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De meeste mensen deugen
Zoals velen van u, heb ik vorig jaar het boek ”De meeste mensen
deugen” van Rutger Bregman gelezen. De titel geeft al een duidelijke
indruk van de positieve inhoud van het boek. De schrijver gaat uit van
de goede bedoelingen van mensen en dat werpt een heel ander licht
op de redenen waarom mensen dingen wel of niet doen. Ook
historische gebeurtenissen komen in een ander daglicht te staan als
je er met deze ogen naar kijkt. Dat we er niet altijd in slagen om de
ander onze goede bedoelingen duidelijk te maken, zien we volop om
ons heen. Bijvoorbeeld als grote conferenties voor de zoveelste maal
eindigen in een vage belofte of zelfs in het verketteren van elkaar.
Maar ook in het klein, als de goed bedoelde hulp als bemoeizucht
wordt geïnterpreteerd.
Het blijkt iedere keer weer moeilijk om eerst naar de ander te
luisteren, te proberen zijn beweegredenen te begrijpen en pas
daarna onze eigen mening daar tegenover te stellen en misschien
wel aan te passen.
Toch zijn er genoeg voorbeelden die bewijzen dat het werkt als we
naar elkaar luisteren, elkaar proberen te begrijpen. als we samen
strijden voor vrijheid van meningsuiting, voor de zorg om het milieu,
voor het behoud van onze aarde. Of samen hulporganisaties
opzetten en steunen die werken op plaatsen waar de zorg voor de
ander nodig is.
Maar waarom lopen zoveel pogingen uit op een deceptie? Een
mogelijk antwoord heb ik gevonden in het boek “Exodus” van de
rabbijn Jonathan Sacks. Hij beschrijft hierin op een heel duidelijke
manier de Exodus van het Joodse volk uit Egypte. Ook heeft hij in het
boek de gedachten die Joodse geleerden in de loop van de eeuwen
hebben ontwikkeld verwerkt. Elk tijdperk geeft aan het verhaal over
het Joodse volk zijn eigen hedendaagse invulling. Ook in dit boek
wordt geschreven over de menselijke deugden en ondeugden; het
Bijbelboek Exodus staat er vol van. Maar er staan ook bevrijdende
aanwijzingen in. Iedere keer als het volk in de fout gaat. zegt God via
Mozes tegen hen: “Jullie zijn mijn volk en ook al gedragen jullie je
daar niet naar, Ik heb geduld met jullie”.
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Dat is wat ons vaak ontbreekt: geduld met de ander, het ons
verdiepen in de beweegredenen van de ander. Want pas dan mogen
we verwachten dat de ander zich ook in ons verdiept.
Maar we moeten ons ook gedragen naar waar we voor staan. Ook
dat staat duidelijk in het boek Exodus: de ander moet aan onze
daden, ook al zijn die onbeholpen menselijk, kunnen zien wat onze
intenties zijn.
Mozes krijgt regels om naar te leven, en die tien geboden zijn nog
steeds van toepassing. Maar hij krijgt ook meer specifieke regels,
bijvoorbeeld als hij de opdracht krijgt om de tabernakel te bouwen.
Hij krijgt regels die hij moet volgen om niet de verdenking op zich te
laden dat hij van geld of goederen oneigenlijk gebruik zou maken.
Hij moet dus in zijn daden duidelijk maken dat hij te goeder trouw is.
Ook wij moeten dus duidelijk zijn in onze daden, voorkomen dat de
ander onze bedoelingen verkeerd inschat; er niet van uitgaan dat de
ander die wel begrijpt.
Daarnaast kunnen we nooit zonder het gesprek, niet in het klein, niet
in het groot. We zullen altijd eerst moeten luisteren, onze eigen
mening toetsen aan die van de ander om zo begrip voor elkaar te
krijgen en met elkaar te kunnen (samen)leven.
Dat dit geen gemakkelijke opdracht is, getuigt de toestand in de
wereld. Dat we soms het gevoel hebben tegen de bierkaai te vechten
kent iedereen. Het verhaal van Exodus toont ons echter ook dat er
ondanks alles een einddoel is dat de moeite waard is. We mogen
kijken naar de soms onopvallende dingen die positief zijn, waar we
gelukkig van worden, om zo iedere dag met een glimlach te beleven.
Anneke Schutte
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Zondag 21 februari 2021 1e zondag 40 dagentijd
Hofkerk 10.00 uur

ds. W. de Jong

Zondag 28 februari 2021 2e zondag 40 dagentijd
Hofkerk 10.00 uur
16.00 uur Peuter/kleuterviering

ds. W. de Jong
Hanneke Caron

Zondag 07 maart 2021 3e zondag 40 dagentijd
Hofkerk 10.00 uur
Thomasviering

ds. W. de Jong

Woensdag 10 maart 2021 Biddag voor gewas en arbeid
Hofkerk 19.30 uur
ds. W. de Jong
Zondag 14 maart 2021 4e zondag 40 dagentijd
Hofkerk 10.00 uur

