KERK
ONDERWEG
19 september 2020
23e jaargang no. 1

Hoop en verwachting
Op het kerkplein van de Hofkerk staat
een Olijfboom.
Tijdens het Open Huis begin september
zijn er witte stenen omheen gelegd, waar
bezoekers van binnen en buiten de
gemeente woorden, gedachten, wensen,
gebeden op hebben geschreven die
betrekking hebben op deze tijd van
corona of hun eigen actuele situatie.
Er verschenen veel goede woorden:
Geloof, hoop, liefde, vertrouwen,
kostbaar, humor en wijsheid, troost,
verwondering, dankbaarheid, respect,
moed houden, nieuwe kansen, rust
vinden in Gods wonderbare natuur. Maar ook een zin als: de kerk
een huis voor mijn ziel. En daarnaast ook gebeden: Mag mijn zusje
weer beter worden, herstel voor mijn broer en zwager.
Zo werd deze olijfboom werkelijk een symbool van Hoop en
Verwachting in deze onwerkelijke tijd van corona, waarin we als
mensen al maanden ons tegennatuurlijk moeten gedragen: afstand
houden, elkaar niet aanraken. De ontmoeting met een ander is
opeens een gevaar geworden om ziek te worden.
En vooral veel alleengaanden, die contacten buiten de deur zo hard
nodig hebben, hebben het hier erg moeilijk mee. Met daarbij ook de
onzekerheid hoe lang deze periode gaat duren. Komt er al snel een
vaccin?
Ook merken we dat ons leven veel kwetsbaarder is dan we altijd
dachten. Zomaar opeens kunnen we getroffen worden door een
ziekte waar we ons niet tegen kunnen beschermen.
De stenen bij de olijfboom getuigen ervan dat we het nodig hebben
om deze kwetsbaarheid met elkaar te delen. Gedeelde
kwetsbaarheid blijkt een kracht te zijn, die niet voorkomt dat ons iets
naars overkomt, maar die ons kracht geeft om het uit te houden met
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de onzekerheid, om het uit te houden met onze angsten en pijn, om
elkaar nabij te zijn, elkaar te steunen.
Maar niet voor niets liggen de stenen op het kerkplein rondom een
olijfboom. Het is een bijbels symbool in meerdere opzichten. In het
boek Openbaring worden de Wet en de Profeten (Oude Testament)
gesymboliseerd door olijfbomen (Openbaring 11). Ze staan voor de
verhalen van geloof, hoop en liefde.
En in die verhalen speelt olijfolie een belangrijke rol bij de
Messiasverwachting. Messias of Christus betekent Gezalfde.
Als kerk staan we midden in het leven én midden in de maatschappij
met al zijn mooie kanten, vreugden, maar ook met al zijn
onzekerheden en pijn. Maar tegelijkertijd leven we ook vanuit de
verwachting dat er een tijd komt waarin al die pijn zal zijn gedaan en
we geloven dat deze tijd hier en daar al even op kan lichten als
mensen elkaar niet alleen laten, als mensen met compassie en zorg
naar elkaar omkijken, als mensen de weg van de Gezalfde (Christus)
met vallen en opstaan volgen.
Zo mogen we ook het nieuwe seizoen in, met elkaar zoekend naar
een weg om, ondanks de beperkingen gemeenschap, rondom deze
olijfboom van hoop en verwachting te zijn. Een gemeenschap die er
op vertrouwt dat deze weg zich zal ontvouwen. En dat ook elke week
samen viert. Een gemeenschap die in onze samenleving een plek wil
zijn waar mensen kunnen schuilen, op adem kunnen komen, samen
goede woorden kunnen delen.
God zal je hoeden
Christus je voeden
Geest van hierboven
geeft zin en zicht
God schenkt je warmte
geneest en omarmt je
vriend in het duister
en gids naar het licht. (Lied 426)
Vrede en alle goeds,
Ds. Wim de Jong
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Zondag 20 september 2020 Oec.Vredesviering
Hofkerk 10.00 uur
Kindernevendienst: Annigje Beltman

