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De donkere dagen
Zo op het moment van schrijven, begin november, zijn het nog niet
de donkere dagen (voor kerst), alhoewel het ’s middags toch alweer
vroeg donker wordt. En als ik vanaf mijn erf naar de bomen kijk zijn
er nog best veel bomen groen, naast alle bomen die prachtige
herfstkleuren laten zien. Met de zon erop lijkt het soms alsof ze in
brand staan. Vanwege de (nog) hoge temperaturen zijn er zelfs
nieuwe knoppen in de roos en één daarvan bloeit prachtig.
Toch voelt het een beetje als de
donkere dagen. Dat heeft er in de
eerste plaats mee te maken dat ik
stukjes voor dit kerkblad moet schrijven,
een kerkblad met daarin aandacht voor
de gedachtenisdienst op de laatste
zondag van het kerkelijk jaar en de
eerste drie adventszondagen.
Voor de kerk is de week voorafgaand
aan advent eigenlijk het donkerste
moment van het hele jaar. Op de eerste
adventszondag wordt in dat donker een eerste kaarsje
aangestoken…. Maar die donkere dagen zie ik ook terug in de
situatie rondom corona. Anders dan in het voorjaar is de corona in
deze tweede golf in onze regio behoorlijk aanwezig. Nu hoor ik
regelmatig van mensen (binnen en buiten de gemeente) dat ze
positief getest zijn, dat ze in quarantaine zijn, dat een geliefde erg
ziek is en in het ziekenhuis ligt, dat een buurman is overleden… Ook
ikzelf moest in quarantaine. En ook anders dan in het voorjaar is het
weer veel minder aanlokkelijk om naar buiten te gaan. Voor veel
mensen duren deze donkere dagen lang. Zeker de mensen die
alleen zijn. Hoe en waar vinden we in deze tijd lichtjes van hoop,
lichtjes van vertrouwen? Wellicht is het wel de grootste gave van
advent dat het er elk jaar weer is, juist op het moment dat onze
dagen het donkerst zijn. Juist op de dagen dat we zelf niet de kracht
hebben om het lichte, het positieve te zien. Advent, de verwachting
van het Licht dat gaat schijnen in een donkere wereld, hoeven we
niet zelf te bedenken, niet zelf te realiseren. De verwachting is een
gave die ons wordt aangereikt. Een lichtje wordt voor ons ontstoken
en de week erop komt er een lichtje bij en zo verder totdat de
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duisternis geen duisternis meer is. Misschien wordt dat wel het
mooist verteld in het verhaal van Maria, die bezoek krijgt van de
engel Gabriël. Na afloop van haar bezoek is zij in ‘verwachting’. Er is
iets in haar gelegd, dat in haar mag gaan groeien. En dat uiteindelijk
uit haar geboren zal worden. Juist Maria (haar naam betekent bitter,
verdriet) ontvangt deze verwachting. En ze hoeft er niets voor te
doen, zoals ook geen man er iets voor hoeft te doen. Want daar gaat
het uiteindelijk niet om wat wij allemaal kunnen presteren. Het
enigste wat ze hoeft te doen is zich ervoor open te stellen. Wellicht
anders dan andere jaren voelen we dat deze donkere dagen niet met
een paar waxinelichtjes en vrolijke kaarsjes zijn te verdrijven, hoewel
ik ze ook zelf zeker zal aansteken. Zo makkelijk laat de duisternis
zich niet verjagen. Maar meer nog kunnen en mogen we ons open
stellen voor de verwachting die ook in ons wordt gelegd, hoe
verdrietig of bitter we ook zijn. Of juist omdát we bitter en verdrietig
zijn. En dat er ook in ons iets mag gaan groeien, in stilte nog, dat
geboren mag worden dit jaar. Immanuël – God-met-ons. Eén van de
psalmen die in de adventsperiode zijn plaats heeft is psalm 25. Huub
Oosterhuis hertaalde deze vrij, als volgt: (Uit 150 Psalmen, vrij)
Naar U, Levende
klimt mijn ziel.
U vertrouw ik:
dat Gij zijt
U verlang ik
ooit te zien.
Door de nacht heen
zien uw ogen mij.
Van mijn ellende
keer U niet af.
Mijn vertrouwen
beschaam het niet.
Op U wachtte ik
levenslang.
Elke dag weer
zoeken mijn ogen Jou.
Laat je nu vinden
liefde.
Keer je niet af.
Vrede en alle goeds,
Ds. Wim de Jong
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Zondag 15 november 2020
Hofkerk 10.00 uur
Kindernevendienst: Ruud Wiggers
Zondag 22 november 2020 Gedachteniszondag
Hofkerk 10.00 uur
Kindernevendienst: Hanneke Bor
Hofkerk 16.00 uur
Dinsdag 24 november 2020 Herfstzon
Herfstzon 16.00 uur
Zondag 29 november 2020 1e Advent
Hofkerk 10.00 uur
Kindernevendienst: Alja Klok, Jantina Jansen
Hofkerk 16.00 uur Peuter/kleuterviering

ds. F. Schipper

ds. W. de Jong
ds. W. de Jong

ds. W. de Jong

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

Zondag 06 december 2020 2e Advent Heilig Avondmaal
Hofkerk 10.00 uur
ds. W. de Jong
Kindernevendienst: Annigje Beltman en Sandra Moes
Zondag 13 december 2020 3e Advent
Hofkerk 10.00 uur
ds. W. de Jong
Kindernevendienst: Ruud Wiggers en Jantina Jansen