ds. W. de Jong

Zondag 21 maart 5e zondag 40 dagentijd
Hofkerk 10 uur

ds. W. de Jong

Online kerkdiensten:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor.
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Op dit moment zijn alle kerkdiensten in de Hofkerk uitstluitend 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)
Veertigdagentijd 2021
We gaan op weg naar Pasen, dit jaar sterk gekleurd door de coronapandemie en alle maatregelen daar omheen. Onduidelijk is nog of we
in de loop van het voorjaar weer kerkdiensten in kleine kring kunnen
houden of dat ze uitsluitend online zullen zijn. Maar omdat er ook bij
kleine kerkdiensten veel mensen online zullen kijken houden we hier
bij de opzet van de diensten sterk rekening mee.
Kindernevendienstproject
Het thema dit jaar is Levensweg. We volgen Jezus op zijn weg naar
Jeruzalem, een weg door de woestijn, over een hoge berg, langs de
tempel. Een weg langs plekken waar mensen het brood delen, maar
ook waar het leven donker is. Uiteindelijk een weg door de dood naar
het leven. En zo volgen we alle stappen van een levensweg, onze
eigen levensweg.
In de kerk wordt dit zichtbaar gemaakt door een levensweg op de
grote projectposter, waar we elke week een aantal stappen op zetten.
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Maar het zwaartepunt
van het project ligt
thuis.
Elk gezin krijgt thuis
een gezinsboekje
met materiaal voor
elke dag. Er staan
voorleesverhalen in,
vragen om samen
over door te praten,
gebeden, opdrachtjes
en nog veel meer.
En elke week krijgen de kinderen een nieuwsbrief waarin de link
naar het verhaal van de zondag, zodat ze dat tijdens de online dienst
thuis zelf kunnen luisteren. En een speciale opdracht om iets voor te
bereiden over het thema dat we in de kerkdienst kunnen laten zien.
En elke week gaat de duif Rainbow bij een ander kind logeren.
Rainbow vliegt de hele wereld over en vertelt ons wat er voor mooie
dingen in andere landen gebeurt. En in de weken voor Pasen is hij
door de week bij de kinderen thuis en op zondag in de kerk om ons te
vertellen over de:
Projecten van Kerkinactie: Ik ben er voor jou
In het veertigdagenproject van Kerkinactie staan de zeven werken
van barmhartigheid centraal. De zeven werken van barmhartigheid
zijn ontleend aan Mattheüs 25: Want ik had honger en jullie gaven mij
te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een
vreemdeling en jullie namen mij op, ik was naakt en jullie kleedden
mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie
kwamen naar mij toe.
Elke week staat er een ander project uit binnen- of buitenland
centraal, dat gekoppeld is aan één van de zeven werken.
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Zondag 21 februari 1e zondag 40dagentijd
Genesis 9:8–17

Marcus 1:12–15

Psalm van de zondag 25

De weg van Jezus voert
hem de woestijn in. Hier
verbleef hij 40 dagen en
hij werd daar door veel
verleidingen op de proef
gesteld. De levensweg
van Jezus is ook onze
levensweg. Ook wij
hebben perioden in ons
leven dat het erg dor is,
waar we verleid worden
om gemakkelijke keuzes te maken die niet altijd de goede zijn. Hoe
moeilijk een woestijntijd ook is, het kan ook een goede leertijd zijn,
die ons werkelijk verder helpt.
Vanuit Kerkinactie aandacht voor het eerste werk van
barmhartigheid: De zieken bezoeken
Door de economische crisis in Moldavië zien veel mensen geen
andere mogelijkheid dan een baan zoeken in het buitenland. Dit heeft
grote gevolgen voor de samenleving, in sommige dorpen wonen
alleen nog maar ouderen en jongeren. Kerken verbinden deze groep
met elkaar. De jongeren bezoeken de zieke en eenzame ouderen.
Andersom bieden ouderen de jongeren die opgroeien zonder ouders,
een plek waar ze hun verhaal kunnen delen. Het onderlinge contact
is voor beide van grote waarde.
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Zondag 28 februari 2e zondag 40dagentijd
1 Koningen 19:9–18

Marcus 9:2–10

Psalm van de zondag 16

Deze week horen we dat Jezus met
drie leerlingen een hoge berg op gaat:
een topervaring. In de traditie heet dit
moment de transfiguratie, omdat
Jezus van gedaante veranderd. Hij
wordt stralend wit en Gods stem
wordt hoorbaar die hem Zijn geliefde
zoon noemt. Met deze ervaring
mogen ze de berg weer af, het
gewone leven weer in.

Vanuit Kerkinactie aandacht voor het tweede werk van
barmhartigheid:
De dorstigen te drinken geven
In Nederland gaan steeds minder mensen naar de kerk. Maar dit
betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen in
op deze “dorst” naar zingeving. Ze delen het evangelie op een
manier die aansluit bij waar mensen naar op zoek zijn.
Pioniersplekken in heel Nederland zijn zo een bron van levend water
voor iedereen die op zoek is naar zin. Ze staan altijd in verbinding
van een bestaande gemeente, want “oude” en nieuwe kerken
hebben elkaar nodig.
Zondag 7 maart

3e zondag

Exodus 20:1–17

Johannes 2:13–22 Psalm van de zondag 19

40dagentijd

Helemaal in het begin van het
Evangelie van Johannes
horen we dat Jezus naar de
tempel gaat en daar grote
schoonmaak houdt:
woekeraars en verkopers van
offerdieren verjaagt hij uit de
tempel. De tempel is het huis
van God en als we bedenken
dat Gods huis de hele wereld beslaat dan wordt duidelijk dat deze
8

schoonmaak niet alleen voor het toenmalige heiligdom bedoeld was.
Heel de wereld moet vrij worden van onrecht, vrij worden van de
macht van het geld.
Vanuit Kerkinactie aandacht voor het derde werk van barmhartigheid:
De vreemdeling onderdak bieden
Miljoenen Syriërs sloegen op de vlucht voor het aanhoudend geweld
en werden gastvrij opgevangen in buurland Libanon. In dit kleine land
is inmiddels een op de vier inwoners vluchteling. Dit zet de
samenleving onder druk. Huur- en voedselprijzen zijn gestegen en de
werkloosheid is verdubbeld. Kerk in Actie helpt zowel vluchtelingen
als de arme bevolking van Libanon.
Woensdag 10 maart 19.30 uur Hofkerk Biddag voor gewas en arbeid
Prediker 3:1–13

