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Rijden op een ezeltje
Trekken naar de stad van je verlangen
dromen over wat je vinden zult
zon en warmte, licht en vriendschap,
stad waarin je wonen wilt.
Rijden op een ezeltje,
rijden door de tijd
naar een land dat zichtbaar is,
voor wie heel goed kijkt.
Intocht houden in die mooie dromen,
langs versierde straten binnengaan
waar muziek klinkt, groene takken
van de hoop te wuiven staan.
Binnentrekken en al heel lang weten
dat het niet zo mooi wordt als het leek,
toch de moed dan niet verliezen,
dat is doen wat Jezus deed.
Moedig door zware dagen trekken,
trouw en onbevangen verdergaan
en dan merken dat je oude dromen
in een ander daglicht staan.
Rijden op een ezeltje,
rijden door de tijd
naar een land dat zichtbaar is,
voor wie heel goed kijkt.
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Bovenstaand lied is geschreven door Marijke
de Bruijne en komt uit het oratorium voor de
veertigdagentijd en Pasen “Als de graankorrel
sterft”. Het lied beschrijft de intocht in
Jeruzalem door Jezus op een ezeltje. Een
moment op de weg van Jezus waarop het
perspectief gaat kantelen. Binnengehaald als
koning, maar al snel veroordeeld als een
misdadiger. De weg naar Pasen, naar het
nieuwe begin, is een weg door pijn en lijden,
door de dood heen.
We zijn onderweg naar Pasen en dit jaar met
alles rondom de corona maakt dat anders dan
anders. Ieder kijkt op zijn of haar manier sterk
uit naar het moment dat het leven weer op kan
staan als een groot aantal mensen
gevaccineerd is, de meeste maatregelen zijn
versoepeld, we elkaar weer kunnen
ontmoeten. Dat moment dat ook ongeveer
samen zal vallen met het begin van de zomer.
Veel om naar uit te kijken, ons op te
verheugen: opstaan uit de somberheid, uit de
schraalheid van contacten, uit de negatieve
berichten. Misschien wel sterker dan anders
zien we het verhaal van lijden en opstanding
zichtbaar in ons leven, in onze wereld.
En tegelijk weten we dat na de opheffing van de coronamaatregelen
het leven niet voor iedereen mooi en stralend zal zijn. Net zo goed
als het binnenhalen van Jezus als de nieuwe koning niet al de
problemen van die tijd zal oplossen. En niemand wist dat beter dan
Jezus zelf. “Binnentrekken en al heel lang weten dat het niet zo mooi
wordt als het leek”.
De intocht van Jezus, de opstanding van Jezus lijkt ons leven
ogenschijnlijk niet anders te maken. De problemen van gisteren zijn
er morgen ook. Thomas, één van de leerlingen van Jezus, zegt dat
als enige hardop: als ik de wonden, als ik de pijn van het lijden niet
zie in de opgestane Christus, dan kan ik er niet in geloven. Met de
opstanding van Christus zijn de wonden van het leven niet weg, zijn
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de ‘zware dagen’ niet weg, maar ze komen in een ander licht te
staan. De ‘zware dagen’ hebben uiteindelijk niet meer het laatste
woord. Met Pasen mogen we beseffen dat God juist daar nieuw licht
brengt, nieuwe hoop. We mogen opstaan uit alles wat ons naar
beneden trekt, alles wat ons somber maakt, we mogen liefde geven
en liefde ontvangen, we mogen het leven voor elkaar weer mogelijk
maken.
Want er was er één die op een ezeltje reed, toen, maar ook nu, naar
een land dat zichtbaar is, voor wie heel goed kijkt……..
Vrede en alle goeds op ieders weg en alvast gezegende paasdagen
gewenst.
ds. Wim de Jong
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Zondag 21 maart 5e zondag 40 dagentijd
Hofkerk 10 uur

ds. W. de Jong

Zondag 28 maart 2021 Palmpasen
Hofkerk 10.00 uur
16.00 uur Peuter en kleuterviering