Online kerkdiensten:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor.
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Bloemen eredienst:
15 november: mw. J. Reef
22 november: mw. J. Reef
29 november: mw. D. Brinkhorst
06 december: mw. D. Brinkhorst
13 december: mw. R. Maris
Avondgebed dinsdag 19.30 uur
Iedere dinsdagavond van 19.30 - 20.00 uur is er 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.
Stiltecentrum donderdagmorgen open
Op donderdagmorgen is het stiltecentrum van de Hofkerk van 10.00
– 11.30 uur geopend. Er is gelegenheid om een kaarsje aan te
steken, voor een meditatief of stil moment.
ds. Wim de Jong zal deze morgen ook in de kerk aanwezig zijn
Adventskalenders
- Nederlands Bijbelgenootschap (NBG), tel. 023 – 514 61 46, email
info@bijbelgenootschap.nl
- Protestantse Kerk Nederland/Petrus, tel. 030-88-1880, email
info@protestantsekerk.nl

Kerkdiensten in november – niet meer dan 30 bezoekers
Ook in de komende periode zullen we in de kerkdiensten niet meer
dan 30 bezoekers kunnen ontvangen. Daarbij is er wel
kindernevendienst!
Elke zondag wordt er één wijk uitgenodigd
15 november wijk B Centrum – Kevelhammerhoek – buiten Goor
22 november wijk C Whee – west (10.00 uur en 16.00 uur)
29 november wijk D Whee – oost en gezinnen
6 december wijk A Heeckeren – Gijmink en gezinnen
13 december wijk B Centrum – Kevelhammerhoek – buiten Goor en
gezinnen
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22 november twee gedachtenisdiensten 10.00 uur en 16.00 uur
Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar zijn er twee
kerkdiensten, zodat er genoeg ruimte is voor de familieleden van de
overledenen.
Zij hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen om zich voor één van
de twee diensten aan te melden. Daarnaast zijn in beide diensten
kerkbezoekers uit wijk C welkom.
Adventszondagen gezinnen met kinderen welkom
Tijdens de adventszondagen zijn alle gezinnen met kinderen in de
kindernevendienst leeftijd welkom (naast kerkbezoekers uit de wijk
die aan de beurt is)
Tegelijk blijven alle diensten natuurlijk mee te beleven op
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor
In de kerkdiensten gelden 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
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Zondag 22 november 10.00 uur en 16.00 uur Gedachteniszondag
Genesis 1
Mattheüs 5:1–12
Op deze laatste zondag van het kerkelijk
jaar noemen we de namen van de
mensen die dit kerkelijk jaar zijn
overleden en steken we hun
gedachtenis-kaarsen aan. God sprak:
Er zij licht! En er was licht! Waar het bij
ons duister wordt ontsteekt God nieuw
licht voor ons. In dat licht vertellen we
elke keer opnieuw de verhalen van onze
geliefden en noemen we hun naam.
Overledenen Protestantse Gemeente Goor 2019 - 2020
22 november
15 december
4 januari
13 januari
20 januari
6 februari
25 februari
27 februari
15 maart
16 maart
21 maart
23 maart
7 april
8 april
29 april
30 april
6 juni
24 juni
2 juli
22 juli
29 juli
08 augustus
14 augustus
17 augustus
13 september
5 oktober
16 oktober

