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Het verhaal van de dertig vogels
Het verhaal gaat: Alle vogels komen bij elkaar om op zoek te gaan
naar een leider, een koning. Dat zoeken levert aanvankelijk niets op.
Het is de hop die de andere vogels aan het verstand brengt, dat zij
wel degelijk een leider hebben, die hen zeer nabij is ook al zijn zij ver
weg van hem. Het gaat om de Si Murgh, die van zijn bestaan laat
weten door af en toe een veer neer te laten dwarrelen. De vogels zijn
opgewonden en willen hun vorst gaan bezoeken. De hop maakt hen
duidelijk dat de weg lang en gevaarlijk is en er haken steeds meer
vogels af. De eend wil niet uit het water komen, de valk wil bij zijn
menselijke meester blijven, de kwikstaart voelt zich te zwak en de
pauw wil zijn verlangen naar een aards paradijs niet opgeven.
De hop vindt uiteindelijk toch
een grote groep vogels bereid
de tocht te ondernemen. Hun
reis voert door zeven valleien
met allemaal verleidingen,
uitdagingen en risico’s.
Achtereenvolgens de vallei
van het zoeken, van de liefde,
van het mystieke inzicht, van
de onthechting, van de
eenwording, van de
verbijstering en van de
ontbering & en de algehele vernietiging.
Sommige vogels keren terug of raken verdwaald, andere vogels
sterven. De hop moet de resterende vogels steeds blijven overtuigen
en aanmoedigen. Hongerig, kaal en verzwakt komen uiteindelijk
dertig vogels aan bij de berg waar de Si Murgh zijn paleis heeft. Ze
worden binnengelaten, maar treffen niemand aan. Ze vliegen
verdwaasd door zalen en galerijen. Zij vinden uiteindelijk een
binnentuin met een groot meer. Er is nog steeds niemand te zien.
Als ze over het water vliegen en de waterspiegel hen weerspiegelt,
doemt uit die gestalte van dertig vogels één gestalte op, de Si Murgh.
Uit de eenheid die zij vormen, licht deze gestalte op. Zij zijn de Si
Murgh samen, niet in hun afzonderlijke weerkaatsing, maar in het
grote geheel waarvan zij deel uitmaken.
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Tot zover het verhaal dat afkomstig is uit de Soefi-traditie, een
mystieke stroming, die in de Middeleeuwen ontstaan is in het Midden
Oosten en die religies overstijgt.
Het doet me denken aan Rabbijn Soetendorp, die de tekst uit
Genesis 1: ‘God schiep de mensen als zijn evenbeeld’ als volgt
uitlegt: Als wij elkaar herkennen als zusters en broeders, hoe
verschillend we ook zijn, dan zijn we Gods evenbeeld.
Juist in deze periode van onrust en onzekerheid vanwege de coronaepidemie kan bovengenoemd verhaal ons inspireren, ons wat
zeggen. We zijn als mensen betrokken in meerdere netwerken, buurt,
werk, school, kerk, etc. We kunnen in relatie met de ander afstand,
vervreemding ervaren, maar net zo goed kunnen we een diepe
verbondenheid ervaren, die ons optilt, kracht geeft. In de ontmoeting
met de ander kunnen we iets van God ontdekken.
Op dit moment maken de corona-maatregelen het ons moeilijk om
elkaar lijfelijk te ontmoeten. We moeten teren op de contacten die we
al eerder hebben gelegd. Dit is voor veel van ons een hele moeilijke
periode. Het voelt soms als de vogels uit het verhaal die op hun
moeilijke reis ontberingen meemaken. Maar elke keer is het weer de
hop die de andere vogels aanspoort, inspireert. In de hop mogen we
echter de hoop herkennen, die ons blijft bemoedigen, kracht blijft
geven om niet op te geven.
Moge die hoop ook het komende jaar met ieder van ons meegaan,
ieder in zijn of haar persoonlijke situatie, maar ook als
kerkgemeenschap en als samenleving. Hoop, niet alleen dat er een
einde aan corona komt, maar ook hoop dat we als mensen in vrede
met elkaar kunnen samenleven in een wereld, waar niemand meer
aan de kant staat.
Het zijn grote woorden, maar we hebben deze woorden hard nodig
en ze kunnen ons inspireren om niet wanhopig te worden of
onverschillig. Waarbij we er op mogen vertrouwen dat deze hoop
verankerd is in de liefde van de Eeuwige, die met ons meetrekt.
Vrede en alle goeds,
ds. Wim de Jong
Noot: Het verhaal van de dertig vogels heb ik ontleend aan een
artikel van Bas van den Berg / Utrecht 4 december 2020
Esprit de la Finesse, werkplaats voor dialogisch leren en spelen met
spirituele bronverhalen
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Zondag 17 januari 2021 Oecumenische viering
Hofkerk 10.00 uur

