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In de afgelopen maanden van “Corona” is er bij RTV Oost, tot en met
juni, steeds een kerkdienst geweest op zondagmorgen om 10 uur.
Dat gebeurde op initiatief van en gecoördineerd door onze Classis
Overijssel-Flevoland. Het was steeds een gezamenlijke,
oecumenische viering van twee kerkgenootschappen. Die diensten
zijn trouwens via de website van RTV Oost nog te zien. Er zijn twee
vieringen in die reeks die ik even naar voren wil halen. Ze maakten
indruk vanuit gevoelens van verbondenheid, historie, beleving en
herkenning. (Voor de immer alerte lezers van “Kerk Onderweg”: de
dienst op die morgen in de Hofkerk volgden we op een ander
moment via “Kerkdienst gemist”.)
De ene viering kwam vanuit de kleine synagoge in Haaksbergen. De
liturgische setting was hier Joods en Protestants. Je voelde hoe
beide liturgieën in zang, gebeden, lezingen en symbolen elkaar
begrepen en versterkten. De beleving die overkwam was die, dat het
verhaal van God en mensen uit het Aloude Testament doorgaat in
het nu. IJzersterke verhalen en psalmen die het al duizenden jaren
uithouden, lang voor wij zijn geboren. En waarbij wij het volhouden,
bemoedigd worden, troost ervaren.
De andere viering, een paar weken later, kwam uit de eerste Syrisch
Orthodoxe kerk in Hengelo. De samengestelde liturgie was Syrisch
Orthodox en Protestants. De geschiedenis en liturgie van de Syrisch
Orthodoxe kerk gaat ver terug. Naar de eerste christen gemeenten in
het begin van onze jaartelling. Een tijdspanne van 2000 jaren werd
overbrugd. Een ontroerende dienst met veel zang. De essentie was
ook hier dat je elkaar begreep. Al was de taal af en toe verschillend:
beide liturgieën lagen als het ware in elkaars verlengde. Sommige
liederen en het Onze Vader waren in het Aramees, de taal die Jezus
sprak. De geloofsbelijdenis werd in de dienst gezamenlijk in het
Nederlands uitgesproken. Ook hier weer het besef dat de verhalen
van en over Jezus, lang voor wij zijn geboren, van generatie op
generatie werden doorverteld en actueel blijven als bron, fundament
en drijvende kracht van ons geloof.
Wij staan in een geloofslijn, verbonden door de tijd. De vragen van
mij, van jou, de zorgen, het verdriet, de vreugden. Het waren ook de
levensvragen van onze ouders, grootouders, overgrootouders en
voorliggende generaties.
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Ds. Johan Meijer uit Borne heeft dat zo treffend verwoord in
onderstaand gedicht, dat ook te zingen is op de wijze van Lied 538:
Lang voor wij zijn geboren leefden ons mensen voor
vol twijfelende vragen, soms vallend, dan weer door.
Zij zochten en zij vonden verloren ook het zicht
kenden hun pijn en wonden hun duisternis en licht.
Als wij ons soms bedenken ‘ik kan het niet alleen’,
dan willen zij ons wenken de mensen van voorheen:
verhalend van hun leven, hun vreugden, hun verdriet.
Weten wij ons omgeven, wij zijn de eersten niet.
In optocht door de tijden zien wij een blinkend spoor
van twijfelaars die strijden van mensen door en door.
Zij die de Heer niet zagen hebben Zijn stem gehoord,
zij durfden het te wagen, vertrouwend op zijn Woord.
Zo staan wij als het ware op de schouders van generaties voor ons.
En de uitdaging aan ons is: hoe zijn wij in geloof, hoop en liefde een
schouder voor de komende generaties? Hoe vertalen wij de woorden
en daden van Jezus met hart, hoofd en ziel in de samenleving van
vandaag en morgen?
In de nieuwe visienota van de PKN wordt gesproken over het beeld
van een kerk rond twee altaren. Het ene altaar staat in de kerk en het
andere midden in de samenleving. Het ene altaar kan niet zonder het
andere. We verbinden de liturgie in de kerk met de liturgie van het
dagelijks leven. Als Hofkerk gemeenschap willen we ons ook in het
komend seizoen daarvoor inzetten. Ondanks mogelijke beperkingen,
maar ook met nieuwe mogelijkheden door “Corona”. Samen
onderweg met de vraag waar Christus zich laat vinden en waar Hij
ons roept om Hem te volgen. Dus geloof en leven met elkaar
verbinden. In hoop en in vertrouwen.
“De toekomst houdt ons gaande” (uit lied 605).
Lucas Schoemakers
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Zondag 23 augustus 2020
Afscheid en bevestiging ambtsdragers
Hofkerk 10.00 uur
Kindernevendienst: Ruud Wiggers