Martha Maria Simon – Egger, 97 jaar
Gerrit Willem Leetink, 91 jaar
Berend Willem Oonk, 81 jaar
Grietje van der Vliet – de Jonge, 93 jaar
Ellechien Gritter, 82 jaar
Jan Brinkers, 74 jaar
Egbertje op den Dries, 89 jaar
Gerritje Dina Hazenkamp - Velderman, 79 jaar
Janna Gerritdina Dijkstra – Lammertink, 88 jaar
Antje Willemina Witteveen – van Cornewal, 81 jaar
Bertha Wilhelmina Lammers – te Voortwis, 92 jaar
Gerrit Jan Snier, 90 jaar
Johanna Hendrika Warris – Marchal, 91 jaar
Jan Willem Fleerkate, 95 jaar
Albert Timmerije, 74 jaar
Jan Hendrik Hofstee, 70 jaar
Gerrit Johan Stokreef, 89 jaar
Hendrikje Manna Holsbrink – Huiskes, 85 jaar
Paul Leendert de Jong, 91 jaar
Johanna Hendrika Eelderink - Hofhuis, 97 jaar
Bertha Maartje de Jong – van Kranenburg, 90 jaar
Jeannette Maria Matel – Homan, 62 jaar
Gerard Marinus Post, 80 jaar
Rutger Spaan, 93 jaar
Hinderika Margeretha ter Stege – Gotlieb, 90 jaar
Lubberdina Lamberta Huijgen – Spans, 71 jaar
Janna Gerritdina Jennie Pluimers–Kranenberg, 75 jaar
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Advent 2020 Het beste nieuws
Wat is het beste nieuws dat je kunt bedenken? Op welk nieuws zou
je hopen, voor jezelf of voor anderen in de wereld?
In de adventstijd waarin we uitkijken naar de
geboorte van Jezus, die vrede en licht
brengt, staan we bij deze vragen stil, in de
kindernevendienst, maar ook in de kerk zelf.
In de verhalen die we op de
adventszondagen lezen staat goed nieuws
centraal: de blaadjes van de vijgenboom
laten zien dat de zomer er weer aan komt,
Johannes de Doper die vertelt over de komst van een heel bijzonder
mens, Jesaja heeft een prachtige droom met goed nieuws voor
iedereen en Maria krijgt bezoek van een engel die haar (maar ook
ons) goed nieuws brengt.
Voor de kinderen is er elke zondag een Adventsbode, een krant
waarin dat goede nieuws te lezen is.
Zondag 29 november 1e advent
Jesaja 63:19b–64:8

Marcus 13:24–37

Psalm van de zondag 85

Wees waakzaam! lijkt het grote thema
van de lezing van deze eerste
adventszondag te zijn. Waakzaam om
te zien waarin het nieuwe begin zich
aandient. Jezus schildert in het
gedeelte uit Marcus een inktzwarte
tijd met oorlogen en andere
verschrikkingen. Maar dit zal niet het
einde zijn. Er komt een nieuw begin, maar dat zou je zo maar over
het hoofd zien.
Komt dat omdat de komst van Jezus in onze wereld anders is dan wij
verwachten?
De krantenbezorger komt ons in ieder geval de Adventsbode
brengen, waarin het goede nieuws over kerstfeest dat in zicht is op
de voorpagina staat.
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Zondag 6 december 2e advent Maaltijd van de Heer
Jesaja 40:1–11
Johannes 1:19–28 Psalm van de zondag 80
Vandaag krijgen we het goede nieuws
aangereikt van Johannes de Doper. Hij
staat bij de Jordaan te dopen en zegt
dat hij de roepende in de woestijn is om
de komst van God in onze wereld aan
te kondigen. Maar zo makkelijk is Hij
niet te herkennen: Hij is in jullie midden,
maar jullie kennen hem niet.
Johannes roept ons op om ruimte in de
wereld en in onszelf te maken om de
komst van God mogelijk te maken.
We vieren deze zondag de Maaltijd van
de Heer, we delen het brood en de wijn, tekenen van Gods
aanwezigheid.
Deze week een nieuwe editie van de Adventsbode met daarin nieuws
over mensen die erg populair zijn, maar geen redder van de wereld zijn.
Zondag 13 december 3e advent
Jesaja 65:17–25