Marcus 4:1–9

Psalm 126

Dit jaar vieren we Biddag in
de Hofkerk, zodat iedereen
thuis dit avondgebed mee
kan beleven.
De lezing deze avond is de
gelijkenis van de zaaier,
waarin het zaad niet altijd op
de goede plek valt en
verloren gaat. Niet alles wat
wij doen levert resultaat op,
niet alles wat er in ons
gezaaid wordt levert werkelijk vrucht op. Maar de vraag is waar we
naar kijken: naar wat er niet lukte en verloren gaat of naar wat er wel
in goede aarde valt en dertig, tot zestig tot honderdvoudig vrucht
oplevert.
Aan het begin van een nieuw seizoen van werken, op welke manier
dan ook, vragen we om een zegen voor alles wat ons te doen staat.
Ook als dingen heel anders lopen dan we denken, zoals dit
afgelopen jaar wel duidelijk is geworden.
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Zondag 14 maart 4e zondag 40dagentijd
Jozua 4:19–5: 1, 10–12 Johannes 6:4 –15 Psalm van de zondag 122
Halverwege onze weg naar Pasen
ontmoeten we Jezus die samen
met zijn leerlingen vijf broden en
twee vissen deelt aan een grote
groep mensen. Een kleine jongen
had het bij zich en deelt het met
liefde, waar anderen bang waren
om te delen van wat ze zelf
hadden. Maar het vertrouwen van
Jezus en het delen van de kleine
jongen zet anderen ook aan tot delen.
En zo wordt dit verhaal al een teken van Jezus die zichzelf weggeeft
omwille van mensen. Zodat wij in zijn voetstappen zullen volgen.
Vanuit Kerkinactie aandacht voor het vierde werk van
barmhartigheid: De naakten kleden
Armoede in Nederland is een groeiend probleem. In bepaalde regio’s
is de nood hoog. Kerken doen wat ze kunnen om bij te springen en
starten initiatieven als kledingbanken en kledinginzamelacties. Ze
laten kwetsbare gezinnen letterlijk niet in de kou staan en zorgen
ervoor dat kinderen niet in te kleine kleding naar school hoeven. De
kerken zelf zijn vaak te klein en hebben weinig financiële middelen.
Kerk in Actie ondersteunt hen, zodat zij mensen in armoede kunnen
blijven helpen.
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In Memoriam
Op 7 januari overleed in de leeftijd van 86 jaar Jeanne Marijke
Veeren. Janna Veeren werd geboren op 21 december 1934 in
Semarang, Indonesië in een gezin met zeven kinderen, waarvan
Janna de één na de jongste was. In de oorlog
verblijft het gezin in afzonderlijk kampen. Haar
vader zal dit niet overleven.
Na de oorlog komt het gezin naar Nederland,
waar ze via Beverwijk en Hilversum in Leusden
belanden. Janna volgt de opleiding voor
bezigheidstherapie bij het Rode Kruis. Het is een
begin van een lange carrière in de welzijnssector.
Ze heeft op verschillende plekken gewoond en
gewerkt, maar het langst is dit als maatschappelijk werkster bij de
schoolbegeleidingsdienst in Zaandam. In deze tijd volgt ze ook de
Sociale Academie. Ze heeft hart voor iedereen die op haar pad komt,
vooral de jongeren waarmee ze werkt.
Janna is nooit getrouwd, maar beschouwde haar nichten en neven
als haar eigen kinderen en iedereen kon bij haar terecht. Haar huis in
Zaandam stond voor iedereen open.
Ze heeft veel gereisd, vaak ook samen met haar moeder, vooral naar
familie die over de hele wereld verspreid woonde.
Na haar pensioen verhuist ze naar Diepenheim waar ze in de buurt
van haar zus Marian komt te wonen. Ze is jarenlang erg betrokken bij
het verenigingsleven in Diepenheim. En tot aan haar overlijden blijft
zij de spin in het web van de hele familie.
In de afscheidsdienst lazen we het gedeelte uit de brief aan de
Hebreeën: “Houd de onderlinge liefde in stand en houd de
gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen zonder het te weten
engelen ontvangen”. Een tekst die nauw aansluit met hoe Janna in
het leven stond. Nu mogen we haar geborgen weten in de bron van
liefde. We wensen haar neven en nichten veel sterkte toe.
ds. Wim de Jong
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In Memoriam
Op 14 januari overleed in de leeftijd van 69 jaar Robbert Flink,
partner van Herman Jansen. Rob Flink werd geboren op 22 mei 1951
in de Spoorstraat in Goor waar zijn vader een kapperszaak had. Rob
groeide op in een groot gezin met drie broers en
twee zussen.
Rob werd zelf ook kapper, had een eigen zaak
en knipte door heel Goor. Hij trouwde met
Danielle en kreeg een dochter: Carien. Muziek
was voor Rob erg belangrijk en hij startte een
eigen orkest: Belle Epoque, dat nu al meer dan
45 jaar bestaat en waarin Rob viool speelde.
Rob stopt met de kapperszaak en gaat studeren
en vindt een nieuwe baan als arbeidstherapeut.
Dit werk heeft hij met veel plezier gedaan. Moeilijke momenten waren
daarna de scheiding van Leidi en zijn nierproblemen. Een heel
bijzonder moment in zijn leven was dat zijn broer Siem donor werd
van één van zijn nieren. Daarmee mocht Rob verder. Heel moeilijk
was daarom ook de ziekte en het vroege overlijden van Siem.
Het echte geluk vond Rob in zijn relatie met Herman, met wie hij in
2015 trouwde. Samen hebben ze veel gereisd en genoten van de
prachtige tuin. Ook kwam er aandacht voor zijn beeldende kunst.
Afgelopen september konden we nog een expositie in de Hofkerk
organiseren.
Maar de laatste jaren had Rob grote problemen met zijn gezondheid.
Ondanks veel tegenslagen bleef hij altijd optimistisch en strijdbaar.
Afgelopen kerst werd echter duidelijk dat hij het niet meer van de
ziekte kon winnen.
In de dankdienst voor zijn leven lazen we Psalm 139, een psalm die
zijn leven lang met hem mee is gegaan, waaruit het vertrouwen
spreekt dat God hem kende, tot in het diepst van zijn ziel. En dat hoe
donker het ook is, er bij God altijd licht is. In dat geloof hebben we
afscheid van Rob genomen met het lied: Ga met God en hij zal met
je zijn. We wensen Herman, Carien en alle anderen die Rob zullen
missen veel sterkte toe.
ds. Wim de Jong
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Overleden
7 januari Jeanne Marijke Veeren, Hendrik van Dalenstraat 20,