ds. W. de Jong

Zondag 24 januari 2021
Hofkerk 10.00 uur

ds. W. de Jong

Dinsdag 26 januari 2021 Herfstzon
Herfstzon 10.30 uur kerstviering

ds. W. de Jong

Zondag 31 januari 2021
Hofkerk 10.00 uur

ds. W. de Jong

Zondag 07 februari 2021 Heilig Avondmaal
Hofkerk 10.00 uur

ds. W. de Jong

Zondag 14 februari
Hofkerk 10 uur

Hanneke Caron

Online kerkdiensten:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor.
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Zondag 17 januari Oecumenische viering week gebed van eenheid
Johannes 15:1–17

1 Korintiërs 1:10–13

Openbaring 7:9–12

#blijfinmijnliefde. Dat is de oproep die in 2021 centraal staat tijdens
de Week van gebed voor eenheid van christenen. Het is een oproep
van Jezus Christus zelf uit het evangelie volgens Johannes. Zusters
uit de oecumenische kloostergemeenschap in Grandchamp
(Zwitserland) wijzen op de verbondenheid met Christus als bron van
de vrucht van eenheid. Deze gemeenschap, die het materiaal van de
gebedsweek dit jaar
voorbereidde, wijdt
zichzelf al sinds haar
ontstaan aan
eenheid en gebed.
De dienst is
opgebouwd uit drie
wakes, zoals deze
ook in Grandchamp
worden gehouden.
Aan deze dienst
werken (op afstand)
leden en voorgangers mee van de verschillende kerken in Goor eo:
De Rooms katholieke Parochie, de Anglicaanse Parochie, de
Arabische Gemeenschap en de Hofkerk.
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Zondag 24 januari 3e zondag na Epifanie
1 Samuël 3:1–10

Marcus 1:14–20

Psalm van de zondag 63

Geroepen worden, is
het thema van de
beide lezingen van
deze zondag. Samuël
wordt geroepen in de
nacht in een tijd dat
woorden van God
zeldzaam waren. En
vier vissers, twee maal
twee broers, worden
door Jezus geroepen
om hem te volgen en vissers van mensen te worden.
Zijn het alleen bijzondere mensen die geroepen worden of hebben
we allemaal een roeping?
Zondag 31 januari 4e zondag na Epifanie
Deuteronomium 18:15–20 Marcus 1:21–28 Psalm van de zondag 111
In Deuteronomium lezen we het verhaal dat God aan het volk Israël
in de woestijn profeten beloofd, omdat het volk de stem van God niet
rechtstreeks kan horen en het aangezicht van God niet kan zien.
De Evangelist Marcus laat zien dat God zichtbaar wordt in de mens
Jezus, die de woorden van God op een geheel nieuwe manier aan de
mensen brengt. Die nieuwe leer is zo sterk dat onreine geesten
moeten wijken.
Zijn die onreine geesten er in onze tijd ook nog?
Wellicht in de vorm van bepaalde manieren van denken, van doen.
Kunnen we er ook nu van genezen worden?
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Zondag 7 februari
2 Koningen 4:18–21