Johannes 3:22–30

Psalm van de zondag 126

De profeet Jesaja brengt ons
vandaag het goede nieuws in een
schitterend visioen: God die een
nieuwe hemel en een nieuwe aarde
schept, waar geen pijn en verdriet
meer is, alleen nog maar blijdschap.
Wolf en lam zullen samen spelen en
niemand doet meer kwaad. Een
droom, die nog geen werkelijkheid is,
maar wel een droom om ons op te
richten.
De Adventsbode is er ook vol van en laat ons zien hoe de wereld er
dan uit gaat zien.
Vrede en alle goeds,
Ds. Wim de Jong
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In Memoriam
Op 16 oktober overleed in de leeftijd van 75 jaar Janna Gerritdina
Jennie Pluimers – Kranenberg, echtgenote van
Jan Pluimers. Dini Kranenberg werd geboren op 7
september 1945 op de boerderij van haar ouders in
Kerspel Goor. Zij was de oudste dochter in een
gezin met acht kinderen. Behalve haar ouders
woonden ook de grootouders nog op de boerderij.
Het was een groot en druk gezin en er moest hard
gewerkt worden. Toen Dini een jaar of veertien was, brak haar
moeder een been en dat betekende dat zij, als oudste dochter, de
verantwoordelijkheid voor het huishouden kreeg. Hierdoor moest zij
van school en kon zij haar opleiding niet vervolgen.
In 1964 trouwt ze met Jan Pluimers en trekken in bij zijn ouders in
Enter. Hier worden hun zoons Johan en Bert geboren. Daarna
verhuizen ze naar Almelo, waar dochter Tanja wordt geboren en later
naar Delden. Dini is de spil van het gezin en geniet er met volle
teugen van. Wel zijn er zorgen om de gezondheid van Bert.
In 1986 komt Johan om het leven door een noodlottig ongeluk. Die
gebeurtenis sloeg een enorm gat in het tot dan toe veilige en
geborgen gezin. Maar met een bewonderenswaardige veerkracht
wisten Dini en Jan de draad van het leven weer op te pakken. Ze
verhuizen naar Goor waar dochter Josien wordt geboren. Ze ervaren
dit als een godsgeschenk. Dini is erg actief in het vrijwilligerswerk,
o.a. in de kerk waarin zij ook haar creativiteit en haar liefde voor
mensen goed kwijt kon. En daarnaast geniet ze enorm van haar
kleinkinderen. Ik heb goed geleefd, liet Dini weten toen ze in de
afgelopen maanden hoorde dat ze ongeneeslijk ziek was.
Dankbaarheid om het goede leven wat ze had ontvangen en wat ze
had mogen delen, met haar gezin, met de mensen die ze ontmoette.
En zo stond het ook boven haar rouwkaart.
In de afscheidsdienst, die door ds. Ary Braakman werd geleid, werd
het loflied op de liefde van Paulus gelezen: Geloof, hoop en liefde,
maar de meeste ervan is de liefde. Die liefde vormde de leidraad
voor Dini in geloof en leven. Nu mogen we haar geborgen weten in
de bron van Liefde. We wensen Jan, de kinderen en kleinkinderen
veel sterkte toe.
Ds. Wim de Jong
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Overleden
16 oktober Janna Gerritdina Jennie Pluimers – Kranenberg,
Specreyse 7, 75 jaar
Bloemen
In de afgelopen maanden zijn de bloemen als blijk van medeleven
vanuit de Hofkerk bezorgd bij: Herman en Elfriede Hammer, Nolly en
Teun van der Veen, Mw. Brinkers, Dinie ter Aardt, Reinder Jacobi en
Bep Mengerink.
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.
In deze periode denken we ook in het bijzonder aan alle mensen die
positief getest zijn op corona en/of in quarantaine moeten blijven. Het
is een periode van eenzaamheid en onzekerheid. Wij wensen hen
ook veel sterkte toe.

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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Oogst-Dankdank collecte 2020
De Diaconie is verheugd dat ook dit jaar deze collecte weer zeer
geslaagd is met een opbrengst van 1640,00 Euro.
Wat zeker weer een mooi resultaat is. De Diaconie dankt alle gulle
gevers voor hun donatie, waarmee wij weer met allerlei verschillende
projecten verder kunnen.
Waarvoor wij u nogmaals hartelijk danken.
Mocht u nog niet gedoneerd hebben, dan kan dit nog altijd op de
rekening van de kerk of rechtstreeks op de rekening van de Diaconie
met vermelding van Oogst-Dankdag collecte.
Namens de Diaconie, Fred Gerritsen
Diaconie Begroting 2021
De diakenen hebben in hun vergadering van 14 oktober 2020 de
ontwerp begroting voor 2021 vastgesteld. Vervolgens is deze
besproken in de kleine kerkenraad van 22 oktober en zal hij ter
vaststelling aangeboden worden aan de grote Kerkenraad op 26
november 2020.
De samenvatting van de Baten en Lasten rekening ziet er als volgt
uit:
Baten
Verhuur woningen
34.900
Bijdragen levend geld
7.728
Totaal Baten
42.628
Lasten
Woningen
11.600
Afschrijvingen
4.000
Bijdragen andere organen
3.800
Lasten diensten, beheer & admin. 8.600
Diaconaal plaatselijk
9.728
Diaconaal landelijk
3.400
Diaconaal wereld
9.000
Totaal Lasten
50.128
Begroting 2021

-7.500

De baten liggen in lijn met voorgaande jaren.
De diaconie heeft wel het voornemen om meer uit te geven
aan allerlei goede doelen. Ook willen we meer aanvullingen
doen op landelijke collectes van met name Kerk in Actie.
De diaconale uitgaven zullen zo veel mogelijk als het kan
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verdeeld worden over plaatselijk/landelijk en de rest v.d. wereld.
Het negatieve resultaat zal uit de algemene reserve worden
gehaald.
De samenvatting van de begroting wordt na de vaststelling
gepubliceerd op onze website onder ANBI. De volledige begroting
ligt vanaf 10 november tot en met 20 november ter inzage voor
gemeenteleden in het kantoor in de Klokkenkamp. Vanwege de
beperkte toegankelijkheid kunt u mij ook een verzoek sturen om
de stukken bijv. via mail naar u op te sturen.
Ook voor eventuele vragen kunt u terecht bij:
John Sportel, Diaconie, 06-52570658
E-Mail: john.sportel@icloud.com