Diepenheim, 86 jaar
8 januari Tom Mollema, vd Helmstraat 4, 84 jaar
14 januari Robbert Flink, Kerkstraat 19, 69 jaar
16 januari Gerredina Willemina Blumink, Schoolstraat 72, 52 jaar
Kaarten in plaats van bloemengroet
In de afgelopen weken hebben we in plaats van een bloemengroet
een kaartje gestuurd vanuit de Hofkerk als blijk van medeleven aan:
Chris Koens, Ed de Jong, Teun van der Veen,
Wil Meijer, Janneke Bakker, Hennie en Hans Molenaar,
Leopold Wittich, Gerrit Gerrits en Mini Derking.
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.
Online ontmoetingen in de wijk, over de moeite en de kansen van
deze coronatijd
Dit jaar is het niet mogelijk om elkaar in de wijk te ontmoeten rondom
een thema. Daarom willen we dit jaar een online ontmoeting
organiseren. Het thema is: Woestijn-ervaringen op je levensweg. Dit
naar aanleiding van het eerste verhaal van de veertigdagentijd
waarin Jezus veertig dagen in de woestijn verblijft. De woestijn is een
dorre tijd, waarin het leven moeilijk is, maar de woestijn is ook een
stille tijd, waarin er nieuwe dingen kunnen ontstaan. Zo heeft ook
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deze coronaperiode negatieve en positieve kanten. Mooi om
daarover met elkaar in gesprek te gaan. De ontmoetingen zijn
gepland op woensdag 24 februari om 14.30 uur en om 20.00 uur.
Mensen die aan één van deze twee ontmoetingen willen meedoen en
over internet beschikken mogen zich bij ds. Wim de Jong melden
(wim.dejong@hetnet.nl). Ze ontvangen dan van tevoren een
instructie over hoe ze aan de ontmoeting mee kunnen doen.
We beseffen dat deze online ontmoeting niet voor iedereen een
mogelijkheid is en ook niet iedereen dit een fijne vorm vindt. Maar
hopelijk kunnen we elkaar volgend jaar weer op de gebruikelijke
manier ontmoeten.
Werkgroep pastoraat
Op weg naar zondag online
In de veertigdagentijd zijn er vier online bijeenkomsten waarin we met
elkaar de lezingen van de zondagen bespreken. De bijeenkomsten
duren een klein uur, waarin elke keer twee zondagslezingen worden
besproken. Wie mee wil doen mag zich bij mij melden
(wim.dejong@hetnet.nl) en je krijgt via de mail de instructie. Deze
bijeenkomsten zijn ook voor de leiding kindernevendienst en de leden
werkgroep kerk en samenleving, die meewerken aan de diensten.
maandag 15 februari 19.30 uur voor de zondagen 21 en 28 feb.
maandag 01 maart 19.30 uur voor de zondagen 7 en 14 maart
maandag 15 maart 19.30 uur voor de zondagen 21 en 28 maart
maandag 22 maart 19.30 uur voor paaszondag 4 april
ds. Wim de Jong
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Kerkradio
Mocht u om gezondheids- of andere redenen verhinderd zijn de
kerkdiensten in de Hofkerk bij te wonen, dan vestigen wij graag uw
aandacht op de kerkradio. Met een eenvoudige ontvanger, die bij u
thuis geïnstalleerd kan worden, kunt u dan thuis naar alle diensten
luisteren. Voor meer informatie, ook over eventuele kosten, kunt u
contact opnemen met:
Dhr. R. Hoekman, Herikerbergweg 2, Markelo, tel: 273478
Dhr. J. Daling, Da Costastraat 14, Goor tel: 274690
Kerktelefoon
Ik zie dat sommigen de vergoeding voor kerktelefoon overmaken
naar de bankrekening waar giften voor Kerkbalans op thuis horen.
Kerktelefoon is een activiteit van de diaconie, dus de vergoeding
hoort dan ook op hun bankrekening te worden overgemaakt:
NL66SNSB0908763743.
Frits Schutte
Collecte (bericht van diaconie en kerkrentmeesters)
Omdat in de kerkdiensten de collecten ontbreken, maken al een
groot aantal maanden kerkleden hun bijdrage die anders in de
collectezak werd gedaan, via de bank over naar de kerk. Hulde en
heel hartelijk dank hiervoor! Helaas zal deze toestand nog wel even
duren, dus graag uw collectebijdrage naar bankrekening
NL44SNSB0927950545 t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v.
collecte. U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten, en als
er alleen 'collecte' wordt vermeld, wordt de opbrengst gedeeld.
Frits Schutte
Tineke Kingma stopt als voorzitter van de diaconie
Tineke Kingma heeft aangegeven dat zij, om persoonlijke redenen,
per direct wil stoppen met het voorzitterschap van de diaconie en ook
zal stoppen als diaken.
Wij vinden het erg jammer dat ze het voorzitterschap beëindigt, maar
respecteren uiteraard haar beslissing en wensen haar voor de
toekomst alle goeds en Gods zegen toe.
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Met het overhandigen van een boeket bloemen hebben we haar
bedankt voor haar inzet en betrokkenheid gedurende haar
voorzitterschap.
Tot het tijdstip dat wij een nieuwe voorzitter gevonden hebben zal
Yke de Jong als voorzitter fungeren waarvoor we hem hartelijk willen
danken.
Teus van Luttikhuizen
Voedselbank.
Andere jaren werd in de 40-dagentijd door onze Hofkerkgemeente
voedsel (houdbaar) ingezameld voor de Voedselbank. Als men naar
de kerk ging, kon men blikken en pakken met voedsel in daarvoor
bestemde kratten leggen. In de corona-tijd is dit helaas niet mogelijk,
nu alleen online-vieringen worden gehouden. Tijdens overleg met de
vrijwilligers van de Voedselbank kwam naar voren, dat er vooral
vraag is naar wasmiddelen, naast het voedsel.
Als u wilt helpen, kunt u geld overmaken naar de Diaconie, met
bestemming “Voedselbank” en dan koopt de Diaconie daarvan
wasmiddelen voor de klanten. Van harte aanbevolen!
Het banknummer van de Diaconie is: NL66SNSB 09087 637 43.
Samen met Caritas (R.K. Kerk) geeft de Diaconie voor Pasen tevens
weer een doosje met 6 eieren voor alle klanten van de Voedselbank.
In de laatste week van 2020 hebben we namens de
Hofkerkgemeente stukken kaas (400 á 500 gram) naar de
Voedselbank gebracht voor alle klanten in de Hof van Twente. Kaas
van de boerderij in Hengevelde. Dat werd zeer op prijs gesteld door
de mensen van de Voedselbank!
Namens hen allen: Hartelijk bedankt!
De Diaconie.

