KERK

ONDERWEG
14 maart 2020
22e jaargang no. 07

NAAM onder alle namen
Deze veertigdagentijd, de tijd op weg naar Pasen, lezen we in de
kerk de verhalen uit het boek Exodus, het boek van de bevrijding van
het volk Israël uit de slavernij van Egypte. Maar ook het boek waarin
God zijn naam bekend maakt aan Mozes en daarmee aan het volk.
Maar daarmee ook aan ons. En bovenal gaat het in dit boek om de
vraag: wie is de ware god? Is dat de farao, die zich als god waant in
zijn rijk of is dat de God van Abraham, Izaäk en Jakob? Aan wie
behoort de aarde? Welke god maakt ons klein en welke god doet ons
opstaan?
Elke cultuur, elke tijd, elke samenleving heeft zijn eigen goden.
Vroeger geloofden mensen in goden, die waren verbonden met
natuurelementen zoals de goden van de storm, van de
vruchtbaarheid, van de zon en maan. In onze tijd hebben wij onze
eigen goden, zoals de groei in de economie, onze sociale status, ons
lichaam, het moeten genieten.
Goden die over ons heersen, die ons klein kunnen maken.
In het boek Exodus horen we de naam van de God die Mozes op
weg stuurt om zijn volk te bevrijden van de farao van Egypte, de god
van die tijd. Mozes krijgt te horen dat de naam is: “Ik ben die ik ben”.
Je kan die naam op twee manieren uitleggen: Leg mij niet vast in een
naam, een beeld (die je andere mensen op kan leggen), ik ben wie ik
ben. Maar je mag er ook in horen: “Ik ben er bij, ik was er bij, ik zal er
bij zijn”. Daarom lees ik ook altijd het woord Eeuwige als de
godsnaam in de bijbel voorkomt.
In het Hebreeuws staat er JHWH. De Joden spreken deze naam uit
eerbied niet uit en lezen dan Adonai, wat Heer betekent. Zo staat het
ook in de Nieuwe Bijbelvertaling: HEER. Andere vertalingen schrijven
de Ene, de HEERE of de NAAM.
Deze NAAM die zich niet door mensen laat vullen of manipuleren
gaat omwille van de mensen de strijd aan met de goden die ons
leven bepalen. Die strijd vindt, denk ik, allereerst plaats in onszelf.
Door wie laten wij ons leven bepalen? Richten we ons op de goden
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van onze tijd of op de NAAM die ons als evenbeeld heeft geschapen,
die ons vraagt de ander nabij te zijn zoals HIJ nabij is.
De veertigdagentijd op weg naar Pasen geeft ons tijd om ons hierop
te bezinnen, door stilte te maken, ruimte te geven aan de woorden
die opgeschreven staan, waarin wij zijn Stem horen.
NAAM onder alle namen
Geroepen door een Stem, die de stilte niet breekt,
willen wij de weg van onze bestemming gaan.
Op voeten die liefdevol dienen,
met handen die vreugdevol scheppen,
op de hartslag van een biddend leven
op de adem van aandachtig zijn.
Wij willen ons laten vernieuwen
door uw Stem
ons leven
ons samen leven
en de aan ons toevertrouwde aarde.
Wees dan aanwezig,
Stem in ons midden
Juist als wij vaak afwezig zijn
Voor U
Voor elkaar
Voor Uw aarde
Laat ons naam maken
door Uw Naam onder alle namen hoog te houden
Amen
(uit Veertigdagenkalender 2020 Joke van der Velden)
Vrede en alle goeds
ds. Wim de Jong
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Vrijdag 13 maart 2020 Stoevelaar
Stoevelaar 16.00 uur

ds. M. Dijkstra

Zondag 15 maart 2020 3e zondag 40-dagentijd Thomasviering
Hofkerk 10.00 uur
ds. W. de Jong
m.m.v. Unico
Kindernevendienst: Annigje Beltman en Jantina Jansen
Jeugdkerk: Judith Vrielink en Marjet Donkers
Collecten:
1) Diaconie 2) Kerk
Zondag 22 maart 2020 4e zondag 40-dagentijd
Hofkerk 10.00 uur
ds. W. de Jong
Kindernevendienst: Alja Klok en Ruud Wiggers
Collecten:
1) Kerk in Actie/Binnenlands diaconaat 2) Kerk
Vrijdag 27 maart 2019 Stoevelaar
Stoevelaar 16.00 uur

mw. D. Beuving

Zondag 29 maart 2020 5e zondag 40-dagentijd
Hofkerk 10.00 uur
ds. W. de Jong
Kindernevendienst: Annigje Beltman en Hanneke Bor
Collecten:
1) Diaconie 2) Kerk
Dinsdag 31 maart 2020 Herfstzon
Herfstzon 16.30 uur
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ds. W. de Jong