ds. W. de Jong

Zondag 27 september 2020
Hofkerk 10.00 uur
Kindernevendienst: Sandra Moes

ds. W. de Jong

Dinsdag 29 september 2020 Herfstzon
Herfstzon 16.30 uur

ds. W. de Jong

Zondag 04 oktober 2020 12-jarigendienst
Hofkerk 10.00 uur
Kindernevendienst: Ruud Wiggers

ds. W. de Jong

Zondag 11 oktober 2020 Heilig Avondmaal
Hofkerk 10.00 uur
Kindernevendienst: Hanneke Bor

ds. W. de Jong

Online kerkdiensten:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor.

Bloemen eredienst:
20 september : mw. R. Schuite
27 september: mw. R. Schuite
04 oktober : mw. A. Wolff
11 oktober : mw. A. Wolff
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Avondgebed iedere dinsdag 19.30 uur
Vanaf 8 september is er iedere dinsdagavond van 19.30 - 20.00 uur
een avondgebed. Tijdens dit avondgebed is er ruimte voor stilte en
bezinning. Bij de gebeden is er voor iedereen de gelegenheid een
kaars aan te steken.
Voor de lezingen maken we gebruik van het leesrooster van Taizé.
Het avondgebed heeft een vaste liturgie met een cyclus van vier
vaste thema's, waar de lezing, de liederen en de gebeden op zijn
afgestemd.
Week 1: Gerechtigheid, Vrede en Heelheid van de Schepping
Week 2: Levensreis
Week 3: Heling
Week 4: Vertrouwen
Inloop donderdagmorgen open
Elke donderdagmorgen is de inloop open van 10.00 – 11.30 uur. Het
Hemonyplein is zo ingericht dat bezoekers er op 1,5 meter van elkaar
kunnen zitten.
Ingang is via de deur bij de Drostenzaal.
Belangrijk is om bij gezondheidsklachten thuis te blijven en de
aanwijzingen van de gastheer/gastvrouw op te volgen.
Iedereen die behoefte heeft aan een luisterend oor, een praatje met
andere gasten, een kopje thee of koffie, is van harte welkom.
Direct met de inloop is ook de Stilte- en Gedachtenishoek elke
donderdagmorgen geopend van 10.00 – 11.30 uur.
ds. W. de Jong

Bijbelgespreksgroep voor ouderen overdag
Op verzoek gaan we weer van start met de gespreksgroep.
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 20 september om 11.00 uur in
de Drostenzaal in de Klokkenkamp, waar we op veilige afstand met
elkaar kunnen zitten.
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Zondag 20 september Oecumenische vredesdienst
Daniel 1 Mattheüs 20: 1 - 16
Het thema van de vredesweek is dit
jaar “Vrede verbindt verschil”. De
tekening hiernaast is nog voor de
corona-tijd gemaakt maar geeft wel
goed aan waar het om draait. Wij
wonen met verschillende mensen in
onze straat, in onze stad, in de wereld.
Zijn die verschillen erg of kunnen die
een verrijking, een mooie aanvulling
op elkaar zijn?
Het verhaal over Daniël die als balling
in een vreemde cultuur leeft wijst ons
hierin de weg. De verschillen kunnen
een verrijking worden als je met elkaar in dialoog, in gesprek gaat.
De vredesdienst is voorbereid met christenen uit verschillende kerken
en culturen in Goor en omgeving.
Zondag 27 september

2e zondag van de herfst

Doopdienst

Daniël 2:1–2a, 26–49 Mattheüs 21:23–32 Psalm van de zondag 25
Op deze zondag wordt Bowe Gerrit Hendrik Beltman gedoopt, zoon
van Annigje en Johan Beltman en broertje van Esra.
We lezen deze weken uit het
boek Daniël, een troostboek
voor mensen in een moeilijke
tijd. Vandaag horen we over de
droom die koning
Nebukadnezer hoort die zijn
raadsheren hem niet kunnen
uitleggen. Een droom over een
beeld van goud en zilver, maar
met lemen voeten en dat
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makkelijk bezwijkt door een aanrollende steen. Het beeld kan staan
voor een maatschappij of een mensenleven. En de vraag is: Wat
geeft zulke stevige voeten dat het blijft staan?
Zondag 4 oktober 12-jarigendienst 3e zondag van de herfst
Daniël 6:1–29