ds. W. de Jong
Hanneke Caron

Maandag 29 maart 2021
Hofkerk 19.30 uur Avondgebed

ds. W. de Jong

Dinsdag 30 maart 2021
Hofkerk 19.30 uur Avondgebed

ds. W. de Jong

Woensdag 31 maart 2021
Hofkerk 19.30 uur Avondgebed

ds. W. de Jong

Donderdag 01 april 2021 Witte Donderdag
Hofkerk 19.30 uur Heilig Avondmaal

ds. W. de Jong

Vrijdag 02 april 2021 Goede Vrijdag
Hofkerk 19.30 uur

ds. W. de Jong

Zaterdag 03 april 2021 Stille Zaterdag
Hofkerk 19.30 uur

ds. W. de Jong

Zondag 04 april 1e Paasdag
Hofkerk 10.00 uur

ds. W. de Jong

Zondag 11 april
Hofkerk 10.00 uur

Mw. D. Beuving

Online kerkdiensten:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor.
5

Op dit moment zijn alle kerkdiensten in de Hofkerk uitstluitend te
volgen op https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-HofkerkGoor/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).
Diensten Herfstzon
Vanaf 30 maart gaan we weer beginnen met de maandelijkse
kerkdiensten in het verpleeghuis de Herfstzon. Omdat alle bewoners
zijn gevaccineerd behoren de gezamenlijke kerkdiensten weer tot de
mogelijkheden. De bewoners kijken er erg naar uit.
Veertig dagen op weg naar Pasen – De weg van Liefde
De diensten in de veertigdagentijd hebben dit jaar het thema “de weg
van Liefde”. Stap voor stap volgen wij Jezus op zijn weg langs
woestijn, berg, tempel, het meer van Galilea naar Jeruzalem, waar hij
als koning intocht doet, maar als een misdadiger wordt gekruisigd.
Stap voor stap een weg van Liefde, die hij gaat voor mensen, een
weg waar God zelf zichtbaar wordt.
Een weg die dood lijkt te lopen in verdriet, pijn, duisternis,
teleurstelling, maar door de dood heen voert naar een nieuw begin.
We zijn al halverwege op de weg naar Pasen, dit jaar sterk gekleurd
door de corona-pandemie 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.
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Kindernevendienstproject
Het thema dit jaar is Levensweg. In de kerk wordt dit zichtbaar
gemaakt door een levensweg op de
grote projectposter, waar we elke
week een aantal stappen op zetten.
Maar het zwaartepunt van het
project ligt thuis. Elk gezin krijgt
heeft thuis een gezinsboekje met
materiaal voor elke dag. 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.

7

Zondag 21 maart 5e zondag 40dagentijd
Jeremia 31:31–34

Johannes 12:20–33 Psalm van de zondag 51
Vandaag horen we de gelijkenis die Jezus
vertelt over zijn sterven en opstanding: Een
graankorrel die in de aarde valt en sterft,
maar daardoor veelvoudig vrucht voortbrengt.
En daarbij roept hij ook zijn leerlingen op hem
in deze dienstbaarheid te volgen. Je leven in
dienst stellen voor anderen. Wellicht een
dwaasheid, maar we horen in het verhaal dat
dit de weg met toekomst is.

Vanuit Kerkinactie aandacht voor het vijfde werk van barmhartigheid:
De hongerigen eten geven.
Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die
nauwelijks kunnen rondkomen. Met steun van Kerk in Actie helpt de
kerk hen om een coöperatie op te zetten. Hierdoor zijn ze minder
afhankelijk van tussenhandelaren en krijgen ze een hogere prijs voor
hun producten. Zo kunnen ze weer betere landbouwmaterialen
kopen. Ook is er aandacht voor duurzaamheid.
Stille week 2021
In de stille week kijken we dit jaar naar de Kruisweg: De Acht dagen
van Pasen, gemaakt door Eric Wijnands. Deze kruisweg volgt niet de
traditionele 14 staties, maar neemt ons in acht stappen (dagen) mee
van Palmzondag naar Paaszondag langs intocht, lijden,
Pesach viering, kruisiging, begrafenis en opstanding.
Van iedere statie zijn twee beelden. Een eerste beeld waarin alleen
kleuren en abstracte vormen zijn gegeven die de sfeer van het
gebeuren oproepen en een tweede beeld waarin een afbeelding van
het bijpassende Bijbelverhaal.
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Zondag 28 maart 6e zondag 40dagentijd - Palmpasen
Jesaja 50:4-7