Kerkenraadsvergadering 26 november a.s.
Aan alle leden van de Kerkenraad: Op donderdag 26 november staat
er een Kerkenraadsvergadering gepland.
Tijdens deze bijeenkomst zullen alleen de noodzakelijke dingen
worden besproken: de begrotingen van Kerk en Diaconie en de
diverse voortgangsrapportages.
Gezien de coronamaatregelen zullen we niet in de Klokkenkamp
bijeenkomen, maar gaan we online vergaderen.
Meer informatie hierover volgt t.z.t. via mail.
Alinda Sportel Scriba
Verslag Kleine Kerkenraad op 22 oktober 2020
De voorzitter heet iedereen welkom. De classispredikant ds. Klaas
van der Kamp is vanavond onze gast. Frits Schutte heeft voor
bezinning een stuk gekozen van de hand van Mgr. dr. Gerard de
Korte uit het boek: Kerk in Tijden van Corona (halewijn Adveniat)
“De pandemie als straf van God”.
*Gesprek met Klaas van der Kamp. Zijn bezoek vervult de functie van
de vroegere visitatie.
*Een paar opmerkingen uit zijn verslag. “Jullie stelden vast dat het
lukt om online veel bezoekers te trekken, meer dan je in fysieke
diensten mag verwelkomen. Het is aanleiding voor sommige
kerkenraden om verder na te denken over de nieuw bereikte
doelgroep. Vraag: Hoe kun je deze mensen in de toekomst
aanspreken. Ik vroeg naar de focus van het kerkenwerk de komende
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jaren. De Hofkerk heeft inmiddels al vele kanalen in Goor naar de
leefgemeenschap buiten de kerkelijke bubbels. Mij trof de breedte
van het aanbod dat jullie als kerk aan de dag leggen. Er is een
zichtbare diaconale en pastorale poot en tegelijk krijgen vorming en
viering hun volle aandacht.”
*Verder passeerden de financiën en de samenwerking met
omringende kerken de revue. Het prettige gesprek werd na een uur
afgerond en daarna vertrok ds. van der Kamp.
*Opmerkingen n.a.v. het Verslag van de KKR van 24 september:
De scriba heeft een antwoord gestuurd naar de Raad van
Kerken over de plaatselijke interreligieuze samenwerking.
Er is antwoord van de R.K. Parochie dat deze voorlopig niet met het
Oec. Platform in Goor mee kunnen doen. Wij gaan op dezelfde
wijze door met de viering in Jan.2020.
Jan Daling zal als koster bevestigd worden op 1 nov.
Voorzitter van de WEK Lucas Schoemaker wil afscheid nemen in
sept.
*Post in: Van Ernst Ossewaarde is een brief ontvangen waarin hij
ontheffing vraagt van het lidmaatschap van de kerkenraad. De scriba
stuurt hem een brief waarin wij zijn besluit respecteren en hem
enorm bedanken voor zijn werk gedaan op vele fronten in de
Hofkerk. Op 5 nov. is er een online ontmoeting vanuit de classis over
het werk van Kerk in Actie in Afrika. Driesje van Uffelen en de
voorzitter nemen er deel aan.
*Wim de Jong volgt de vergadering via skype en blijft tot 30 okt. in
quarantaine.
*Op 5 nov. dag van de Dialoog theatervoorstelling in de
Hofkerk en Waerdenborgh.
*Het archief van de vml. Geref. kerk wordt verplaatst naar de
Drostenzaal.
*Ali Kappert heeft na 30 jaar afscheid genomen van haar taak
in de Diaconie.
*Voorstel kindernevendienst in nov. en dec. wordt besproken en is
akkoord. Hanneke Caron heeft een avond gehad met de
vrijwilligers van de bunker over de activiteiten.
*Begroting Diaconie wordt besproken en gaat ter goedkeuring
evenals de begroting van de Kerk naar de KR op 26 nov. Met dank
aan de heren J. Sportel en F. Schutte. Zij publiceren de begrotingen
in de volgende KOW.
*De Gedachteniszondag op 22 november wordt waarschijnlijk in 2
diensten gehouden om 10.00 en om 16.00 uur. Volgende week
worden de uitnodigingen verstuurd.
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*Kerk en Corona : zie de wekelijkse nieuwsbrieven. Wim stelt voor
om in de komende periode op donderdagmorgen aanwezig te zijn
van 10.00 -11.30 uur.
*Collecte rooster wordt vastgesteld en goedgekeurd.
*Kerkenraadsvergadering op 26 nov. De begrotingen van de
Diaconie en de Kerk moeten worden vastgesteld en de
voortgangrapportages van de werkgroepen worden dan besproken.
De scriba zal de KR leden berichten hoe deze vergadering online
gehouden wordt. De voorzitter sluit de vergadering met gebed.
Cees van der Sluijs, voorzitter