Mattheüs 21:33–43

Psalm van de zondag 80

In deze dienst staan de jongeren die dit jaar
naar de brugklas zijn gegaan centraal. Ze
krijgen een zegen mee voor deze nieuwe
fase op hun levensweg.
Ook deze zondag weer een verhaal uit het
boek Daniël. Het bekende verhaal van
Daniël, die in de leeuwenkuil wordt
geworpen, omdat hij weigert de koning van
het rijk Meden en Perzen te aanbidden,
zoals de wet in het land voorschrijft. De
koning is Daniël goed gezind, maar zit
verstrikt in zijn eigen wetten en moet dus het doodsvonnis uitvoeren.
Maar de leeuwen doen Daniël niets…..
Durf je vast te houden aan wat jij belangrijk vindt?
Zondag 11 oktober 4e zondag van de herfst
Ezra 1, 3:1–6

Mattheüs 22:1–14

Maaltijd van de Heer

Psalm van de zondag 23

Op deze zondag een gedeelte uit het boek
Ezra waar koning Cyrus de Joodse
ballingen de gelegenheid geeft om terug te
keren naar Jeruzalem en de tempel op te
bouwen. Ezra beschrijft samen met het
boek Nehemia de bijzondere
gebeurtenissen rondom de terugkeer uit de
ballingschap, de herbouw van de tempel en
de stad Jeruzalem.
Deze verhalen lijken erg sterk op de
verhalen uit het boek Jozua als het volk
vanuit de slavernij in Egypte in het beloofde
land aankomt. Wat doe je met deze kans
om opnieuw te beginnen, om niet te vervallen in de oude fouten?
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In Memoriam
Op 14 augustus overleed in de leeftijd van 80 jaar Gerard Marinus
Post, echtgenoot van Adrie Post–van der Gugten.
Gerard Post is geboren op 8 januari 1940 in
Nieuwlande in Oost Drenthe in een gezin met acht
kinderen. Vanwege het verzetswerk van zijn vader
moesten de kinderen van het gezin onderduiken op
verschillende adressen. Pas na de oorlog werden de
kinderen met hun moeder herenigd en verhuisden ze
naar Rijnsburg. Zijn vader is in 1944 gefusilleerd door
de Duitsers, een gebeurtenis die een diep spoor heeft
getrokken door het leven van Gerard. In 1966 trouwt Gerard met
Adrie van der Gugten. Hij werkt dan als bedrijfsleider op een
boerderij. Ze krijgen drie kinderen: Marianne, Annemieke en Johan.
Gerard schoolt zich om tot koperslager en handelt in koperen potten.
Begin jaren zeventig verhuizen ze naar Goor, waar Gerard aan de
Spechthorsterdwarsweg zijn koperslagerij Postiljon verder uitbouwt.
Gerard en Adrie vinden hun weg in de Gereformeerde Kerk in Goor,
waar Gerard zeer actief is in het jeugdwerk. Later zal hij in de
Hofkerk ook nog koster zijn. Vanwege de afnemende vraag naar
koper en de crisis van de jaren tachtig moet het bedrijf sluiten en
Gerard schoolt zich weer om, nu tot buschauffeur. Jarenlang werkt hij
met veel plezier bij de OAD. Na zijn pensionering verhuizen Gerard
en Adrie naar Diepenheim waar ze genoten van de rust en de natuur
en van hun negen kleinkinderen.
De laatste jaren kreeg Gerard problemen met zijn gezondheid, maar
hij bleef altijd positief en hoopvol. In zijn leven heeft hij meerdere
malen moeilijke perioden gekend, waaruit hij altijd weer heeft kunnen
‘opstaan’. Zijn geloof hierin was hiervoor een grote steun. Op zijn
rouwkaart staat een foto genomen vanuit zijn kamer in het hospice,
waarvan hij zei: Dit is een mooi uitzicht…..
In zijn afscheidsdienst lazen we de woorden uit Openbaring 21
waarin dat mooie uitzicht onder woorden wordt gebracht: “En de
dood zal niet meer zijn”. In dat geloof hebben we hem uitgedragen.
We wensen Adrie en de kinderen veel sterkte toe.
Ds. W. de Jong
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Overleden
22 juli Johanna Hendrika Eelderink-Hofhuis, Stoevelaar 1D/k.153,
97 jaar
29 juli Bertha Maartje de Jong–van Kranenburg, Stoevelaar,
1C/k.102 90 jaar
8 augustus Jeannette Maria Matel–Homan, v. den Vondelstraat 3,
62 jaar
14 augustus Gerard Marinus Post, Regenwicestraat 23, Diepenheim,
80 jaar
17 augustus Rutger Spaan, De Stoevelaar 2, 93 jaar
Bloemen
In de afgelopen maanden zijn de bloemen als blijk van medeleven
vanuit de Hofkerk bezorgd bij: Dinie Caron, Gert Nijmeijer,
Henriëtte Wullink, Henk Matel en Hennie vd Hooven.
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.
Bibliodrama – coronaproof
In het najaar starten we weer met bibliodrama. Er is met hoepels op
de grond een mooie manier gevonden om dit veilig te doen zonder
voortdurend bezig te zijn met of je niet te dicht bij iemand anders
komt.
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.
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Bibliodrama is geen toneelstuk spelen, dus toneelspelen is absoluut
geen vereiste om mee te doen.
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
Woensdag 30 september 19.30 uur
Woensdag 28 oktober 19.30 uur
Woensdag 25 november 19.30 uur
Info en opgave bij Wim de Jong, 0547 – 388647,
wim.dejong@hetnet.nl
Manifest Iedereen doet mee!
Op 17 september ondertekent de Hofkerk samen met vele andere
organisaties het manifest Iedereen doet mee. Een initiatief van de
Hof van Twente om te zorgen dat er in de Hof geen mensen langs de
kant staan.
In juli 2016 werd in Nederland het VN-verdrag inzake de rechten van
personen met een handicap (kort: VN-verdrag Handicap) van kracht.
Gemeenten zijn sindsdien verplicht om een Lokale Inclusie Agenda
op te stellen.
Deze lokale agenda behelst o.a. een goede bereikbaarheid van
winkels en openbare gebouwen, veilige en herkenbare looproutes,
activiteiten rondom een ‘dementie-vriendelijk Goor, ondersteuning
van sportactiviteiten voor alle jongeren.