Marcus 11:1-11

Psalm van de zondag 118
Vandaag is het Palmpasen en
horen we hoe Jezus als de
nieuwe koning in Jeruzalem
wordt binnengehaald. Maar
zijn intocht is niet hoog te
paard, maar op een ezel,
een lastdier. Deze koning
gaat een hele andere weg,
een weg van dienende
liefde. In de dienst kijken we
naar de eerste statie van de
Kruisweg: De acht dagen van
Pasen: intocht.

Vanuit Kerkinactie aandacht voor het zesde werk van barmhartigheid:
De doden begraven
Aandacht deze week voor het jeugdwerk van de kerk.
Wat betekent het paasverhaal voor mij? Met deze vraag gaan elk jaar
meer dan zesduizend jongeren aan de slag als ze de PaasChallenge
doen. De PaasChallenge is gemaakt door Jong Protestant, de
jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Met allerlei
activiteiten doorleven jongeren het paasverhaal. Ze ontdekken
waarom Jezus zijn lijdensweg ging en waarom er voor hen nieuw
leven mogelijk is.
Maandag 29 maart Avondgebed 19.30 uur
Statie 2: Angst en overgave
Marcus 14:1–11 Zalving door de vrouw
Marcus 14: 32–42 Gethsemané
Psalmgebed 42
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Dinsdag 30 maart Avondgebed 19.30 uur
Statie 3: Verraad
Lucas 22: 47 – 53

Judas

Lucas 22: 54 – 62

Petrus

Psalmgebed 43

Woensdag 31 maart Avondgebed 19.30 uur
Statie 4: Macht
Lucas 23:1-25

Herodus en Pilatus

Marcus 10:35–42 Zonen van Zebedeüs
Psalmgebed 140

Donderdag 1 april 19.30 uur Witte Donderdag Maaltijd van de Heer
Vandaag gedenken we dat Jezus met zijn leerlingen op de dag voor
zijn sterven de Pesach maaltijd hield: matses en wijn, tekenen van
bevrijding en een nieuw begin.
Statie 5: Maaltijd
Johannes 13:1–20
Mattheüs 26:26–29
Psalmgebed 116
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Vrijdag 2 april 19.30 uur Goede Vrijdag
Statie 6: Kruisiging
Statie 7: Kruisafname en begrafenis
Marcus 15: 20b – 41
Marcus 15: 42 - 47
Psalmgebed 22

Zaterdag 3 april 19.30 uur Paasnachtdienst
We luisteren vanavond naar de oude verhalen van Schepping,
Uittocht en Doortocht en aarzelend mogen we weten dat het nieuwe
licht gaat schijnen in onze duisternis.
Statie 8: leeg graf
Marcus 16: 1 - 8

Zondag 4 april 10.00 uur Paasmorgen
Exodus 20:1–17

Johannes 2:13–22

Liefde is licht, opnieuw geboren
wakker uit nacht en eenzaamheid;
liefde wil strelen, niet verstoren
hunkering naar geborgenheid.
Liefde heeft handen, ogen, oren
zo open als de dageraad:
liefde heeft nooit de hoop verlorenliefde leeft langer dan de haat.
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Liefde is licht, uit Hem geboren
die zelf de bron van liefde is;
hij heeft zijn kind aan ons verloren,
Pasen schrijft zijn geschiedenis.
Laat dan uw ziel in zonlicht dopen;
weg boze dromen-wees gerust!
Boven mij gaat de hemel open:
Gods liefde die ons wakker kust.
(Lied 636)
Op deze morgen vieren we de
Opstanding van het nieuwe leven, de
geboorte van Liefde en Licht.
Vrouwen komen bij het graf en vinden
het leeg. De dood heeft Jezus niet
vast kunnen houden. Een tuin gaat
bloeien.
Opstanding, een nieuw begin, toen en
nu elke keer weer mogen we van
doodse situaties met Jezus opstaan.