Avondgebeden op weg naar Pasen
Tijdens de avondgebeden op dinsdagavond in de weken voor Pasen
(veertigdagentijd) lezen we teksten van Dietrich Bonhöffer, die ons
helpen de weg van de mens te gaan: van woestijn naar opstanding,
van heden naar toekomst. Dietrich Bonhöffer was predikant in
Duitsland tijdens de oorlog en hij verzette zich tegen het naziregime.
Hiervoor werd hij gevangen gezet en in april 1944 geëxecuteerd.
Vanuit de gevangenis schreef hij brieven waarin hij zijn innerlijke weg
beschrijft en zijn ideeën ontvouwt over de kerk van de toekomst.
Daarnaast is er aandacht voor de liturgische schikking en de Hallel psalm van de week. Het Hallel (de lofzang) betreft de psalm 113 –
118, die Jezus en zijn leerlingen ook zongen na het laatste
avondmaal voor zij naar de tuin van Gethsemané gingen.
Dinsdag 17 maart: Mensen van het Woord, psalm 116
Dinsdag 24 maart: Mensen van de Daad, psalm 117
Dinsdag 31 maart: Mensen van de Geest, psalm 118
Dinsdag 7 april: Avondgebed in de Stille Week
De avondgebeden beginnen om 19.30 uur
Ds. Wim de Jong
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
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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.
Vervoer naar de kerkdiensten
15 maart: mw. G. Vietje, mw. A. Dijkstra, dhr. J. Drenthen,
dhr. J. Sportel en dhr. P. Fernhout
22 maart: dhr. H.J. Tadema, dhr. R. Caron, dhr. A. Bouma,
dhr. P. Fernhout en dhr. J. Drost
29 maart: mw. A. Schutte, dhr. Y. de Jong, dhr. H. Buitenhuis en
dhr. R. Hoekman en dhr. P. Fernhout
Bloemen eredienst:
15 maart: mw. A. Schutte
22 maart: mw. R. Schuite
29 maart: mw. R. Schuite
Rooster koffieschenken zondagochtend:
15 maart: Wietske Bijker, Marijke en Ben Voerman
22 maart: Francien van der Sluijs, Andre Bouma en John Sportel
29 maart: Loltje de Croes, Dora en Hans Brinkhorst