5e zondag na Epifanie
Marcus 1:29–39

Maaltijd van de Heer

Psalm van de zondag 142

Hoeveel verhalen over Jezus kan Marcus in elf Bijbelverzen
vertellen? In dit gedeelte komen veel genezingen van Jezus aan de
orde en tussendoor een moment van stilte, waarin Jezus in alle
vroegte naar een eenzame plaats gaat om te bidden. Bidden, in
verbinding zijn met God, Jezus kan niet zonder. Het is de kern van
waaruit hij zijn helende werk verricht onder mensen.
Maar zijn vrienden zoeken hem om te melden dat iedereen naar Hem
op zoek is. God zoeken, Jezus zoeken, zoeken wij ook nog of
noemen wij dit nu anders? Liefde, Waarheid, Heelheid, Hoop? Of
zoeken we helemaal niet meer?
ds. Wim de Jong

7

In Memoriam
Op 10 december overleed in de leeftijd van 82 jaar Arnolda Christina
van der Veen - Zandbergen, echtgenote van Teun van der Veen.
Nolly Zandbergen werd geboren op 5 april 1938 in Blokzijl, als
jongste, een nakomertje in een gezin met vijf
kinderen.
Nolly werkte bij de kruidenier Otte in Blokzijl die
familie had wonen op het Weldam in Markelo en
Nolly ging regelmatig mee op familiebezoek. Zo
leerde ze Teun van der Veen kennen, die ook op
het Weldam woonde. In 1961 trouwen ze en
kunnen de tuinmanswoning van kasteel Weldam
huren. Ze krijgen twee kinderen Kees en Tineke. Niet veel later
vinden ze een huis aan de Schoolstraat waar ze altijd zijn blijven
wonen.
Nolly is een zorgzame vrouw, zowel voor de kinderen als ook voor
Teun. En ook als de kinderen het huis uit zijn staat ze altijd klaar om
te helpen. Daarnaast heeft ze een aantal ‘poetshuizen’ en lange tijd
maakte ze schoon op de toenmalige LTS, waar ze ook in de kantine
werkte.
En verder genoot ze met Teun van vakantiereisjes, ze wandelden
graag in de bergen. En ze genoot intens van de klein- en
achterkleinkinderen.
De laatste jaren ging haar gezondheid achteruit en moest ze sterk op
Teun leunen. Maar ze bleef genieten van de gezellige momenten met
haar gezin en heeft nog een goede tijd gehad op de zorgboerderij. In
oktober verhuisde ze naar de Stoevelaar, waar ze op 10 december is
overleden.
Op de rouwkaart stonden de woorden: ‘God heb ik lief’, woorden uit
Psalm 116, die we ook in de afscheidsdienst hebben gelezen.
Woorden die een antwoord zijn op de liefde van God, waarin we
Nolly nu geborgen mogen weten. We wensen Teun, de kinderen, de
klein- en achterkleinkinderen veel sterkte toe.
ds. Wim de Jong
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In Memoriam
Op maandag 21 december overleed Fok Schut in de leeftijd van 87
jaar. De afgelopen jaren woonde zij in de Stoevelaar, de afgelopen
tijd in de Wheehof.
Op 29 december hebben we haar leven herdacht in
de crematieplechtigheid in Diepenveen. In kleine
kring.
Vooral de ouderen onder ons zullen zich Fok goed
herinneren. Zij was, zolang dat nog kon, vaste
deelnemer aan de maaltijden in de Hofkerk. Langer
geleden heeft Fok zich uitermate dienstbaar
gemaakt voor de oecumene in Goor. Jarenlang
deed ze secretariaatswerk in en vanuit de Raad van Kerken Goor en
omstreken. Graag keek ze over kerkgrenzen heen. In diverse kerken
kende ze diverse mensen.
Haar ontwapenende gedrag zullen velen zich herinneren. Fok heeft
altijd het kind in haar hart bewaard. Kinderlijk nieuwsgierig en open
was ze, kinderlijk enthousiast kon ze wezen. Aan haar gezicht kon je
haar beleving aflezen. Bovendien kenmerkte een kinderlijk
Godsvertrouwen haar leven en levenshouding.
In de gedachtenis heb ik een gedeelte voorgelezen van de belijdenis
die ze schreef op 20 jarige leeftijd. Ze werd toen lid van de
Doopsgezinde gemeente in den Haag.
Een rijpe en doorleefde belijdenis, waarvan ze een paar jaar geleden
zei: ik sta er nog helemaal achter. Ik eindig met een citaat van haar
eigen getuigenis:
Het vertrouwen in God, het zékere weten dat God bestaat en dat Hij
overal bij me is, vormt eigenlijk het mooiste en het meest overtuigde
in mijn leven. Als alles om me heen schijnt weg te vallen, wanneer
het zó donker kan worden dat ik zelfs bijna tastende niet meer vooruit
kan komen, dan is God de Enige die bij me blijft...... ook al lijkt óók
dát op zulke momenten weggevallen te zijn.....En toch, wanneer we
Hem dan, door alles heen naast ons voelen, ja dan, plotseling,
voelen we ons niet meer alleen, maar door iets onverklaarbaars
aangeraakt door God.....
Moge Fok rusten in de vrede van haar hemelse Vader.
Ds. Titus Woltinge
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Overleden
10 december Arnolda Christina van der Veen–Zandbergen,
Schoolstraat 112, 82 jaar
21 december Fokjen Schut–Jonkers, De Wheehof 1B/k. 054, 87 jaar
Bloemen
In de afgelopen weken zijn de bloemen als blijk van medeleven
vanuit de Hofkerk bezorgd bij: Wieger Bobbink en
Familie Leunk.
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.
ds. Wim de Jong