Vanuit Kerk-in-actie aandacht voor de rode draad door alle zeven
werken van barmhartigheid: Ik ben er voor jou!
Jezus deed ons de werken van barmhartigheid voor. Met Pasen
vieren we zijn ultieme daad van barmhartigheid: Hij gaf zijn leven en
stond op uit de dood. Hij zegt: Ik ben er voor jou. Hetzelfde zegt de
organisatie die in Zuid-Afrika kansarme kinderen helpt, waarvoor we
deze zondag aandacht hebben. Het inspireert ons om er ook voor
anderen te zijn, persoonlijk of als gemeente. Samen zijn we de kerk
in actie: in Zuid-Afrika, in Nederland, overal.
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In Memoriam
Op 12 februari overleed heel plotseling in de leeftijd van 80 jaar
Brechtje Jacobi-Mantel, echtgenote van Reinder Jacobi.
Brechtje Jacobi werd geboren op 11 september 1940 in Enkhuizen in
een groot samengesteld gezin. Haar vader, die
tuinder was, was na het overlijden van zijn eerste
vrouw voor een tweede keer getrouwd.
Brechtje volgt de INAS-opleiding en gaat werken
als groepsleider bij de kinderbescherming in
Amsterdam. Eén van haar collega’s is de zus van
Reinder Jacobi en zo leren zij elkaar kennen. In
1961 trouwen ze en verhuizen naar een boerderij
in Wales, waar Reinder werk heeft gevonden. Het
is een primitieve woonplek maar Brechtje houdt
van het avontuur, leert Engels van de buren en samen hebben ze
een goede tijd. Ze krijgen drie kinderen Poppe, Feikje en Renate. In
1965 keren ze terug naar het Weldam in Markelo waar Reinder
samen met zijn broer de boerderij van zijn ouders overneemt.
Naast het werk is Reinder veel op pad in bestuursfuncties en dit kan
omdat Brechtje hem daarin sterk steunt. Zij blijft liever op de
achtergrond, doet liever het praktische werk. Ook in de kerk en bij de
Plattelandsvrouwen voelt Brechtje zich het prettigst bij de praktische
klussen. Brechtje is een zeer goede gastvrouw: niemand gaat bij
haar weg zonder koffie met koek. En ze kon goed luisteren.
De ziekte en het overlijden van zoon Poppe in 1995 is voor ieder in
het gezin, maar zeker voor Brechtje, een dramatische gebeurtenis.
Maar ze moest verder, vond veel afleiding in de tuin.
Samen met Reinder heeft ze nog veel gereisd, vooral naar Australië
waar beide dochters met hun gezinnen woonden. Ondanks de grote
afstand waren de contacten erg hecht.
In de afscheidsdienst lazen we de woorden van Paulus over de
liefde. Liefde waaruit Brechtje geleefd heeft. We mogen Brechtje nu
geborgen weten in de bron van liefde. We wensen Reinder, de
kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.
ds. Wim de Jong
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In Memoriam
Op 26 februari overleed in de leeftijd van 86 jaar Willem Burggraaff,
echtgenoot van Dineke Burgraaff – Vedders.
Wim Burggraaff werd geboren op 30 november 1934 als zevende in
een gezin van 8 kinderen. Zijn ouders hadden
een melkzaak.
In 1960 trouwt Wim met Dineke Vedders uit
Markelo en samen nemen ze de melkzaak van
zijn ouders over. Dineke runt de winkel en Wim
gaat met een bestelwagen de wijken van Goor
door om melk en melkproducten te verkopen.
Later wordt dat een SRV-wagen. Wim en Dineke
krijgen drie kinderen: Jantine, Jan en Erwin.
Naast het werk is Wim erg actief in het Goorse verenigingsleven. Hij
is jarenlang lid en penningmeester van de Rellie en later ook bij de
vrijwillige brandweer. En ook daar weer in het bestuur. Wim is daarin
erg consequent: als je ergens lid van bent, dan moet je je er ook voor
inzetten. En dat alles gepaard met optimisme en
doorzettingsvermogen.
Vakanties worden steevast in Scheveningen gevierd bij Gijs Knoester
die als evacuee in de oorlog bij de familie Vedders in Markelo
verbleef. Wim geniet enorm van de zee en het strand.
De concurrentie van de supermarkt wordt te groot en in 1986 moeten
Wim en Dineke stoppen met de zaak en de SRV-wagen. Dat was
een moeilijke beslissing. Wim gaat aan het werk bij de bruidszaak
Couture Vera.
Samen met Dineke maakt hij een mooie reis naar Amerika, waar
Jantine au pair is. En Wim ontdekt zijn liefde voor de groentetuin.
Enorm blij is hij met zijn drie kleinzoons. Hij is graag met ze bezig of
komt kijken bij het voetbal.
Zeven jaar geleden krijgt Wim een hersenbloeding en moet hij
verhuizen naar een verpleeghuis. Eerst het Elisabeth in Delden en
later de Wheehof. Dineke, de kinderen en kleinkinderen zoeken hem
daar heel trouw op.
In de afscheidsdienst lazen we de woorden van het
scheppingsverhaal waar God het licht roept. Licht, ook als het bij ons
donker wordt. In dat licht mogen we Wim nu geborgen weten. We
wensen Dineke, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.
ds. Wim de Jong
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Overleden
12 februari
12 februari
26 februari