ds. W. de Jong

Zondag 30 augustus
Hofkerk 10.00 uur
Kindernevendienst: Hanneke Bor

ds. W. de Jong

Zondag 06 september Startzondag
Hofkerk 10.00 uur
Kindernevendienst: Alja Klok

ds. W. de Jong

Zondag 13 september
Hofkerk 10.00 uur
Kindernevendienst: Jantina Jansen

ds. G. Lambers Heerspink

Online kerkdiensten:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor.
Bloemen eredienst:
23 augustus : mw. A. Post
30 augustus : mw. A. Post
06 september : mw. A. Schutte
13 september : mw. A. Schutte
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Zondag 23 augustus 10e zondag van de zomer
Afscheid en bevestiging ambtsdragers
Jesaja 51:1–6

Mattheüs 16:21–27

Psalm van de zondag 138

Op deze zondag nemen we afscheid van een aantal ambtsdragers
Alie Kappert, Boukje Holwerda en Jantina Jansen. Karin Elfrink wordt
bevestigd als ouderling pastoraat.
Niet voor de
makkelijkste weg kiezen,
is het thema van deze
zondag. Jezus maakt
zijn leerlingen duidelijk
dat hij naar Jeruzalem
moet. De weg naar
Gods toekomst. Maar
daarbij zal hij niet
ontkomen aan de
confrontatie met de gevestigde orde. Het zal een weg van overgave
en lijden zijn. Iets wat zijn leerlingen (en wij?) maar moeilijk kunnen
begrijpen.
Zondag 30 augustus 11e zondag van de zomer
Jeremia 7:23–28