Uit de kleine kerkenraad
De kleine kerkenraad heeft op dinsdag 5 januari via Skype
vergaderd. Naast de gebruikelijke agendapunten zijn de volgende
punten aan de orde geweest:
-De inrichting van de kruisweg. De diverse kunstwerken zullen weer
in de kerk worden geëxposeerd.
-De PKN heeft de begroting 2021 van de kerkrentmeesters
goedgekeurd.
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-De diverse kerstdiensten zijn geëvalueerd.
-Er wordt besloten dat, zolang de lockdown nog duurt, de
kerkdiensten alleen online zijn te volgen. De geplande doopdienst
wordt uitgesteld.
-Tineke Kingma heeft aangegeven dat zij stopt als voorzitter van de
Diaconie. We vinden dit erg jammer, maar respecteren haar besluit.
Yke de Jong is vanaf nu waarnemend voorzitter.
Op 21 december heeft de kleine kerkenraad vergaderd met de
werkgroep Stilte/gedachtenisruimte. De werkgroep wil bij haar
oorspronkelijke ontwerp blijven.
In de vergadering van de kleine kerkenraad van 3 februari bespreken
we de procedure besluitvorming. Vooral met het oog op de huidige
beperkingen om te vergaderen.
Alinda Sportel scriba

Verantwoording
Aan collectegelden is in januari ontvangen € 690 waarvan € 360
bestemd voor de kerk en € 330 bestemd voor de diaconie, alsmede
voor beide doelen € 10 aan collectebonnen.
De eindejaarscollecte met als speciaal doel activiteiten voor de
jongeren heeft in januari nog € 390 opgebracht. (naast de € 2.474,50
die in december is verantwoord).
Verder moet nog worden verantwoord geld dat in december in
envelop is ontvangen, namelijk € 10 via mw. Geurts en € 15 via
Mw. Jacobi.
Alle gevers natuurlijk hartelijk bedankt voor deze ondersteuning van
ons kerkenwerk!
Frits Schutte, penningmeester
“Collectes” Diaconie december 2020 / januari 2021
Ontvangen via de bank (IBAN NL66 SNSB 0908 763 743) de
volgende bedragen:
De Kerstcollecte voor Kerk in actie / Kinderen in de knel € 340. Dit
bedrag is aangevuld tot €1000 door de Diaconie.
Giften Diaconie: € 12,00 ( 8+4, tijdens Kerstplanten rondbrengen)
Bestemming Voedselpakketten Goor: € 30,00
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Via de bankrekening van de Kerkrentmeesters is er in de maand
december voor gemiste collecten Diaconie een bedrag van in totaal
€ 490 ontvangen. Over januari ontvingen we € 330
Daarnaast nog € 135 rechtstreeks op rekening Diaconie
( 25+30+30+50).
Alle gulle gevers: hartelijk bedankt!
Namens de Diaconie, John Sportel