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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Op 30 december heeft de Kleine Kerkenraad het besluit genomen om
vanwege het groeiend aantal besmettingen in de regio,
vanaf 31 december de zondagse kerkdiensten in de Hofkerk
uitsluitend online te houden zolang de lock-down duurt.
Alle kerkdiensten zijn te volgen op
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor/events/
Vanwege de actualiteit kan het zijn dat er tussentijds aanpassingen
zijn in het rooster van kerkdiensten en de toegankelijkheid. Deze
worden bekend gemaakt op de website van de kerk,
http://www.hofkerkgoor.nl/ of via de nieuwsbrief die elke week wordt
verstuurd naar een groot aantal mailadressen. Ontvangt u de
nieuwsbrief nog niet, dan kunt u een mailtje sturen aan
wim.dejong@hetnet.nl. Beschikt u niet over de mogelijkheid om email
te ontvangen of de website te bekijken, laat het ons weten en dan
zullen we ervoor zorgen dat de nieuwsbrief thuis wordt bezorgd.
(contactadressen achterzijde kerkblad)
We hopen dat deze periode niet al te lang zal duren, niet alleen voor
onze kerk, maar voor onze hele samenleving.
We weten dat deze periode met zijn vele beperkingen veel mensen
erg zwaar valt. Maar ook nu ervaren we de waarde van de
gemeenschap, een gemeenschap die we ook zijn zonder dat we
elkaar fysiek treffen. We weten dat er al veel onderlinge
(telefonische) contacten bestaan, die erg waardevol zijn.
Mocht er daarnaast nog behoefte zijn aan contact, laat het ons gerust
weten.
Tegelijk kijken we hoopvol naar het nieuwe jaar en weten we ons in
alles geborgen in de liefde van de Eeuwige.
De Kleine Kerkenraad
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Verantwoording collecten
Aan collectegelden is in december binnengekomen € 1.185, waarvan
€ 695 bestemd voor de kerk en € 490 bestemd voor de diaconie
(+ collectebonnen ter waarde van € 88 bestemd voor de kerk).
De eindejaarscollecte met als speciaal doel activiteiten voor de
jongeren heeft € 2.474,50 opgebracht.
En voor de dankdagcollecte van de diaconie is in december nog €
72,50 ontvangen.
De bedragen bestemd voor de diaconie zijn inmiddels naar hun
bankrekening overgeschreven.
Alle gevers hartelijk dank voor deze bemoedigende ondersteuning
van ons kerkenwerk!
Frits Schutte, penningmeester