Mattheüs 17:14–20

Psalm van de zondag 105

Hoe stevig moet ons geloof
zijn? Vandaag horen we dat
de leerlingen van Jezus een
maanzieke jongen niet kunnen
genezen tijdens de
afwezigheid van Jezus. Dit
gebeurt pas bij de terugkeer
van Jezus.
‘Als jullie maar een geloof
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hadden als van een mosterdzaadje, zal dit genoeg zijn om alles te
doen wat jullie willen, zelfs bergen verplaatsen.’ houdt Jezus zijn
leerlingen voor. Is dit een oproep tot meer geloof of juist een
waarschuwing voor een ‘te groot geloof’ dat schade kan aanrichten?
Zondag 6 september 12e zondag van de zomer Startzondag
Ezechiël 33:7–11 Mattheüs 18:15–20 Psalm van de zondag 119:33-40
Deze eerste zondag van september is startzondag waarin we een
begin maken met een nieuw seizoen. Op dit moment van schrijven
aan het begin van de zomer kunnen we nog niet veel zeggen over de
inhoud en vorm van de dienst, mede ook doordat we niet weten hoe
de coronamaatregelen tegen deze tijd zijn.
Wel zal zeker het jaarthema: “Het
goede leven” centraal staan, leven in
het perspectief van Gods licht!
Juist in tijden van corona is dit een
zeer actueel thema, waarin veel
dingen die we graag doen niet
kunnen. Hoe blijven we met elkaar
zicht op het Goede leven houden, ook
in dit nieuwe seizoen?
ds. Wim de Jong
Kerkgang
In het protocol voor de kerkdiensten staat dat de kerkgangers moeten
wachten tot de koster of beheerder hen een plaats heeft toegewezen
en hen daar naartoe heeft gebracht. En na afloop van de dienst rij
voor rij de kerk verlaten, eveneens op aanwijzen van de koster of
beheerder. Dat is zo geregeld om de 1,5 meter afstand te kunnen
garanderen.
Het is dus niet de bedoeling dat hiervan wordt afgeweken, en dus
niet zelf een plaats gaan zoeken.
Dank voor uw medewerking.
Namens het kostersteam,
Frits Schutte
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In Memoriam
Op 2 juli overleed in de leeftijd van 91 jaar Paul Leendert de Jong,
echtgenoot van Ria de Jong.
Paul de Jong werd geboren op 29 juni 1929 in Schiedam. Na de
middelbare school werkt hij een tijdje bij het
Ministerie van Onderwijs. Daarna verhuist hij naar
het oosten van het land waar hij artsenbezoeker
wordt. Daarnaast is hij regisseur van een
toneelvereniging, een grote passie van hem,
waarmee hij o.a. Gijsbrecht van Amstel heeft
uitgevoerd. Begin jaren zeventig leert hij Ria Meijer
kennen en ze trouwen in 1973. Ze krijgen drie
dochters Jessica, Linde en Jasmijn.
In de jaren tachtig verhuizen ze naar Goor en wordt Paul fotograaf.
Hij wordt vooral bekend vanwege zijn portretfotografie. Daarnaast is
hij fotograaf voor het plaatselijke Nieuws van de Week en wordt hij
veel gevraagd om schoolkinderen, groepsfoto’s en evenementen in
heel Goor te fotograferen.
Paul blijft betrokken bij het toneel, als regisseur en later ook als
schrijver van toneelrecensies.
Paul heeft grote aandacht en belangstelling voor alles wat op zijn pad
komt, maar daarnaast ook een zorgeloosheid voor zaken die andere
mensen erg belangrijk vinden.
Blij en trots is hij met zijn vijf kleinkinderen en samen met Ria geniet
hij van reisjes en dagje uit.
De laatste jaren werd Paul kwetsbaar en een jaar geleden verhuisde
hij naar de Stoevelaar.
Tijdens de afscheidsdienst las zijn dochter Jasmijn een gedeelte uit
de Bergrede waarin Jezus zijn hoorders oproept om niet bezorgd te
zijn over geld, kleding en voedsel, maar om de aandacht te richten op
wat werkelijk belangrijk is en te vertrouwen op de liefde van God. Zo
heeft Paul geleefd en zo mogen we hem nu ook geborgen weten in
Gods liefde.
We wensen Ria, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.
ds. Wim de Jong
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Overleden
2 juli Leendert Paul de Jong, Grotestraat 63, leeftijd 91 jaar.
22 juli Johanna Hendrika Eelderink–Hofhuis De Wheehof 1D leeftijd
97 jaar.
29 juli Bertha Maartje de Jong–Kranenburg. De Wheehof
leeftijd 90 jaar.
Bloemen
In de afgelopen maanden zijn de bloemen als blijk van medeleven
vanuit de Hofkerk bezorgd bij: Alie Nijenhuis, Dini Jordens, Roel
Hoekman, Carla Potters, Joke Stokreef, Henk Holsbrink, mw.
Doornbos, Ria de Jong.
Niet altijd zijn we op de hoogte van het welzijn van onze
gemeenteleden. Als u iemand kent waarvan u vindt dat hij of zij een
telefonische blijk van medeleven kan gebruiken, horen we dat graag.
U mag suggesties doorgeven aan ds. Wim de Jong, 0547-388647,
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.
Huwelijksviering
Op zaterdag 5 september trouwen Aniek Schuitemaker en Hugo
Boom. De huwelijksdienst is om 15.30 uur met als voorganger ds.
Wim de Jong. Naar een geschikte locatie wordt nog gezocht waarin
alle genodigden op veilige corona-afstand kunnen zitten.
Open huis 5 september
Juist in deze tijd van alle onzekerheid rondom het coronavirus willen
we het Open Huis op zaterdag 5 september door laten gaan. Maar
wel met een iets andere opzet.
Het belangrijkste is dat de kerk open is waar mensen binnen kunnen
lopen. In de kerkzaal is op deze dag een tentoonstelling van de
beeldende kunst van Rob Flink. De organisten Rob Huberts en Cees
vd Sluijs zullen voor korte orgelconcerten zorgen.
8

In de Klokkenkamp (en bij goed weer ook op het kerkplein) is de
‘inloop’ de hele dag open en kunnen mensen elkaar ontmoeten.
Daarnaast zullen er workshops ‘bibliodrama-op-1,5 meter’ worden
gegeven.
Ook komt er een activiteit voor de kinderen.
Bij de opzet van Het Open Huis is uitgegaan van de corona-richtlijnen
die begin juli golden. Wijziging in deze maatregelen zullen waar nodig
leiden tot aanpassing van het programma.
Werkgroep Kerk en Samenleving