Tussenresultaat actie Kerkbalans 2021
Ook dit jaar is Ed de Jong weer zeer behulpzaam geweest bij het
aanmaken van de selectie van aan te schrijven gemeenteleden =
pastorale eenheden. Dat waren er dit jaar 715, weer minder dan vorig
jaar. Dat komt omdat gemeenteleden zijn overleden, maar ook door
vertrek en uitschrijven. Gelukkig staan daar weer enkele (actieve!)
nieuwingekomenen tegenover.
Een trouw groepje heeft zich een aantal uren beziggehouden met het
vullen van alle enveloppen met het juiste materiaal. En Piet en Bertha
Fernhout hebben zich dit jaar weer bezig gehouden met het
bezorgen van het te verspreiden materiaal bij zo’n 60 vrijwilligers, die
het verder rondbrachten bij de geadresseerden. Alle betrokkenen
dank hiervoor! Vanwege corona is iedere aangeschrevene verzocht
zelf voor het terugbrengen van de toezegging zorg te dragen.
Dit jaar is het aantal kerkleden dat een meerjarige overeenkomst is
aangegaan gestegen tot 28 (fiscaal aantrekkelijk; zie de financiële
bijsluiter bij het materiaal van Kerkbalans 2021). En van de digitale
reactiemogelijkheid hebben nu 97 leden gebruik gemaakt, een
stijging van 50%. Ook aan te bevelen, want scheelt tijd en papier.
Van de 715 bezorgde brieven zijn in januari 382 antwoorden
ontvangen. Dat is dus pas ruim de helft, een gevolg van het niet
kunnen ophalen van toezeggingen. Het totaalbedrag bedraagt nu
ruim € 94.000. Het begrote bedrag is € 115.000, en de resterende
helft zou het verschil toch moeten kunnen overbruggen. En u kunt
ons helpen door de antwoordenvelop die al klaar ligt te (laten)
bezorgen in de Klokkenkamp; dat scheelt herinneringen aanmaken.
Maar bovenal: alle gemeenteleden die een bijdrage hebben
toegezegd worden hartelijk bedankt. Met uw hulp zal het kerkenwerk
voor 2021 weer een mooie invulling kunnen krijgen.
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Dan het invullen van de toezeggingen. Bij zo’n 100 antwoorden
moest iets worden aangevuld. Óf het bedrag was niet ingevuld, óf de
maand(en), óf de keuze ‘automatische incasso’ dan wel ‘maak het
zelf over’ ontbrak. Dat kostte natuurlijk wat extra werk.
De verdeling van de toezeggingen. 96 Gemeenteleden (25% van de
382 reacties tot nu toe) hebben € 60 of minder toegezegd (=
maximaal € 5 per maand), 80 leden (21%) hebben van € 65 t/m
€ 120 toegezegd (= maximaal € 10 per maand), 119 leden (31%)
hebben van € 125 t/m € 300 toegezegd (= maximaal € 25 per
maand); 55 leden (14%) van € 330 t/m € 600 (= maximaal € 50 per
maand); 24 leden (6%) van € 660 t/m € 1.200 (= maximaal € 100 per
maand), en 8 leden (2%) dragen meer dan € 1.200 per jaar (= meer
dan € 100 per maand) bij. Tot nu toe hebben 2 leden geantwoord niet
te willen/kunnen bijdragen, en van 333 leden verwachten we dus nog
een reactie.
Van deze 382 reacties is de verdeling van het totaal van € 94.000
weergegeven in de volgende figuur, te lezen ‘met de klok mee vanaf
12 uur’.

Ten slotte een bericht voor degenen die hebben geantwoord dat ook in
januari een bijdrage mag worden geïncasseerd. Dat kon alleen worden
gerealiseerd voor diegenen van wie dit 19 januari bekend was, de dag dat
de incassofile naar de bank moest worden gestuurd. Voor de overigen vindt
de incasso van januari samen met die van 23 februari plaats; het dubbele
bedrag dus. Mocht u het anders willen, bijvoorbeeld gespreid over de rest
van het jaar, of in december het dubbele bedrag, dan moet u vóór
19 februari met ondergetekende contact opnemen. Frits Schutte,