6

Veertigdagentijd 2020: Een teken van leven
In de veertigdagen tijd gaan we op weg
naar Pasen, het feest van de bevrijding,
van opstanding, van leven. Maar net zoals
het volk Israël veertig jaar door de woestijn
moest, en Jezus veertig dagen in de
woestijn verbleef, gaan ook wij een weg
van veertig dagen van inkeer en
bezinning.
Het thema dit jaar is: Een teken van leven.
We volgen deze veertigdagentijd het
verhaal van de bevrijding van het volk
Israël uit Egypte God hoort en ziet de pijn,
de tranen, het lijden van zijn volk en geeft een teken van leven aan
Mozes. En hiermee stuurt hij Mozes naar de Farao.
En met de eigenlijk onmogelijke bevrijding van het volk uit Egypte
geeft God een teken van leven voor alle generaties. Een teken dat
herhaald wordt met de opstanding van Jezus door de dood heen.
Een teken van leven dat de dood, de pijn en het lijden van mensen,
van de wereld niet het laatste woord zullen hebben.
Dit thema staat centraal in de liturgische bloemschikking, het project
met de kinderen, verbeeld in het projectboek dat deze weken voor in
de kerk op de lessenaar ligt, maar staat ook centraal in de
veertigdagencampagne van Kerk in Actie “Sta op”.
Jezus riep 'Sta op!' tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht.
Hij gaf zelf zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde. Jezus
geeft ons nieuwe hoop. We mogen opstaan en hoop bieden aan
vluchtelingen, aan mensen die zorg nodig hebben, aan kinderen in
de knel, aan ieder die vast zit in armoede of moeilijke
omstandigheden. Kom in beweging, kom tot leven. Sta op!
Elke week staat er een andere plek in de wereld centraal waar
kerken, organisaties gehoor geven aan deze oproep.
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Woensdag 11 maart 19.30 uur – buurtgebouw Kerspel Goor
Biddag voor gewas en arbeid
Exodus 12: 1 – 17
Mattheüs 6: 19 – 23
Psalm 145
De viering in het buurthuis ’t Kaspel in
Kerspel Goor heeft de vorm van een
avondgebed. Samen staan we stil bij het
begin van het nieuwe seizoen, waarin in
de landbouw het inzaaien weer begint.
We bidden voor gewas en arbeid. Maar
wat vraagt dat bidden meer van ons dan
woorden spreken?
Na afloop is er gelegenheid om elkaar te
ontmoeten bij koffie en thee.
Zondag 15 maart 3e zondag veertigdagentijd - Thomasviering
Exodus 6:2–9, 28–7:7 Johannes 4:5–26 Psalm van de zondag 103
Voordat Mozes naar de farao van Egypte
gaat om te eisen dat hij het slavenvolk laat
gaan richt God zich nog een keer tot hem
om zich bekend te maken als de
bevrijdende God, wiens naam is “Ik ben er
bij”. De grote vraag die onder dit verhaal
ligt is: Wie is de ware God? Is dat farao,
die mensen tot slaaf maakt, klein maakt, of
is dat de God die bevrijdt?
In de lezing uit Johannes horen we het
verhaal van de ontmoeting van Jezus en
de Samaritaanse vrouw bij de bron: de
bron die levend water geeft.
Deze viering is een Thomasviering waarin ieder op zijn of haar eigen
manier met de verhalen aan de slag kan, bijvoorbeeld door zingen
van liederen, gebeden schrijven bij de bron, etc.
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Vanuit Kerk in Actie: Sta op ….voor oorlogsslachtoffers in ZuidSoedan.
De burgeroorlog in Zuid-Soedan is nog niet voorbij,
maar veel mensen proberen het gewone leven
weer op te pakken. Samen met de lokale kerk helpt
Kerk in Actie boeren en boerinnen om hun gezinnen
dagelijks te kunnen voeden. We verstrekken
gereedschap en goed zaaizaad. Ook krijgen boerinnen
training in zeep maken, waardoor ze een eigen
inkomen verdienen en ze hun kinderen naar school
kunnen laten gaan.
Zondag 22 maart 4e zondag veertigdagentijd
Exodus 7: 8 – 25 Johannes 9:1–13, 26 - 39
Psalm van de zondag 105: 23 – 45
Mozes heeft namens God de farao
gezegd dat hij de slaven vrij moet
laten, maar farao verhard. En daarmee
stort hij zijn land in rampspoed: de ene
na de andere plaag treft het land. Als
eerste wordt het water ondrinkbaar.
Het water dat leven zou moeten geven
wordt een bron van de dood.
Het tegenovergestelde gebeurt in het
verhaal van Johannes waar een blinde
man door Jezus wordt genezen bij de
Siloam bron in Jeruzalem.
Ook nu weer de vraag: uit welke bron
putten wij voor onze bevrijding?
Vanuit Kerk in Actie aandacht voor:
Sta op …..voor mensen die niet zelf op vakantie kunnen
Diaconale vakantieweken zijn van onschatbare waarde. Jaarlijks
genieten ruim 2.700 mensen die niet meer gemakkelijk zelf op
vakantie kunnen van een week vol warmte, aandacht en gezelligheid.
In de praktijk zijn dit grotendeels ouderen en mensen die zorg of
begeleiding nodig hebben. Tijdens deze vakanties staan ruim 1.500
ervaren vrijwilligers dag en nacht klaar om de gasten een heerlijk
vakantiegevoel te bezorgen.
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Zij helpen bij de activiteiten, (persoonlijke) verzorging en bieden een
luisterend oor. Kerk in Actie steunt het werk van Het Vakantiebureau,
zodat zoveel mogelijk mensen genieten van een zorgeloze vakantie.
Zondag 29 maart 5e zondag veertigdagentijd
Exodus 9: 13–35 Johannes 11: 1–4, 17 - 44
Psalm van de zondag 46
De plagen die Egypte treffen worden
steeds heviger. Plagen die wel worden
aangekondigd. Zoals de hagel die alles wat
buiten is vernietigd. De één heeft geloof
gehecht aan de waarschuwing en zijn vee
en slaven (let op de volgorde, het geeft aan
welke lage staat een slaaf had)
binnengehaald, maar velen ook niet.
De farao lijkt na deze plaag toe te gaan
geven en erkent dat de aarde niet aan hem
maar aan God toebehoort. Totdat de plaag
ophoudt en de farao het onheil al weer snel
vergeten is.
Indringend is de vraag: Van wie is de
aarde? Kunnen we er zomaar mee doen wat wij als mensen willen?
In deze dienst nemen we ook afscheid van Kirsten Ongena die per 1
april stopt als koster van de Hofkerk.
Vanuit Kerk in Actie aandacht voor: Sta op … voor straatmeisjes in
Ghana
De bevolking in het noorden van Ghana is grotendeels afhankelijk
van de landbouw. Er is veel armoede. Daarom vertrekken veel
mensen naar de grote stad, in de hoop op een beter leven. Helaas
belandt een deel van hen op straat, onder wie jonge meisjes. Kerk in
Actie spoort en vangt deze meisjes op, samen met een lokale
organisatie. De meisjes krijgen psychologische hulp, medische zorg
en een korte vak-training om in hun onderhoud te kunnen voorzien.
Ook werken we aan preventie door voorlichting te geven in het
gebied waar de meisjes vandaan komen.
ds. Wim de Jong
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Peuter kleuterviering 5 april
De volgende en laatste peuter-kleuterviering van dit seizoen in de
Hofkerk voor kinderen met hun ouders en of opa en oma’s is op
zondag 5 april!
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.
Loop gerust eens binnen om het mee te maken.
Voor meer informatie: hannekecaron@caiway.nl of 0621813281
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In Memoriam
Op 25 februari overleed in de leeftijd van 89 jaar Egbertje op den
Dries – Ilbrink, sinds 2003 weduwe van Aleidus
op den Dries.
Bep Ilbrink werd geboren op 26 januari 1931 in
een gezin met 8 kinderen in Beverwijk. Haar vader
had een kruidenierswinkel. Er moest al jong flink
worden meegewerkt ook in de groentetuin bij het
huis. Zorgen voor anderen vormt een rode draad
door haar leven. Eerst thuis, en na de oorlog in de
verzorging van mensen met een verstandelijke
beperking in Noordwijk.
In 1956 trouwt ze met Aleidus op den Dries uit Goor en gaan wonen
aan de Iependijk. Ze krijgen zes kinderen Martin, Jan, Hans, René,
Karin en Ineke. Ze is een zorgende moeder, die zorgt dat er in het
grote gezin niemand iets te kort komt.
Maar ook bezocht ze zieke en oudere mensen van de kerk.
Reizen deed ze erg graag, het liefst naar de bergen. Elke berg die ze
zag wilde ze beklimmen. Maar ook in de omgeving op de fiets en de
laatste jaren elke zondag een tochtje door de omgeving met Martin
en Willy.
In 2003 overleed Aleidus en Bep weet de draad weer op te pakken.
Maar ze wordt kwetsbaarder en in 2015 verhuist ze naar de
Stoevelaar. Daar is ze vaak aan de ‘stamtafel’ in de hal te vinden.
Moeilijker wordt het als in 2016 haar zoon Jan ziek wordt en in 2017
overlijdt. Veel steun is er in deze periode van haar kinderen.
In de herdenkingsdienst lazen we de woorden van Jezus: Kom tot
Mij, allen die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. We
mogen Bep nu geborgen weten in die rust, geborgen in de liefde van
God. We wensen de kinderen, klein- en achterkleinkinderen veel
sterkte toe.
Ds. Wim de Jong
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Overleden
6 februari Jan Brinkers, De Höfte 65, 74 jaar
25 februari Egbertje op den Dries, De Stoevelaar 1/204, 89 jaar
27 februari Gerritje Dina Hazenkamp-Velderman, Wheeme 1/14, 79 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: Emma Watranyan, Reinder Jacobi, Carla Potters, Driesje
van Huffelen, Gerrie Blumink, Willy Brunnekreeft, Mien Smit, mevr.
Eelderink, mevr. A. Op den Dries, Janny Oonk, Hanna Klein
Nagelvoort, Roel Hoekman en Piet Bonzet.
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.
Ds. Wim de Jong
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.
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Maandag 16 maart 19.30 uur voor de zondagen 22 en 29 maart
Dinsdag 31 maart om 20.00 uur voor de zondagen 5 en 12 april
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 2 april 11.00 uur
in de Klokkenkamp. Thema is: Uittocht uit Egypte (Exodus 12 - 14)
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.
- 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 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
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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 scènes 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 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
Kindercatechese 8 – 12 jaar