Kerkbalans 2021
Vanwege de corona-omstandigheden hebben wij de actie Kerkbalans
2021 aangepast moeten organiseren.
In de eerste plaats hebben wij in de eerste week van januari een
beroep gedaan op onze kerkleden om zoveel mogelijk via e-mail een
toezegging te doen. Vorig jaar zijn we daarmee als proef begonnen,
en toen hebben zich al 66 kerkleden hiervoor aangemeld. Allen
waren positief over deze nieuwe vorm van toezeggen. Wij hopen dus
dat het er dit jaar (veel) meer zullen zijn.
Daarnaast hebben inmiddels 26 kerkleden een meerjarige
overeenkomst (belastingtechnisch interessant!), dus van hen kennen
we de toezegging ook.
De overigen zullen op de traditionele manier worden aangeschreven.
Alle aangeschreven kerkleden krijgen in de tweede helft van januari
de nieuwe Hofkerkgids, folder en waar nodig een antwoordformulier
+ antwoordenvelop in de brievenbus. Dit jaar vragen wij de
vrijwilligers niet om toezeggingen op te halen, op enkele
uitzonderingen na. U wordt gevraagd om er zelf voor te zorgen dat de
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toezegging eind januari bij kerkrentmeesters binnen is. Dat kan op
drie manieren, stellen wij ons voor:
1. zelf bezorgen in de brievenbus van de Klokkenkamp
2. in een gefrankeerde envelop adresseren aan Diepenheimseweg
2. 7471LX Goor en in een brievenbus doen
3. meegeven aan iemand die het voor u wil meenemen naar de
Klokkenkamp.
Voor de ouderen in verzorgingshuizen proberen we nog iets aparts te
organiseren.
Wij hopen dat hiermee voldoende rekening te hebben gehouden met
gezondheidsrisico’s. En wij verwachten dat alle aangeschreven
kerkleden ervoor zorgen dat hun toezegging nog deze maand bij
kerkrentmeesters bekend is. Alleen dan kan begin februari de stand
worden bekendgemaakt. En – belangrijker – kunnen de opgegeven
incasso’s voor de maand februari op tijd worden aangeleverd bij de
SNS bank.
Namens het organisatieteam Kerkbalans 2021
Frits Schutte
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Open Deur januari 2021 Dicht op de huid
De huid – dat zo gevoelige orgaan
waarmee we contact leggen met alles
buiten onszelf én dat ons afgrenst van de
buitenwereld. Waarop het verhaal van ons
leven en onze emoties zich aftekenen in
littekens, rimpels, blosjes en kippenvel.
Het belang van onze huid en onze tastzin
is zo groot. Niet voor niets kan een mens
huidhonger krijgen. Redenen genoeg om
eens dicht op de huid te gaan zitten.

Met onder andere:
• Mijn huid vertelt hele verhalen
• Een ‘dunne huid’ – hoog sensitief zijn is zo normaal als wat
• ‘Mijn huidaandoening is een enorme zoektocht’ – leven met
een huidziekte
• ‘Oh, hoort die bij u’ – ervaringen van een ‘gemengde’ familie
• Schaduw-mens zijn, dat doet pijn – Bijbelse verkenning over
een genezing
• Een versierde huid – tattoos met een verhaal
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 13 februari (voor 5 weken) inleveren
vóór 02 februari. Ons emailadres is kerkonderweg@hofkerkgoor.nl
Er bestaan in Nederland meerdere kerken met de naam: ”Hofkerk”.
Daarom is de plaatsnaam “goor” in het emailadres opgenomen.
Zonder deze toevoeging komt uw e-mail niet bij ons binnen.
Gelieve de digitale kopij uitsluitend in te leveren in “Word” en
lettertype “Arial 11”.
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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