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

Kerkenraadsvergadering donderdag 10 september
De kerkenraad nodigt alle kerkenraadsleden uit voor de vergadering
op donderdag 10 september vanaf 20.00 uur.
De bijeenkomst zal plaatsvinden in de kerkzaal.
Meer informatie volgt z.s.m. via de mail.
Iedereen is van harte uitgenodigd.
Bevestiging nieuwe ambtsdrager
In de kerkdienst van 23 augustus wordt deze nieuwe vrijwilliger als
ambtsdrager bevestigd: Karin Elfrink – pastoraat.
Mochten er wettige bezwaren zijn tegen haar benoeming, dan kunnen
deze bij de scriba van de kerkenraad worden ingediend: Alinda
Sportel, tel. 0547-261221, email kerkenraad@hofkerkgoor.nl
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In de dienst op 23 augustus zal ook afscheid worden genomen van
hen die als ambtsdrager aftreden, omdat ze zijn gestopt met hun
vrijwilligerstaak: Jantina Jansen, Alie Kappert, Boukje Holwerda
Cursus Theologische Vorming
Veel cursisten hebben inmiddels met veel voldoening de cursus
Theologische Vorming voor Geïnteresseerden gevolgd of volgen die
nog. Het is de bedoeling om op 15 september in de Waterstaatskerk
in Hengelo weer met een nieuwe groep te starten. In deze cursus
wordt een scala aan theologische vakken aangeboden: Oude
Testament, Nieuwe Testament, Kerkgeschiedenis, Geloofsleer,
Pastoraat, Filosofie, Jodendom en nog veel meer. De cursus duurt
drie jaar, maar het is mogelijk om je per jaar op te geven.
Alhoewel de cursus uitgaat van de PKN, is hij nadrukkelijk bedoeld
voor ieder die zich graag wil verdiepen in de theologie. Docenten en
cursisten komen uit verschillende christelijke stromingen en dat leidt
tot boeiende gesprekken.
Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met
ds. Wim de Jong, cursusleider, tel. 0547-388647 email:
wim.dejong@hetnet.nl of
Ina ter Kuile, cursus-coördinator, tel. 074 277 4288 of 074 291 6158,
email: kuile@hetnet.nl
Alinda Sportel, Scriba Hofkerk Goor