Ook dit jaar is er weer
kindercatechese voor de kinderen
van 8 – 12 jaar. Thema dit jaar:
“Een teken van leven”.
In de Bijbelverhalen horen we dat
God de mensen elke keer een teken
van leven geeft. Denk maar aan de
regenboog die in de wolken kwam te
staan nadat Noach samen met de dieren in de ark had geleefd toen
de hele wereld onder water stond.
Elke keer maakt God een nieuw begin en wij mogen meedoen, wie
we ook zijn!
Tijdens de drie bijeenkomsten gaan we naar verhalen luisteren uit de
bijbel, over Noach, over een feest en over de maaltijd van Jezus.
Maar we gaan ook schilderen met elkaar!
De bijeenkomsten zijn op de woensdagmiddagen 18 maart, 25 maart
en 1 april van 15.45 – 16.45 uur. De kinderen hebben een uitnodiging
ontvangen.
Alja Klok en Wim de Jong.
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Film Exodus, Gods and Kings op 2 april in de Hofkerk
Op donderdag 2 april willen we met elkaar
naar de film Exodus, Gods and Kings kijken.
Deze Amerikaanse Bijbels-dramafilm uit
2014, geregisseerd door Ridley Scott is
gebaseerd op het Bijbelverhaal ”De uittocht
van Egypte uit het boek Exodus.
Door de film heen lopen regelmatig
verwijzingen naar de Holocaust, de
vernietiging van de Joden tijdens de tweede
wereldoorlog. Na afloop van de film is er
gelegenheid om na te praten.
Aanvang: 19.30 uur
Wim de Jong
Sacred Dance Pasen - Pinksteren in de Hofkerk
Op zaterdagmiddag 25 april kun je
deelnemen een workshop Sacred
Dance rond de symboliek van “Pasen
naar Pinksteren”. De symboliek van
Pasen en Pinksteren kan ons laten
zien dat we als mens ook kunnen
opstaan uit dat wat ons gevangen
houdt. Dat we ons innerlijk mogen
openen en onze weg gaan om onze
zielsverlangens en talenten te kunnen leven.
Docent Jeaneth de Witte: “Onze dansen lijken op een mandala of
een bloem. We dansen rondom een middelpunt in een herhalend
patroon en dat doet iets met je. Goed of fout bestaat niet, je kunt
telkens opnieuw beginnen in het hier en nu.”
Deze dansvorm heet officieel Meditation des Tanzes – Sacred Dance
en wordt wereldwijd gedanst. Het is een levend antwoord op de
vraag naar innerlijke verdieping en een speurtocht naar de zin van
het leven. Verbonden in de cirkel kunnen we harmonie, vreugde en
stilte vinden.
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Jeaneth heeft al eerder voor de Hofkerk een Workshop Taizé en
dans begeleid.
Dans jij ook mee? Zaterdag 25 april 13.30 – 16.00 uur.
Bijdrage € 6,=. Meer info en aanmelden:
Jeaneth de Witte 06 – 144 50 201, contact@zonne-wende.nl of kijk
op www.zonne-wende.nl/agenda
Moderne kruiswegstaties als Art Stations in Deventer
Er komt een speciale editie van Art Stations in Deventer.
De internationale Art Stations of the Cross vindt in 2020 – na edities
in Londen, Washington DC, New York en Amsterdam – plaats in het
hart van de eeuwenoude Hanzestad Deventer. Veertien kunstenaars
verbeelden het lijden van Jezus en van mensen in onze tijd. Langs
de kunstwerken loopt een pelgrimsroute.
Deze kunstzinnige contemplatieve tocht voert de bezoekers langs
culturele, historische, maatschappelijke en religieuze organisaties in
Deventer. De initiatiefnemers, waaronder het studentenpastoraat in
Deventer, schrijven op een website: ‘Wij beogen inspirerende kunst
te verbinden met enerzijds het passieverhaal en anderzijds de
plaatsen waar hartstocht, enthousiasme en commitment voor elkaar
zichtbaar zijn in de plaatselijke gemeenschap’.
Het initiatief is een variatie op de klassieke kruiswegstatie, zoals je
die in rooms-katholieke en orthodoxe kerken vindt. Met het project Art
Stations keert de kruiswegstatie terug in de samenleving. De
initiatiefnemers in Deventer geven een nieuwe vorm aan de
verbeelding langs religieuze en seculiere locaties. Ze openen hun
deuren voor hedendaagse videobeelden, soundscapes, foto’s,
installaties of beeldhouwwerken. De kunst daagt uit en maakt eigen
interpretaties in relatie tot het thema mogelijk.
De start van de route is in de Grote of Lebuïnuskerk. Je kunt de route
volgen met je smartphone of via een folder. Zie ook:
www.klaasvanderkamp.nl/nieuws/2020/art-stations-deventer De
contemplatieve kunstroute met hedendaagse kunst kan worden
bekeken tot 11 april (stille zaterdag).
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Kerkradio
Mocht u om gezondheids- of andere redenen verhinderd zijn de
kerkdiensten in de Hofkerk bij te wonen, dan vestigen wij graag uw
aandacht op de kerkradio. Met een eenvoudige ontvanger, die bij u
thuis geïnstalleerd kan worden, kunt u dan thuis naar alle diensten
luisteren. Voor meer informatie, ook over eventuele kosten, kunt u
contact opnemen met:
Dhr. R. Hoekman, Herikerbergweg 2, Markelo, tel: 273478
Dhr. J. Daling, Da Costastraat 14, Goor tel: 274690