penningmeester T 260211 E penningmeester@hofkerkgoor.nl
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Geen Wereldgebedsdag 2021, voor Hengevelde, Diepenheim en Goor.
De voorbereidingsgroep van de Wereldgebedsdag heeft besloten om
in 2021 deze dienst NIET door te laten gaan. Dit vanwege corona, en
de toch overwegend oudere bezoekers. Het was de bedoeling om in
de Johanneskerk in Diepenheim deze viering bij elkaar te komen en
te bidden voor Vanuatu.
Een boekje om voor te bereiden
was er al, het thema zou zijn :
Rotsvast. Wij hebben een
rotsvast vertrouwen dat we in
2022 weer een Wereldgebedsdagviering kunnen en
mogen houden. Dus tot ziens op
de eerste vrijdagavond in maart
2022. Uitleg bij het kunstwerk
Vanuatu. Het schilderij is van de
hand van Juliette Pita.
Het laat een moeder zien die
zich al biddend over haar kind
buigt om het te beschermen
tegen de elementen.
De palmboom gebogen in de
zware wind buigt zich weer beschermend over hen terwijl de golven
aanzwellen. De kleding van de vrouw is in de traditionele kleuren van
de eilanden en de kruizen op de achtergrond zijn daar getekend als
herinnering aan al die mensen die hun leven verloren in de storm.
Door middel van het schilderij, dat voor de liturgische omslag
gekozen werd, willen de mensen duidelijk maken hoe hun dagelijks
leven verbonden is met de elementen, het land en hun rotsvaste
vertrouwen in God.
Als onderwerp kozen zij voor de tekst uit het Bijbelboek Spreuken:
Door wijsheid wordt een huis gebouwd, door inzicht houdt het stand.
Rinny Schuite
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Nieuwsbrief Maliproject, januari 2021
Aan onze vrienden/donoren van het maliproject,
Allereerst wensen wij U allen een goed 2021 toe en bedanken wij U
voor de giften die U in 2020 aan het Maliproject hebt gegeven.
Eind december sloten we een jaar af van onrust in Mali èn van
stakingen van het onderwijzend personeel. Geen onderwijs, en nu in
2021, weer geen onderwijs i.v.m. de dreiging van corona.
In “onze” school Le Bon Berger in 2020 grote onrust: wisseling van
financieel beheer en directeur. In 2021: geen nieuwe leerlingen voor
Le Bon Berger. De school moet sluiten vanwege het feit dat de
ouders i.v.m. aangekondigde hogere tarieven voor het schoolgeld
massaal met hun kinderen vertrekken en een nieuwe school gaan
beginnen. Hoe de mooie 6 lokalen gebruikt zullen gaan worden?
Daar zijn we heel benieuwd naar.
In het hoofdgebouw van Le Bon Berger wordt een groot deel van de
ruimten in beslag genomen door het radiostation KANUYAH – God is
liefde -. Na de verhuizing van Sollo naar Manantali, hoofdgebouw Le
Bon Berger, is de FM zender sinds 2008 in de lucht. Heerlijk om dit te
kunnen melden.
Wat betreft de drinkwatervoorziening het volgende: de vele dorpen
in het gebied Bafoulabé, het gebied rondom de stuwdam van
Manantali, zijn vanaf 1987 voorzien van drinkwaterputten. Aangezien
de bevolking van deze dorpen in de tussentijd zeker wel
verdrievoudigd is en het aantal drinkwaterputten niet, worden de
handpompen dag in dag uit gebruikt, waardoor veel slijtage en
reparatie nodig is. Toen in 2013 Casper Jansen in Manantali ging
wonen, helpt het Maliproject hem bij het repareren van de pompen.
De meer dan 30 pompen hebben alle inmiddels een beurt gehad.
Maar dit probleem vraagt om een betere oplossing, i.c. het slaan van
nieuwe putten. Hierover gaan Casper en wij de mogelijkheden
bekijken. Met het aanschaffen van materiaal om putten te boren, is
heel wat geld gemoeid en zal er weer fondswerving moeten
plaatsvinden.
Uitgangspunt van ons Maliproject was en is: scholing, gezondheid en
rechtvaardig bestuur zijn van levensbelang voor mensen, voor een
bevolking.
Lieve mensen, 2021 is alweer een maand geleden van start gegaan,
overal zijn veel onzekerheden vanwege de covid-pandemie. Vandaag
lezen we in Trouw om “met de dag te durven leven” om gemoedsrust
te behouden. Je bent gezegend als je dat kunt. Maar als je dan ook
maar weet dat er morgen te eten en te drinken is!
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Als die zekerheid er niet is, zoals dáár ter plekke, in de dorpen van
Bafoulabé, Mali, kunnen wij als maliproject met Uw hulp een verschil
gaan maken. Giften kunnen gestort worden op het banknummer van
de Diaconie van de Hofkerk te Goor met vermelding van
MALIPROJECT: NL66SNSB 090 87 63 743 o.v.v. Maliproject.
Cees van der Sluijs en Addie van der Sluijs-Goud
Groene Kerk: “Geloof en Inspiratie.”
Zondag jl. werd er in de kerkdienst voorbede gedaan voor
instandhouding van onze mooie aarde. Daarom hierbij een tekst uit
het boek “Het groene hart van het geloof”, geschreven door Dave
Bookless (2009). Het is een uitwerking van Genesis 1:26. “De mens
als beelddrager van God.“
(Aansluitend enkele dichtregels van Sytze de Vries).
God zei: “Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons
lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en
de vogels in de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles
wat daarop rondkruipt”.
Uit deze Bijbeltekst blijkt duidelijk, dat geschapen zijn naar Gods
beeld te maken heeft met de manier waarop wij omgaan met de
aarde en met medeschepselen.
God zegt in feite: “Ik maak jullie naar mijn beeld, zodat je
verantwoordelijk kunt zijn voor de aarde en haar schepselen”. Gods
beeld weerspiegelen in de zorg voor de schepping is fundamenteel
voor wie we zijn als mensen.
Het is onze eerste grote opdracht en onze duidelijke taakbeschrijving.
Wanneer we naar de toestand van de planeet kijken, kunnen we
zien, hoezeer we tekort zijn geschoten in de taak om Gods beeld te
weerspiegelen.
Dit heeft gevolgen voor de planeet en voor ons als mensen.
Als we de planeet verwaarlozen, neemt onze menselijkheid af en
begint Gods beeld in ons te vervagen. We hebben dringend hulp
nodig om vorm te geven aan bovenstaande opdracht. Hiervoor
kunnen we te rade gaan bij Jezus: ons perfecte voorbeeld van
beelddrager van God.
Bron: “Nieuwsbrief Groene Kerken”, januari 2021.
Dora Brinkhorst.
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Wat ons uitdaagt, wat ons aanspoort,
is de Stem, die onze naam noemt,
is dat woord van het begin,
dat nog doorklinkt waar wij horen,
leven van verwondering.
Wie ons voorgaat en ons meeneemt,
is Hij, die van dat woord kon leven,
Zelfs aan nacht en dood voorbij.
In Zijn liefde voor de mensen
komt God rakelings nabij.
Sytze de Vries.