Bunkerseizoen is van start gegaan. En hoe...!
Voor de 12-16 jarigen uit de Hof van Twente Goor is ‘het
Bunkerseizoen ‘ weer van start gegaan. 1x in de 14 dagen een plek
om elkaar te ontmoeten, te chillen of juist lekker actief, omdat er ook
verschillende activiteiten georganiseerd zullen worden. Maar dit jaar
wordt alles ingezet op verbinding. Verbinding zoeken met elkaar en
met de ander.
Mooi hoe we dat bij de Escaperoom afgelopen keer zagen ontstaan.
Het was een moeilijk spel waarbij we elkaar nodig hadden om de
uitweg van de Escape Room te vinden. Het kwam echt aan op
denkwerk, samenwerken, creativiteit, snelheid, kennis en inzicht.
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(meer foto’s zijn te vinden op de website)
De volgende keer dat we bij elkaar komen is op vrijdag de 13e. En
dan zullen de jongeren te maken krijgen met de weerwolven uit Goor
die wakker worden en geëlimineerd moeten worden. Ook daarin
hebben ze elkaar nodig. Een spannend kaartspel vanaf 8 spelers.
Het rollenspel speelt zich af in Goor, een dorpje dat geteisterd wordt
door weerwolven. De burgers van Goor moeten erachter zien te
komen wie de weerwolven zijn, maar ondertussen zijn er nog veel
meer rollen die gaandeweg het spel ontdekt zullen worden.
We hopen dat de burgers de weerwolven op tijd weten te stoppen. Zo
niet dan was het een kort Bunkerseizoen.
Met een groet, namens ons allen vanuit de Bunker!
Peuter kleuterviering
25 Oktober was het dan zover en
zagen we tot onze grote vreugde
ook de peuters en kleuters weer
binnen druppelen in de Hofkerk.
En wat waren ze gegroeid. En zij
vertelden dan ook precies
hoeveel ze gegroeid waren in de
afgelopen periode. De 1,5 meter
afstand was er niets bij. De één
was inmiddels drie geworden en
een ander vijf. En toen ik één
van de peuters vertelde dat ook
zij zo groot geworden was legde
haar zus wel even haarfijn uit dat
ik me daar toch echt in vergiste.
En hiermee kwam de rivaliteit
(tussen zussen) ook aan de oppervlakte.
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Met een glimlach mocht ik alles gadeslaan. Wat was het een
cadeautje om met elkaar tijdens de viering het scheppingsverhaal te
ontdekken. Waar we vanuit het donker licht zagen ontstaan. Op de
eerste dag!
Met bekende liedjes en heerlijke begeleiding van dwarsfluit (Corine)
en piano (Marion) ontdekten we gaandeweg hoe mooi de wereld
gemaakt is en wij als mens zorg voor en hierover kregen op de dag
van ons bestaan.
Niet voor niets dat we handen, voeten, oren, ogen, neus en zoveel
meer hebben wat helpend kan zijn rondom deze zorg. Het zijn
allemaal instrumenten die we in mogen zetten. Het lied : “hoofd ,
schouders knie en teen, knie en teen”, kon dan ook niet ontbreken.
Mooi ook dat we ook lazen dat we het niet alleen hoeven te doen en
de ander daarbij nodig hebben.
Tenslotte belandden we samen bij de 7e dag. Een dag speciaal
gecreëerd om onze instrumenten ook te mogen laten rusten. Ik vroeg
of ze wisten wat het woord rust betekende. Tegenwoordig noemen ze
het ook wel ‘chillen’. Binnen mum van tijd lagen ze languit op de
kussentjes op de grond.
Maar niet voor lang, want natuurlijk gingen we na de zegen nog even
heerlijk dansen. Want ook dat hoort bij vieren.