Collecten
De erediensten kunnen vanaf juni slechts door een beperkt aantal
gemeenteleden worden bijgewoond, maar velen hebben gelukkig de
gelegenheid de diensten via kerkdienstgemist.nl te volgen. In beide
gevallen kan helaas niet worden gecollecteerd, noch voor de kerk
noch voor de diaconie. Om toch te kunnen bijdragen, is enkele
maanden geleden opgeroepen dit via overmaken op onze
bankrekening te doen. De eerste oproep heeft zoals gemeld over de
maanden maart en april het bedrag van € 2.750 opgeleverd,
nagenoeg gelijk verdeeld over kerk en diaconie. Vanaf 1 mei tot nu
(22 juni) hebben 36 kerkleden (= pastorale eenheden) aan het
vervolgverzoek voldaan, voor een totaalbedrag van € 1.520. Weer
nagenoeg gelijk verdeeld over kerk en diaconie. Heel veel dank. En
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voor degenen die dit is ontgaan: ook voor de maanden juli en
augustus houden wij ons aanbevolen.
NL44 SNSB 0927 9505 45 t.n.v. Protestantse gemeente Goor. Alvast
hartelijk dank.
Kerkrentmeesters en Diaconie
Opbrengst collecte
De ‘corona ’collecte heeft in de maand juli € 672 opgeleverd. Hartelijk
dank voor uw blijk van medeleven. Hiervan is € 276 aangegeven voor
de diaconie. Dat bedrag is aan de diaconie overgemaakt. Denkt u
indien van toepassing nog aan augustus? Hopelijk kunnen we vanaf
september weer op de normale manier de collecte houden.
Financiële stand van zaken eerste halfjaar 2020
De paascollecte is mislukt omdat er geen acceptgiro’s konden
worden bijgevoegd (herdruk opdracht niet op tijd geleverd).
Opbrengst dit jaar € 175, gemiddeld de laatste drie jaren € 1.250! Het
blijkt dus dat acceptgiro’s eigenlijk onmisbaar zijn bij een actie.
Onverwacht! Misschien aardig om alsnog aan deze actie bij te
dragen?
Ook andere actiecollecten lopen achter op vorige jaren, zoals het
verjaardagsfonds (min 20%). En er kan dit jaar geen pleinmarkt
worden gehouden. Kortom, de baten van acties lopen fors achter.
Gelukkig lopen de kerkcollecten redelijk op schema. Dat komt door
een herhaalde ‘corona’oproep, waaraan door veel trouwe
kerkgangers gevolg is gegeven door het overmaken van een
collectebijdrage. Vervolgens het verlies aan inkomsten van huur en
buffet sinds half maart, en minder en vaak sobere uitvaarten met
beperkte buffetomzet.
De stand per 30 juni was weliswaar nog positief, maar dat geeft een
geflatteerd beeld, omdat in de tweede helft van een jaar meer
uitgaven worden gedaan dan inkomsten worden ontvangen. Ter
vergelijking: 2019 stand 1e helft plus € 33.000, totaal 2019 plus
€ 12.000. Verschil dus € 21.000! Bij een vergelijkbare ontwikkeling in
de tweede helft van 2020 – en we weten niet of vanaf september de
zaken normaler zullen worden – zullen we onontkoombaar dit jaar
een negatief resultaat moeten boeken. Bij de actie Kerkbalans 2021
in januari a.s. zullen we hierop terugkomen.
Frits Schutte, penningmeester
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Collectebonnen
Voor alle collectes in onze kerk, kunt u gebruik maken van
collectebonnen (fiscaal aftrekbaar). U kunt deze collectebonnen
bestellen per vel van 20 stuks in coupures van €. 0,50 en €. 1,00 via
bankrekening NL71SNSB 090.88.76.076 t. n. v :
“ Collectebonnen Protestantse Gemeente Goor”.
Vermeld dan s.v.p. het gewenste aantal bonnen door vermelding :
“20 x €. 0,50“ of “20 x €. 1,00“ of een veelvoud daarvan.
Na ontvangst van de betaling worden de bonnen bij u thuis bezorgd.
Administratie : Ben Voerman tel. 272763
ledenadministratie@hofkerkgoor.nl
Bijdrage voor ons kerkblad KERK ONDERWEG
Zoals elk jaar vragen wij bij de start van het nieuwe seizoen een
bijdrage voor ons kerkblad. Heel wat uurtjes worden elke maand
besteed aan de totstandkoming van ons kerkblad. Dit gaat niet
vanzelf:
- kopij moet tijdig worden verzorgd en ingeleverd;
- de redactie verzamelt dit allemaal en maakt er een mooi
samenhangend geheel van;
- de drukker krijgt tijdig het bestand om er een strak boekje van te
maken;
- vrijwilligers komen in de weer om stapeltjes gereed te maken voor
de bezorgers en uiteindelijk zorgen zij dat het kerkblad tijdig bij u
in de brievenbus komt;
- en al dit werk wordt dertien keer per jaar uitgevoerd.
Natuurlijk zijn aan al dit werk kosten verbonden al proberen wij die
wel zo gering mogelijk te houden. Wij zouden het op prijs stellen als
iedereen ten minste € 10 bijdraagt (per kerkblad is dat het luttele
bedrag van 83 eurocenten).
U kunt daartoe de ACCEPTGIRO gebruiken die voor de meeste
adressen is bijgevoegd. Als u op een andere wijze uw bijdrage wilt
overmaken, dan graag naar de bekende bankrekening
NL44 SNSB 0927 9505 45 t.n.v. Protestantse gemeente Goor. Wilt u
dan zo vriendelijk zijn daarbij “Kerkblad 2020” te vermelden?
Hartelijk dank voor uw medewerking!
College van Kerkrentmeesters
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Bedankje
Enorm verrast met de mooie bloemen die ik ,namens de kerk, via
Annemieke Wolff mocht ontvangen na mijn tweede