De digitale 40-dagenretraite 2021 van de Jezuïeten
Het licht van uw gelaat is de titel van de online 40-dagenretraite in
2021. De retraite gaat op Aswoensdag 17 februari van start en
eindigt op Paaszondag. Het is alweer de veertiende digitale retraite
van de Jezuïeten. De teksten zijn geschreven door Jezuïet Bert
Daelemans. Deelnemers krijgen dagelijks een gebedsmail
met Bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en technische
gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om de 40-dagentijd,
de Goede Week en het Paasmysterie intenser te beleven.
Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrijven via
www.40dagenretraite.org.
Enkele citaten van deelnemers aan de vorige digitale retraite:
- “Ik heb in het openbaar vervoer in de stiltecoupé de tijd genomen
om de retraite te doen, omdat er thuis veelal geen stilte is.”
- “Ik ben het meest blij dat ik als protestant mee mag/kan liften met
m'n rooms-katholieke familie!”
- “De digi-tijd breekt aan! Gezien er steeds meer kerken niet meer
actief zullen zijn, zullen wij gelovigen moeten leren gebruik te
maken van de digitale mogelijkheden zodat we pelgrims blijven en
geen dolers worden.”
- “Kom niet tot werkelijk mediteren maar zo'n dagelijkse speldenprik
doet me goed: een klein moment van aandacht en bezinning.”
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Aantal deelnemers
Voor deze veertiende digitale retraite van de Jezuïeten rekenen we
op 20.000 retraitanten uit Nederland en Vlaanderen.
Hoe?
Deelnemers schrijven zich
in door hun e-mailadres op
te geven via
40dagenretraite.org. Ze
ontvangen gedurende de
40-dagentijd dagelijks een
gebedsmail.
Zoom-meditaties
Iedere zaterdag zal er een geleide meditatie plaatsvinden via Zoom.
Daarin worden de deelnemers uitgenodigd om in gebed terug te
blikken op de gebedstijd, alleen en tegelijk verbonden met de andere
deelnemers. Deze geleide meditaties verschijnen ook op YouTube.
Zo kunnen we in tijden van corona toch met elkaar verbonden zijn.
Inspiratie
De retraite is geïnspireerd door de ignatiaanse spiritualiteit. In het
online gastenboek op ignatiaansbidden.org/gastenboek kunnen
deelnemers hun gebedservaringen delen.
Een productie van ignatiaansbidden.org
ignatiaansbidden.org verzorgt jaarlijks twee digitale retraites, tijdens
de Advent en de 40-dagentijd. Ons doel is mensen te helpen in hun
gebed tijdens de speciale tijden in het kerkelijk jaar. Om zich meer
bewust te worden van Gods aanwezigheid in hun leven.
Onderstaande tekst ontving Hennie Molenaar van een Duitse
vriendin uit Eisenach. Ze wilde deze graag met anderen delen en
maakte een Nederlandse vertaling:
Een mand vol leven
Een vraag die ons in de eerste maanden van het nieuwe jaar
bezighoudt is de volgende: Hoe komen we dit jaar door?
Zijn we als iemand die met een lege mand een grote supermarkt
binnengaat en precies die dingen uit de schappen haalt die hij voor
zichzelf nodig heeft?
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Velen denken, ja natuurlijk. Op die manier is het leven een
zelfbedieningswinkel. Je kunt gewoon pakken en naar voren dringen
om zo mogelijk daar te komen waar de beste spullen te vinden zijn.
Dan kan het zijn dat je mand niet groot genoeg is.
Maar zo eenvoudig is het ook weer niet. Dat wat we werkelijk nodig
hebben kunnen we meestal niet overzien, omdat het meestal niet zo
mooi en veelbelovend is uitgestald.
Stel dat het beeld van de mand klopt, wat doen we erin?
Een paar dingen wil ik u noemen:
-Een pakje vastberadenheid, zodat we niet weglopen voor dat wat op
onze weg komt.
-Een pakje moed, waarmee we bij onze beslissingen niet altijd
vragen wat de anderen doen.
-Een zakje geduld nog beter twee zakjes, zodat ons ongeduld in het
nieuwe jaar ons niet onverdraagzaam maakt.
-Een pakje vertrouwen, zo mogelijk van het beste merk,
Godsvertrouwen, hoe moeten we anders de vele dagen doorkomen.
-Een portie grootmoedigheid mag ook niet ontbreken, zodat niet onze
bekrompenheid de overhand krijgt boven het begrip voor onze
medemens.
-Een kistje bescheidenheid moet niet ontbreken, zodat we onszelf
niet overschatten.
-Er blijft hopelijk nog plaats over voor kalmte om niet weer in
opwinding te geraken, die er ook dit jaar zeker weer zal zijn.
-Niet te vergeten een doos inzicht, die mij in staat stelt met de fouten
van mijn medemens, maar ook met die van mijzelf om te gaan.
-En dan nog een doos opmerkzaamheid om veel grijze dagen lichter
te maken.
Of dat alles is?
Er is nog veel plaats in de mand, maar we moeten bescheiden blijven
en alleen de lege plekken opvullen.
Bijv. een grote portie gezondheid, geconcentreerd in flessen dan zijn
ze langer houdbaar.
Als laatste mag niet ontbreken een groot glas liefde, waardoor je kunt
zien hoe kostbaar de inhoud is.
Beter dat we meerdere glazen nemen om te gebruiken, maar vooral
om door te geven.
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Met z’n gevulde mand komen we goed en vrolijk het jaar door.
Soms wordt ons er ook iets uitgenomen en iets anders erin gelegd,
de eenzaamheid bijv.
We zoeken het zeker niet zelf uit, maar krijgen het zomaar.
Ook wordt soms wat omgewisseld en merken we dat er teleurstelling
mee ingepakt was.
Nog te zwijgen van verdrietige ervaringen die door onbekende hand
in onze mand zijn gelegd, en toch moeten we de mand blijven
dragen.
Soms zal onze mand te vol geworden zijn en zouden we bij het
verder gaan misschien graag even stil willen staan om iets te
verwisselen.
Maar weten we wel wat we willen en wat we precies nodig hebben?
Hoe goed is het dat iemand het weet: God, die ons ervoor wil
beschermen dat we ons leven gaan inrichten als een supermarkt met
uitsluitend zelfbediening.
Johann Kuhn.
Open Deur februari 2021 Vertraging
Vertraging. Te laat. Planning in de war...
Vertraging. Ineens valt er tijd in je schoot. Lege tijd. Om te…
Vertraging. Langzamer lopen, ogen wijd open, oren gespitst
Met onder andere:
- Tijd nemen, tijd geven
- Drie ervaringen met vertraging als
geschenk
- ‘We hebben het veel te ingewikkeld
gemaakt’- interview met een sociaal werker
- Bij nader inzien- God heeft niets aan
driftkoppen en krachtpatsers
- Een laatbloeier
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 20 maart (voor 4 weken) inleveren
vóór 09 maart. Ons emailadres is kerkonderweg@hofkerkgoor.nl
Er bestaan in Nederland meerdere kerken met de naam: ”Hofkerk”.
Daarom is de plaatsnaam “goor” in het emailadres opgenomen.
Zonder deze toevoeging komt uw e-mail niet bij ons binnen.
Gelieve de digitale kopij uitsluitend in te leveren in “Word” en
lettertype “Arial 11”.
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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