De volgende peuter kleuterviering is 29 november 2020! Voel je altijd
vrij om eens binnen te lopen. (zie poster met gegevens)
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Corona collecten
De collecteopbrengst van oktober via de bankrekening bedroeg voor
de kerk € 557,50 (alsmede € 30 collectebonnen) en voor de diaconie
€ 487,50 (eveneens plus € 30 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 – anoniem – geld
of collectebonnen in een gesloten envelop in de brievenbus van de
kerk. Dan wel op de envelop schrijven of het voor de kerk of de
diaconie of voor beide is. Hartelijk dank alvast.
Frits Schutte, penningmeester
Ontvangst contante giften oktober 2020
Via mw. R. Schuite
€ 25,00 bloemen
Via NN
€ 25,00 kerk
Via mw. R. Klaver
€ 20,00 kerk
Via mw. A. Post
€ 10,00 bloemen
Alle gulle gevers hartelijk bedankt.
Namens Kerkrentmeesters, Anneke Veenstra
“Collectes” Diaconie september-oktober 2020
Ontvangen via de bank (IBAN NL66 SNSB 0908 763 743) de
volgende bedragen:
Bestemming Diaconie algemeen: € 170,00 (100, 25 en 3*15)
De avondmaalscollecte van 11 oktober ten behoeve van de
vluchtelingenkinderen in Griekenland heeft een bedrag van € 215,00
opgeleverd.
Dit bedrag is door de Diaconie verdubbeld naar € 430,00.
Bestemming Voedselpakketten Goor: € 50,00
Via de bankrekening van de Kerkrentmeesters is er in de maand
augustus voor gemiste collecten Diaconie een bedrag van in totaal
€ 377,50 ontvangen. Over september ontvangen we € 349,00
Bij het rondbrengen van de fruitzakjes (i.v.m. Oogstdienst 1
november) ontvingen we ook diverse giften: 2,50 + 5 + 20 + 4 + 10
+5,30 + 20 is in totaal € 66,80 !
Alle gulle gevers: hartelijk bedankt!
Namens de Diaconie, John Sportel
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Begroting 2021 kerk
Het volgende jaar nadert alweer, dus moet de begroting voor 2021
worden opgesteld. Kerkrentmeesters hebben dat in oktober gedaan,
deze bij de kleine kerkenraad ingediend, en die heeft de ontwerp
begroting op 22 oktober voorlopig vastgesteld. Alvorens deze op 26
november a.s. door de kerkenraad kan worden vastgesteld en
daarna naar het classicale college voor de behandeling van
beheerszaken kan worden gestuurd, moet volgens de kerkorde de
(gehele) begroting ter inzage worden gelegd voor gemeenteleden.
Die ligt voor dit doel gereed in het kantoor in De Klokkenkamp. De
samenvatting van de begroting 2021 is in de tabel gegeven, naast de
begroting 2020 en de jaarrekening 2019.
Enkele toelichtende opmerkingen: Er is grote onzekerheid over de
verwachte inkomsten vanwege de corona pandemie. Hoe ver zal die
nog in 2021 doorwerken? Daarom is de verwachte uitkomst van deze
post in 2020 mede als basis genomen voor de baten uit verhuur in
2021. De bijdragen levend geld nemen af met het verloop van de
leden. In bijdragen zit een bedrag van € 8.000 van de gemeente voor
het opknappen van het torenportaal.
In het torenportaal is het stiltecentrum voorzien, vandaar de hogere
lasten kerkelijke gebouwen. Dekking van het restant is mogelijk uit de
hiervoor aangelegde bestemmingsreserve, en wellicht enkele externe
fondsen. [Ter voorkoming van een misverstand: realisatie van dit
stiltecentrum is natuurlijk afhankelijk van nadere besluitvorming door
de kerkenraad.] De lasten van kerkdiensten zijn wat hoger ten
gevolge van meer gastpredikanten (door afgesproken studieverlof
van onze predikant) en ingezet jeugdwerk. Ten slotte zijn salarissen
lager door het wegvallen van de post koster.
Als u vragen heeft, of een verdere toelichting op de cijfers wenst,
kunt u met de penningmeester contact opnemen vóór genoemde
kerkenraadsvergadering.
Namens het College van kerkrentmeesters,
Frits Schutte, penningmeester
tel. 260 211; e-mail penningmeester@hofkerkgoor.nl
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Protestantse gemeente Goor

B 2021

Rubriek / Omschrijving

B 2020

okt 2020

JR 2019

def

def

okt 2019

mei 2020

BATEN
baten onroerende zaken
rentebaten en dividenden
bijdragen levend geld
door te zenden collecten

42.000

53.280

10

20

78

134.000

142.010

142.120

53.952

-400

-400

-364

34.100

25.490

30.662

-

-

1.960

209.710

€ 220.400

85.960

40.430

58.202

7.000

8.500

13.014

750

750

750

pastoraat

95.000

95.700

93.839

lasten kerkdiensten, catechese etc.

11.570

8.850

5.676

9.330

9.500

9.380

salarissen en vergoedingen

11.300

29.150

28.952

kosten beheer en administratie

12.000

14.690

14.725

800

380

839

233.710

€ 207.950

-24.000

12.450

3.031

24.000

-

9.065

subsidies en bijdragen
eenmalige / bijzondere baten
TOTAAL BATEN

€

€

228.408

LASTEN
lasten kerkelijke gebouwen
lasten overige eigendommen en inventarissen
afschrijvingen