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
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Hulp gevraagd!
Door de enorme explosie in de haven van Beiroet zijn er zeker 158
doden en meer dan 5000 gewonden gevallen. Zeker de helft van de
stad is beschadigd en een kwart miljoen mensen is dakloos. Huizen
en bezittingen zijn weggevaagd, mensen hebben niets meer. De
nood is hoog; Libanon zucht al onder een zware economische crisis
en de gevolgen van de coronacrisis. Kerk in Actie is noodhulp gestart
via het internationale kerkelijk netwerk en via de eigen partners ter
plekke.
Beiroet lijkt een oorlogsgebied, gebouwen zijn compleet
weggevaagd.
Naast de vele slachtoffers en materiële schade doemt er een nieuw
probleem op. Ook graansilo´s in de haven zijn zwaar beschadigd. Nu
is men vooral gericht op medische zorg, de ziekenhuizen zijn overvol,
maar straks is er het probleem van tekort aan meel.
Via ACT, het internationale kerkelijke netwerk waar Kerk in Actie lid
van is, worden lokale kerken en organisaties ondersteund bij het
uitdelen van voedsel, kleding en hygiënematerialen. Op de langere
termijn zal geholpen worden bij het herstel van gebouwen en
traumaverwerking.
U begrijpt dat daar veel geld voor nodig is.
Wij als diaconie willen hier ons steentje aan bijdragen en willen u
vragen hetzelfde te doen.
U kunt uw geld storten op de rekening van de diaconie:
NL44 SNSB 0908 763 743 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Goor onder
vermelding van ‘gift voor Beiroet’ .
Wij zullen dit bedrag verdubbelen.
Alvast hartelijk bedankt!

