiten (classis en
het bureau van de PKN). In 2020 zal dat € 9.150 zijn. Iets
vergelijkbaars geldt overigens ook voor de diaconie! Dat geld kunnen
we dus niet inzetten voor onze eigen activiteiten (maar wordt
natuurlijk elders wel goed besteed).
Wij hopen dat u in staat bent om uw bijdrage op het voor 2020
begrote bedrag af te stemmen.
Frits Schuttevoorzitter College van kerkrentmeesters
Kerkbalans 2020 – Samen van betekenis voor de Hofkerk.
Zoals elk jaar wordt in januari weer de actie Kerkbalans gehouden.
Zo’n 65 vrijwilligers zetten zich dan in om een envelop rond te
brengen en het antwoord weer op te halen. De data zijn ditmaal:
- ophalen enveloppen: maandag 20 jan. 16.00 uur tot 21.00 uur
- inleveren antwoorden: donderdag 31 januari, van 19.00 tot 21.00
uur
Piet Fernhout, organisatie Kerkbalans 2020. Tel: 0615834651
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Kerstviering A.C.O.
Dinsdag 17 december hebben we onze jaarlijkse kerstviering
gehouden. De kerk was weer in kerstsfeer aangekleed en zag er
gezellig uit. Dat de gasten het waardeerden kon je zien aan de
gezichten als men binnenkwam, Bij binnenkomst kreeg men koffie of
thee met een kerstkrans. Om half 3 begon de viering met lezingen,
zingen en een verhaal van Wim. Op het orgel werden we begeleid
door Cees van der Sluis. In de pauze werd er getrakteerd op een
drankje en een hapje en was er gelegenheid om met elkaar te praten.
Na de pauze kwam het mannenkoor met het altijd weer
indrukwekkende Gloria Intrada. Ze lieten weer mooie liederen horen
en we zongen een paar liederen mee met tot besluit het Ere zij God.
Het was weer een mooie viering. Nog een mededeling, omdat we de
indruk hebben dat veel mensen niet komen vanwege de naam
Activiteiten Commissie Ouderen hebben we besloten de naam te
veranderen in: Activiteiten Commissie Hofkerk en hopen zo ook de
mensen die zich nog niet oud voelen te mogen begroeten.
Activiteiten Commissie Hofkerk

Organistenteam.
Ons team van organisten is sinds kort versterkt met Hans Boensma.
Hij woont in Diepenheim en heeft een veelzijdige ervaring in
orgelbegeleiding. De eerste lessen heeft hij destijds gehad van Jan
Warmink op het vorige orgel in onze kerk. Hij speelde in de PKN
gemeente Losser, nu nog incidenteel; is één van de organisten in
Diepenheim en begeleidt de Open Hof Gemeente in Rijssen. We zijn
erg blij dat we zo het team van gekwalificeerde organisten weer
hebben kunnen uitbreiden tot 5.
Inmiddels heeft hij, als deze Kerk Onderweg uitkomt, al een keer
gespeeld: op 12 januari. Zijn volgende beurt is 16 februari a.s. Wij
heten Hans van harte welkom als organist in onze Hofkerk gemeente
en vertrouwen op een fijne samenwerking!
Werkgroep Eredienst en Kerkmuziek, Lucas Schoemakers
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AED
Zoals u weet hebben wij samen met het uitvaarthuis sinds een jaar
de beschikking over een AED. De stichting Hart voor Goor verzorgt
het onderhoud en geeft cursussen in het gebruik ervan als zich een
noodsituatie voordoet. Kerkrentmeesters vinden het vanzelfsprekend
dat zoveel mogelijk vrijwilligers die in en rond kerk en Klokkenkamp
hun werkzaamheden uitvoeren, op de hoogte zijn van de bediening
van de AED. Hart voor Goor geeft regelmatig een cursus in de
Klokkenkamp. U kunt zich hiervoor opgeven, met een kopie aan
kerkrentmeesters zodat wij ervan op de hoogte zijn. De cursusdata
staan vermeld op de website www.hartvoorgoor.eu/cursussen, of u
kunt er uw voorkeur opgeven.
Van harte aanbevolen!
Kerkrentmeesters
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Open Deur januari 2020
De ziel
Al weet niemand waar de ziel zit en ook niet wat het precies is, we
kunnen niet zonder, lijkt het wel. Als de ziel weg is, ontbreekt er iets
wezenlijks, iets wat levend maakt.
Voor filosoof Victor Kal is de ziel ‘het ademen van het hart’, je
inspiratie. En: de ziel duidt niet aan wie je bent, maar wat je wordt,
telkens opnieuw.
Voor een mystica als Teresa van Avila is de ziel de schatkamer in
mijzelf waar God en ik elkaar ontmoeten. Alle reden om op zoek te
gaan naar die ziel.
Met onder andere:
•
Kleine geschiedenis van de ziel:
•
Bezield leven: Hoe kom je weer in contact met je ziel?
•
‘Hier leg ik mijn hele ziel en zaligheid in’
•
‘Op mijn ziel getrapt’
•
‘Een zielsverwant’
•
Dorst – bij psalm 42
•
Als het lichaam sterft
Open Deur is een Oecumenisch maandblad over vragen van geloven
en leven, geschreven voor een breed publiek van mensen 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 08.00 – 09.00 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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20-01-2020
21-01-2020

22-01-2020
23-01-2020

27-01-2020
28-01-2020
29-01-2020
30-01-2020
02-02-2020
03-02-2020
04-02-2020

05-02-2020
06-02-2020
10-02-2020

11-02-2020

12-02-2020
13-02-2020
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19.45 uur
20.00 uur
15.30 uur
17.00 uur
19.30 uur
19.30 uur
17.00 uur
19.30 uur
10.00 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.45 uur
17.00 uur
19.30 uur
17.00 uur
10.00 uur
20.00 uur
15.45 uur
19.30 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
10.00 uur
14.30 uur
19.45 uur
17.00 uur
19.30 uur
19.30 uur
17.00 uur
20.00 uur
10.00 uur

Vocanto
Voorbereiding 4 jarigen dienst
Tafel van Goor
Inloopmaaltijd
Vesper
Bijbelgroep
Inloopmaaltijd
Op weg naar zondag
Inloop
Bibliodrama
Kerkrentmeesters
Vocanto
Inloopmaaltijd
Vesper
Inloopmaaltijd
Inloop
Wijk A
Peuter en kleuter viering
Op weg naar zondag
Vocanto
Inloopmaaltijd
Vesper
Kleine kerkenraad
Inloopmaaltijd
Diaconievergadering
Inloop
Wijk D
Bezoekgroep ouderen
Wijk A
Vocanto
Inloopmaaltijd
Vesper
Wijk C
Inloopmaaltijd
Grote kerkenraad
Inloop

De kopij voor het kerkblad van 15 februari (voor 4 weken) inleveren
vóór 04 februari. 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

24