ziekenhuisopname. Het is een fijne gedachte dat er met mij mee
wordt geleefd. Hopelijk gaat de revalidatie nu beter en kan ik straks
zo weer de kerk binnen wandelen.
Hartelijke groeten, Carla Potters
Nieuwsbrief Maliproject juli 2020
Beste Maliproject-vrienden,
Er zijn bijzondere ontwikkelingen gaande binnen het Maliproject.
Zoals we indertijd, in maart 2013 vertelden over de komst van Casper
Jansen in Manantali, die ons ging helpen met de voltooiing van de 2
schoolgebouwen van Le Bon Berger, is nu Pascal Adams Théra op
ons Malipad gekomen. Cees heeft in 2018, bij zijn bezoek aan Mali,
kennis gemaakt met Pascal. Hij is theoloog, tuinbouwkundige en
onderwijskundige. Hij is directeur van de organisatie l´ONG in
Mali/Bamako, die als motto heeft: “Donnez leur vous-mêmes à
manger” (Lucas 8: 13); sinds 2018 woont hij in Manantali.
In 2018 sprak Cees met hem af dat hij contact ging opnemen met
M’Bimba Dembelé om eventueel ’s avonds tuinbouwonderwijs te
gaan geven in de gebouwen van Le Bon Berger. Zó is het contact
van Pascal met Le Bon Berger gelegd. Zoals we al eerder in de
nieuwbrieven van november 2018 en december 2019 aan jullie
gemeld hebben, ontstond terugloop van het aantal leerlingen van Le
Bon Berger èn uiteraard hierdoor financiële moeilijkheden.
Pascal heeft ons voorgesteld het financieel beheer van de school –
door de schooldirecteur M’Bamba Dembelé – door te lichten; wij
hebben toestemming en opdracht daarvoor gegeven, waarbij
laakbaar handelen door deze schooldirecteur is geconstateerd.
M’Bimba heeft de directeur ontslagen. Pascal neemt vanaf heden het
management van de negenklassige school op zich (Frans systeem: 6
klassen basisonderwijs en 3 klassen voortgezet onderwijs) en er is
een nieuwe, jonge schooldirecteur benoemd.
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Er zijn plannen gemaakt voor zomeronderwijs (vrijwel het hele
schooljaar, heeft het onderwijs in heel Mali plat gelegen i.v.m. staking
van de leraren! èn er is een mooie folder gemaakt voor leerling
werving.
Hoewel het Maliproject nooit het onderwijsgeven heeft bekostigd –
we hebben ons steeds bezig gehouden met het verschaffen van de
middelen (gebouwen en leesboeken, en toiletgebouwtjes onder
leiding/initiatief van Casper: het repareren of vernieuwen van
drinkwaterputten in de 30 dorpen die in 1985 verplaatst zijn i.v.m. de
grote stuwdam) – is er in 2018/2019 wèl geld naar toe gegaan om Le
Bon Berger te laten voortbestaan.
Nú is er geld besteed aan het uitvoeren van het financieel onderzoek
en voor het maken van folders en affiches om leerlingen te werven.
Jullie als vrienden/donateurs van het Maliproject danken we voor
alles wat steeds weer mogelijk is door jullie bijdragen.
Casper en wij vormen als Maliproject een geweldig trio; wekelijks
overleggen we via Whatsapp waarbij we kostelijk kunnen lachen om
herkenbare situaties. Gisteren 19 juli 2020 meldde Casper echter
tijdens ons koffiegesprek dat er ook in Manantali geruchten zijn, dat
er jihadisten oprukken. Zorgelijk! Zoals Cees en ik gedankt hebben
voor “the gift from Heaven” in de personen van Casper en Pascal,
bidden we nu om Hoop, hoop op toekomst voor goed onderwijs en op
vreedzaam en menswaardig samenleven.
Cees en ik wensen jullie allen een goede zomertijd toe, ondanks de
beperkingen van de corona pandemie. En we brengen met enige
nadruk het banknummer van het Maliproject onder de aandacht:
NL66SNSB 0908 763 743, Diaconie Hofkerk Goor o.v.v.
MALIPROJECT.
Cees van der Sluijs en Addie van der Sluijs-Goud

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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De kopij voor het kerkblad van 19 september (voor 4 weken) inleveren
vóór 08 september. Ons emailadres is kerkonderweg@hofkerkgoor.nl
Er bestaan in Nederland meerdere kerken met de naam: ”Hofkerk”.
Daarom is de plaatsnaam “goor” in het emailadres opgenomen.
Zonder deze toevoeging komt uw e-mail niet bij ons binnen.
Gelieve de digitale kopij uitsluitend in te leveren in “Word” en
lettertype “Arial 11”.
Annemieke Wolff en Han Drost, tel. 0547-273813

Oud-papier inzameling aan de van Kollaan
Let op: De openingstijden zijn gewijzigd! Het terrein is geopend van
13.00 tot 17.00 uur. Gedurende deze uren kunt u uw oud-papier hier
inleveren.
Wel wordt er van u verwacht, dat u zoveel
mogelijk het papier zelf in de container
plaatst. Dit om de mensen die aanwezig zijn
te ontlasten.

Voor informatie: P.J. Fernhout tel: 0615834651
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PREDIKANT
ds. W. de Jong, Oude Diepenheimseweg 4, 7475 MP Markelo,
T 0547-388647 E wim.dejong@hetnet.nl
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
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
Kerkdiensten:https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor.
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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