Collectes Februari 2020
02-02
Diaconie
€ 116,25
09-02
Diaconie
€
82,75
14-02
Stoevelaar
€
26,35
16-02
Diaconie
€ 120,09
23-02
Diaconie
€ 114,55
Namens de Diaconie, Yke de Jong
Collecte opbrengsten februari 2020
02-02
€
83,60
09-02
€
73,25
16-02
€
97,95
23-02
€
96,85
Namens Kerkrentmeesters, Anneke Veenstra
Ontvangst contante giften februari 2020
Via mw. G. Geurts
€ 20,00 kerkblad (correctie jan.)
Via mw. R. Schuite
€ 15,00 bloemen
Via mw. A. van der Sluijs
€ 10,00 kerk
Via mw. J. Jolink-Koeslag
€ 10,00 pastoraat
Via mw. J. Jolink-Koeslag
€ 5,00 kerstplantje
Alle gulle gevers hartelijk bedankt.
Namens Kerkrentmeesters, Anneke Veenstra
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Gemeenteavond donderdag 26 maart
Op donderdag 26 maart om 20.00 uur zal in de kerkzaal de
eerstvolgende gemeenteavond worden gehouden.
We hebben hiervoor ds. Johan Meijer uit Borne uitgenodigd. Hij zal
een programma verzorgen over het kerklied. In zijn eigen woorden:
“Liederen kunnen ons raken in de ziel. Ze zijn er om Gods lof te
zingen, of om ons tot de inkeer van meditatie te brengen. Ze uiten
onze verwondering over de Schepping, over Liefde van God voor ons
of liefde voor elkaar en (mede daarin) voor God. Ze zijn er in vele
vormen en komen voor in de veelkleurigheid van liedbundels.
Samen gaan we op ontdekkingstocht door allerlei hedendaagse
bundels, met als uitgangspunt liederen die mijzelf door de jaren heen
in het bijzonder geraakt hebben en die in mijn persoonlijke ‘top-tien’
staan.
Tijdens mijn studie theologie in Groningen was Liturgiewetenschap
mijn hoofdvak, met de nadruk op de Hymnologie (de studie over
psalmen, hymnen, kerkliederen). Momenteel doe ik
promotieonderzoek naar de liederen van Tom Naastepad. Van hem
zullen we ook een lied zingen.
Ik zie er naar uit om (opnieuw) op uw gemeente-avond aanwezig te
mogen zijn!”
We nodigen iedereen van harte uit om hierbij aanwezig te zijn!
Namens de Kerkenraad
Alinda Sportel, Scriba