Kerkdiensten - iedereen welkom
De kerkdiensten staan weer voor iedereen open en iedereen die
geen corona-gerelateerde gezondheidsklachten heeft is van harte
welkom.
Naast de 70 zitplaatsen in de kerk is er bij te grote toeloop een
overloop mogelijk in de Ripperdazaal waar via het grote scherm de
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dienst mee kan worden beleefd.
Dit vraagt van de kerkgangers wel de solidariteit om met elkaar te
zorgen dat niet iedere week dezelfde mensen in de Ripperdazaal
moeten zitten. Heb je bijvoorbeeld de ene zondag in de kerkzaal de
dienst kunnen volgen, kom dan de andere zondag iets korter voor 10
uur zodat bij grotere toeloop je die keer een plek krijgt in de
Ripperdazaal.
Ophalen van kerkgangers is helaas nog niet mogelijk en ook is er nog
geen gelegenheid om na afloop samen koffie te drinken.
Wel is er elke week weer kindernevendienst in de eigen ruimte.
Tegelijk blijven alle diensten natuurlijk mee te beleven op
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor
Uiteraard gelden ook in de kerkdiensten de landelijke richtlijnen, maar
de belangrijkste is wel om bij gezondheidsklachten thuis te blijven.
Op de website zijn protocol kerkdiensten en gebruikersplan te vinden:
http://www.hofkerkgoor.nl/overzicht/actueel
Ds. W. de Jong

Corona collecten
De collecteopbrengst van augustus via de bankrekening bedroeg
voor de kerk € 382,50 (alsmede voor € 79 aan collectebonnen) en
voor de diaconie € 377,50 (alsmede voor € 26 aan collectebonnen).
Hartelijk dank, mede namens de diaconie. Ook de komende
maand(en) zal er nog niet worden gecollecteerd vanwege mogelijke
handbesmetting. Wij houden ons dus aanbevolen voor een bijdrage
via de bekende bankrekening, of – meer anoniem – geld of
collectebonnen in een gesloten envelop in de brievenbus van de
kerk. Hartelijk dank alvast.
Frits Schutte, penningmeester
Ontvangst contante giften augustus 2020 kerk
Via ds. W. de Jong € 15,00 voor de kerk
Hartelijke bedankt hiervoor, namens Kerkrentmeesters,
Anneke Veenstra
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“Collectes” Diaconie juni-juli-augustus 2020
Ontvangen via de bank (IBAN NL66 SNSB 0908 763 743) de
volgende bedragen:
Bestemming Diaconie algemeen: € 280,00 (50, 4x30, 2x25, 3x20)
Bestemming Voedselpakketten Goor: € 120,00 (4x30)
Inzake onze oproep van Kerk in Actie voor noodhulp voor de
slachtoffers in Beiroet is er in totaal een bedrag van maar liefst
€1.385,00 binnengekomen.
Dit bedrag is door de Diaconie verdubbeld !!!
Via de bankrekening van de Kerkrentmeesters is er over de maand
mei, juni en juli voor gemiste collecten Diaconie een bedrag van in
totaal €1.154,50 ontvangen.
Alle gulle gevers: hartelijk bedankt! Namens de Diaconie, John
Sportel

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
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
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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

Open Deur september 2020: Het goede leven
Hoe ziet het goede leven er eigenlijk uit?
En is er in tijden van corona vooral misère en
gemis of is er ook dan iets te zien van dat goede
leven?
Met onder andere:
• Goed leven in en na een crisis
• Niet doorsnee – een eigenzinnig leven
• Drie voorbeelden: royaal, authentiek en
vol vertrouwen leven
• De oase, paradijselijk thuis voor onze
•

verlangens
De maaltijd delen – bijbels beeld van een goed leven

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

De kopij voor het kerkblad van 17 september (voor 4 weken) inleveren
vóór 06 oktober. 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
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
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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