verplichtingen / bijdragen andere organen

bankkosten
TOTAAL LASTEN

€

EXPLOITATIESALDO
Onttrekking aan fondsen / voorzieningen
RESULTAAT

€

-

€

12.450

€

€

225.377

12.096

Kerkbalans 2020
De stand aan toezeggingen van KB2020 was € 118.500 van 634
kerkleden. Van dit bedrag is inmiddels ontvangen € 97.000, oftewel
82%. We moeten dus nog ruim € 20.000 ontvangen voor het einde
van het jaar. Gesignaleerde achterstanden bedragen € 7.000, en van
incasso’s zijn € 750 teruggeboekt. Kortom, we doen een dringend
beroep op u allen om nog even na te gaan of u uw toezegging bent
nagekomen, dan wel niet zult vergeten die vóór het einde van het
jaar na te komen. Dat speelt dit jaar (en volgend jaar) des te meer nu
we afstevenen op veel minder omzet in verhuur en buffetten ten
gevolge van de corona pandemie, terwijl de lasten niet minder
worden!
Frits Schutte, penningmeester
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Dankbetuiging
Zondag 20 september jl. hebben mijn Dini en ik als blijk van
medeleven nog de bloemen van de kerk ontvangen. Slechts één
maand later zijn we beduusd vanwege de vele kaarten en bloemen
die wij hebben ontvangen tijdens haar kortstondige ziekte en na het
overlijden van mijn lieve Dini, onze (schoon)moeder en oma. De
afscheidsdienst hebben we moeten aanpassen vanwege de
beperkingen die de coronaregels opleggen. De invulling van de
dienst is uit ons hart gekomen, gebaseerd op de wijze waarop Dini in
het leven heeft gestaan. Ook hartverwarmende reacties hebben we
ontvangen van de vele kerkleden die de afscheidsdienst rechtstreeks
of later hebben meebeleefd via Kerkdienstgemist.
Wij willen u allen hartelijk bedanken voor de wijze waarop u met ons
meeleeft.
Jan Pluimers, de kinderen en kleinkinderen (zes kleinzoons) met hun
partners.
Groene Kerk.
De Hofkerk is nu “Groene Kerk” ! Dit is bevestigd door de landelijke
Kerk-in-Actie-werkgroep “Groene Kerken”. Hierbij zijn intussen ruim
300 kerken (en moskeeën) in Nederland aangesloten. We staan nu
dus ook op de website van de “Groene Kerken”.
( zie https://www. groenekerken.nl/kerken/hofkerk/ )
Op 28 mei 2019 werd door de ( grote) Kerkenraad unaniem besloten,
om ons aan te sluiten bij het landelijke netwerk “Groene Kerken”.
Er was toen al een klein werkgroepje gevormd, die zich met
duurzaamheid in de Hofkerk zou bezig houden. Ook waren er al
stappen in de goede richting gezet, zoals o.a. het plaatsen van
zonnepanelen op het dak van de Klokkenkamp, het drinken van FairTrade-koffie en thee, het scheiden van afval en meer.
Er moest nog een plan worden ingeleverd, waarin werd verwoord,
wat de Hofkerk nog meer zou kunnen doen. Zoals b.v.: nog meer
zonnepanelen plaatsen, energie besparen bij verwarming van de
gebouwen, bewustwording in de gemeente van het belang van
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duurzaamheid, samenwerken met de gemeente “Hof van Twente” op
dit gebied enz.
Het plan, dat is ingeleverd werd na het beantwoorden van enige
vragen goedgekeurd door de landelijke “Groene Kerken” werkgroep.
Het doel van deze werkgroep “Groene Kerken” is:
“ Geloofsgemeenschappen te helpen, vanuit hun identiteit, een
zichtbare, positieve rol te spelen in de noodzakelijke omslag naar een
duurzame en rechtvaardige samenleving.
Onze wens is, dat kerken aandacht besteden aan teksten in de Bijbel
over rentmeesterschap en zorg voor de aarde en vandaaruit zich
zullen inzetten voor het verkleinen van de voetafdruk van de kerk en
haar leden, geholpen door de tips en informatie uit de Toolkit
“Groene Kerken”.
Omdat duurzaamheid een thema is van de hele samenleving,
stimuleren wij de betrokkenheid van de kerk op de omgeving.
Dit maakt het voor de kerken gemakkelijker om verbinding te zoeken
met maatschappelijke organisaties, andere kerken enz.
Tot zover het doel van de landelijke werkgroep.
Er komt t.z.t een bord: ‘Wij zijn een Groene kerk” buiten bij de
Hofkerk te hangen/staan. Als Werkgroepje gaan we nu verder de
Hofkerk zo veel mogelijk te verduurzamen, waarbij we uw steun
nodig hebben!
U hoort in de toekomst nog van ons!
Namens de werkgroep “Groene Kerk”, Dora Brinkhorst.
Oproep!
We zoeken versterking voor de werkgroep "Groene Kerk".
Ernst Ossewaarde heeft helaas deze werkgroep verlaten.
We willen hem heel hartelijk bedanken voor zijn inzet op het gebied
van duurzaamheid in de Hofkerk!
Nu zoeken we weer iemand, die met ons wil meedenken en goede
ideeën heeft voor "Groene Hofkerk" Nog liever verwelkomen we 2
personen in de groep! Doel van de werkgroep is "vergroenen van de
Hofkerk" en haar leden bewust maken van het belang van
duurzaamheid voor het voortbestaan van onze planeet.
( zie verder het artikel over "Groene Kerk")
Dus bent u/jij geïnteresseerd in het onderwerp "duurzaamheid", meld
je dan aan bij: Wout Klok, tel. 262453, mail: wklok@caiway.nl
Of Dora en Hans Brinkhorst, tel. 273823, mail:
dorabrinkhorst@gmail.com
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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 19 december (voor 4 weken) inleveren
vóór 08 december. 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

23

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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