19

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
Voorlopig resultaat actie Kerkbalans 2020
Inmiddels is de stand gestegen naar ruim € 116.000, door 610
kerkleden toegezegd. Dat is iets hoger dan de € 115.000 die we
hadden begroot. Waarvoor dank! En er staat nog wat open, want we
hadden 727 brieven bezorgd, dus eigenlijk zouden er nog 117
toezeggingen binnen moeten komen, maar zo werkt het – helaas –
niet. Toch verwacht ik nog wel enige stijging, want reacties van
gemeenteleden die trouw bijdragen, maar in januari/februari elders
verblijven, moeten nog komen. Maar … als ik naar 2019 terugkijk,
valt op dat van de toen toegezegde € 121.000 ‘slechts’ € 113.000
daadwerkelijk is binnengekomen. Tellen we daarbij op de bijdragen
die los staan van een toezegging, dan blijft er nog altijd een gat van €
5.400. En dat is dus een tegenvaller. Oorzaken? Voor een deel
overlijden, voor een deel vertrek, voor een deel bijdragen tegelijk
over meerdere jaren die in een ander jaar zijn geboekt, maar voor
een deel ook het niet nakomen (of het niet kunnen nakomen!) van
een eerdere toezegging. Hopelijk zal het dit jaar beter aansluiten.
En wat ook opvalt is dat enkele gemeenteleden die zich hadden
opgegeven voor de digitale proef, na het verzenden van de digitale
vraag – ondanks herinnering – nog niet hebben gereageerd.
Vermoedelijk is die correspondentie in ‘spam’ of ‘ongewenste e-mail’
terechtgekomen, dus het verdient aanbeveling om daar ook eens in
te kijken. Frits Schutte, penningmeester tel. 260 211 of
penningmeester@hofkerkgoor.nl
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Activiteiten in de kerk en Klokkenkamp.
Voor het klaarmaken van de kerk en de zalen in de Klokkenkamp,
voor activiteiten zoeken wij mensen die wel eens willen helpen met
klaarzetten van tafels en stoelen.
En wij zoeken mensen die wel eens willen helpen met koffie en
theeschenken bij activiteiten.
Voor informatie of opgave vraag/bel of mail Herman Wilbrink.
Telefoon; 06-53277346 E-mail; deklokkenkamp@hofkerkgoor.nl
Herman Wilbrink
Nieuws van de Activiteiten Commissie Hofkerk
Het is even wennen aan de nieuwe naam maar die raakt vast wel
ingeburgerd (voorheen Activiteiten Commissie Ouderen). Eigenlijk
willen we in de naam het woord “Ouderen” niet meer gebruiken. We
richten ons immers niet alleen op de ouderen maar op alle leden van
onze Hofkerk, ongeacht de leeftijd. En dat is ook van toepassing op
het onderstaande.
Paasviering dinsdag 7 april in de Hofkerk
De Activiteiten Commissie Hofkerk wil u attenderen op de
paasviering die gehouden zal worden op dinsdagmiddag 7 april a.s.
in De Klokkenkamp. De paasviering heeft een open karakter en geldt
voor alle gemeenteleden. De middag begint om 14.30 uur en eindigt
rond 17.00 uur. We volgen een liturgie. De viering wordt afgesloten
met een (paas)broodmaaltijd. In de potjes op de tafels kunt U een
vrijblijvende bijdrage deponeren. Mocht U nog niet benaderd zijn door
onze bezoek(st)ers, dan kunt U zich alsnog opgeven bij één van de
onderstaande medewerkers:
mevr. J. Buitenhuis tel. 275210
mevr. J. Minnen tel. 274093
Als U niet zelfstandig naar de Klokkenkamp kunt komen dan zijn er
medewerkers die U graag komen halen en weer terugbrengen. Laat
het ons wel even weten. We rekenen op een grote opkomst en op
een fijne middag met elkaar.
Met vriendelijke groeten van de Activiteiten Commissie Hofkerk
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Een bedankje
Dank u wel.
Voor alle aandacht in welke vorm dan ook na mijn ongelukje. Ik heb
het als heel fijn ervaren, het was als een kring om me heen, dank je
wel hoor👏
Diny ter Aardt.
Oecumenische Bijbelkring, 18 februari 2020 in de Klokkenkamp.
Deze avond heeft ds. Wim de Jong ons meegenomen in het Boek
Exodus, dat ook gelezen wordt in de Hofkerk, tijdens de 40-dagentijd.
Na welkom en gebed lezen we Exodus 19 : 1 – 8, over de Verbondsluiting tussen God en Zijn volk Israël. Daarna kijken we naar een
kleurig schilderij van Chagall. Wat zien we daar? Hoe langer we
kijken, hoe meer er te zien is.
Mozes en zijn broer Aäron, het brandende braambos en daarboven
God als engel… God wordt zichtbaar in de doornstruik, in de pijn en
het lijden… Hij maakt zich bekend met de Naam Jahweh, “Ik zal er
zijn…” Exodus betekent “Uittocht”, maar in het Hebreeuws “Namen”,
de namen van de 12 zonen van Jacob.
Hoofdvraag in het boek Exodus is: “Wie is de ware God en wie is de
ware zoon?” Abraham wordt weggeroepen uit Ur en het volk Israël uit
Egypte, door dezelfde God. In die tijd werd de Farao van Egypte als
god aanbeden en de omringende volken hadden o.a.
vruchtbaarheidsgoden/godinnen. Dat waren territoriale goden met
zgn. macht in beperkt gebied. De God van Israël was universeel.
Deze God kiest voor de zwakken! Hij trok zich het lot van zijn volk in
Egypte aan. De Uittocht uit Egypte is het grote heilsfeit voor Israël en
wordt elk jaar met Pesach gevierd.
God maakt geschiedenis met Zijn volk en sluit een Verbond, eerst
met Abraham en later met Israël. Mozes werd door de dochter van de
farao opgevoed als een “man van de wereld”. Zijn leven werd
mogelijk gemaakt door 7 vrouwen: zijn moeder, 2 vroedvrouwen, zijn
zuster, slavin en prinses en later door Zippora, de vrouw van Mozes.
Mozes was 40 jaar herder in de woestijn, een leertijd om leiding te
geven. Als God hem roept bij de brandende braambos, protesteert
Mozes! Hij kan niet goed spreken… maar God zal zélf spreken, via
Mozes evenals bij de andere Bijbelse profeten. Broer Aäron zal
meegaan naar Egypte.
Mozes was profeet, bevrijder, wetgever en middelaar: stem van God
voor het volk. Hij was vertegenwoordiger van God en het volk.
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De doortocht door de Schelfzee verwijst naar het Scheppingsverhaal,
de Zondvloed en naar Mozes in het kleine “arkje”. In de Paasnacht
worden deze verhalen gelezen: door het water van de dood naar
nieuw leven!
In de woestijn zijn er verzoekingen, het is een leertijd voor het volk.
De Tabernakel wordt gebouwd: zal er een plaats zijn voor God in de
wereld? God maakt geschiedenis met óns mensen, want wij zijn ook
niet echt vrij… Invloeden van ouders, genen, reclame, maatschappij,
sociale media… die ons onvrij maken. Wij moeten ook steeds weer
uit Egypte trekken en op weg gaan naar het “Beloofde Land”, achter
de horizon. Wij zijn onderweg naar…
Welke God dienen wij? Moeten we altijd sterk zijn of mogen we ook
onze kwetsbaarheid laten zien? “God help ons” is niet onze spreuk,
maar wij moeten God helpen. Niet wat God voor ons doet, verandert
ons, maar wat wij voor God doen. Wij moeten “in de verhalen
stappen”, want het zijn verhalen van hoop!.
Het is belangrijk, om op joodse manier de Bijbel te lezen en uitleg te
geven. Dat kan ons christenen veel leren, al is dit niet zo gemakkelijk!
We danken Ds. De Jong hartelijk voor zijn manier van Bijbel-uitleg
van het boek Exodus. Tot slot lezen we nog Exodus 2 : 23 – 25, waar
staat: “God zag, hoe de Israëlieten leden in Egypte en trok zich hun
lot aan”. Een bemoedigend einde van deze avond. Als afsluiting
luisteren we naar een gebed van Michel van der Plas: “U spreekt tot
ons in mensentaal””.
De volgende avond is op dinsdag 17 maart, weer om 20.00 uur in de
Klokkenkamp. Dan gaat Ds. Wim de Jong verder over
“Wonderverhalen in Het Oude en Nieuwe Testament.”
U bent van harte welkom!
Dora Brinkhorst.
Johannes Passion in de Hofkerk 29 maart 2020, 15:30 uur
Voor het tweede jaar op rij brengt het ensemble van Bachwerkplaats
de Johannes Passion (BWV245) van Johann Sebastian Bach (1685
– 1750) naar de Hofkerk. Johann Sebastian Bach bracht zijn eerste
versie van dit meesterwerk uit in 1724. Deze oorspronkelijke
compositie met ongekende muzikale en dramatische diepgang wordt
het laatste weekend van maart vertolkt in de prachtige akoestiek van
de Hofkerk in Goor.
De Johannes Passion is een oratorium met als onderwerp het lijden
en sterven van Jezus volgens het Evangelie van Johannes. Dit
oratorium wordt vaak vergeleken met de Matthëus Passion, de meer
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bekende passie van Bach, die met name in Nederland zeer veel
wordt uitgevoerd. In vergelijking met de 'Matthëus' is de 'Johannes'
muzikaal wat feller, directer en ongepolijster, misschien zelfs
theatraler. Ook is de Johannes Passion korter.
De Johannes Passion wordt uitgevoerd door het koor en orkest van
de Bachwerkplaats onder leiding van de Diepenheimse dirigent
Yt Nicolai en aangevuld met zes top-solisten:
Heleen Koele - sopraan
Sytse Buwalda - altus
Gert-Jan Verbueken - tenor
Martijn Cornet - bas
Daniël van Kessel - evangelist
Christiaan Roodenburg - Christus
Stichting Bachwerkplaats
De zangers van de Bachwerkplaats verzorgen sinds herfst 2017
enkele malen per jaar een concert in de Johanneskerk in
Diepenheim. De Bachwerkplaats werkt op een amBACHtelijke
manier, waarbij in korte tijd werken worden ingestudeerd door een
koor van zeer ervaren zangers, begeleid door een barokorkest en
onder leiding van dirigent Yt Nicolai.
Meer informatie en kaartverkoop via www.bachwerkplaats.nl.
J. Jolink–Koeslag zond ons naar aanleiding van een gesprek tijdens
het koffie drinken na de dienst als stof tot nadenken:
Tintelend gevoel
Mijn mobiel is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets.
Hij laat mij rusten met prachtige muziek in mijn oren.
Hij voert mij langs mooie plaatjes op Pinterest.
Hij voorziet in mijn behoeftes, hij leidt mij met Google langs veilige paden.
Hij geeft mij nieuwe krachten.
Al gaat mijn weg door een donker dal,
Ik vrees geen gevaar want mijn mobiel is bij mij.
Zijn aanwezigheid in mijn jaszak geeft mij moed.
Hij nodigt mij aan Whatsapp gesprekken voor het oog van
mijn non-followers,
Hij trilt mijn handen met liefde. Mijn inbox vloeit over.
Geluk en verbinding volgen mij alle dagen van mijn leven.
Ik keer terug in het huis met Wifi tot in lengte van dagen.
Corjan Matsinger
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Open Deur maart 2020: Bonhöffer
Bidden en gerechtigheid doen. Dat was wat
christenen te doen stond, vond de Duitse
theoloog en predikant Dietrich Bonhöffer.
Zelf heeft hij dat in ieder geval gedaan. Als
er iemand was die ‘deed wat hij predikte’
was hij het wel.
De bijdragen in dit nummer van Open Deur
zijn geïnspireerd door omslagpunten in
Bonhöffers leven.

Met onder andere:
• Machteloosheid bestaat niet – over geweldloosheid
• ‘Wie ben ik?’ – wat 24/7 in een institutie met je identiteit doet
• Blijven en weer opbouwen – zusters in Irak
• Roep niet: ‘God zegt’.
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.
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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

16-03-2020
17-03-2020

18-03-2020
19-03-2020
23-03-2020
24-03-2020
25-03-2020
26-03-2020
29-03-2020
30-03-2020
31-03-2020
1-04-2020
2-04-2020
2-04-2020
7-04-2020
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19.30 uur
19.45 uur
17.00 uur
19.30 uur
20.00 uur
17.00 uur
19.30 uur
10.00 uur
19.30 uur
19.45 uur
17.00 uur
19.30 uur
17.00 uur
10.00 uur
20.00 uur
15.30 uur
19.45 uur
17.00 uur
19.30 uur
17.00 uur
10.00 uur
19.30 uur
14.30 uur

Op weg naar zondag
Vocanto
Inloopmaaltijd
Vesper
Oecumenische bijbelgespreksgroep
Inloopmaaltijd
Kleine kerkenraad
Inloop
Bibliodrama
Vocanto
Inloopmaaltijd
Vesper
Inloopmaaltijd
Inloop
Gemeenteavond
Johannes Passion
Vocanto
Inloopmaaltijd
Vesper
Inloopmaaltijd
Inloop
Film “Exodus”
Paasviering

De kopij voor het kerkblad van 04 april (voor 5 weken) inleveren
vóór 24 maart. 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. T. Kingma, Diepenheimseweg 6B, 7471 LX Goor
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, beheerder: Herman Wilbrink
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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