Brechtje Jacobi – Mantel, Oude Needseweg 18,
Markelo, 80 jaar
Hendrika Gezina Harff -Bakhuis, de Stoevelaar 1D/k
152, 84 jaar
Willem Burggraaff, De Stoevelaar 1D/k. 156, 86 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:
Jos Haegens, Annie Neutenberg, Jelle Muskee, Herman Jansen,
Jaap en Anja Kranenburg, fam. Spekenbrink, Ria en Rinus Siepman,
Alie en Evert Kappert, Mieke Stukker, Hennie Doornbos, Roel
Hoekman, Anton Op den Dries, Gerrit Dijkstra en Jan Jacobi.
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.
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Zorg voor de aarde, herstel van de wereld
Onder deze titel verscheen bij stichting Pardes (stichting voor Joodse
wijsheid) het boek “Zorg voor de aarde, herstel de wereld”, waarin
vier auteurs uit verschillende tradities reageren op de ecologische
crisis: Marcus van Loopik (Judaicus en kunstenaar), Henk Manschot
(filosoof en ethicus), Frans Verkleij (bioloog en rk theoloog) en
Abdelilah Ljamai (docent Islam, Sociale weerbaarheid en
Humanisme).
Dit boek speelt in op existentiële vragen die mensen stellen in deze
tijd van klimaatverandering, vermindering van biodiversiteit en
uitputting van natuurlijke hulpbronnen. Hoe ontwikkelen mensen
liefde en zorg voor natuur en milieu midden in een ecologische
crisis? En hoe vinden mensen veerkracht en engagement om samen
een andere manier van leven en samenleven te ontwikkelen? In de
tradities van jodendom, islam, christendom en humanisme is en
wordt er grondig nagedacht over de basale relaties tussen mens,
leefomgeving en geschiedenis.
De vier onderscheiden tradities die in dit boek aan het woord komen,
willen ons aan de ene kant bewust maken van onze afhankelijkheid
van de schepping, en aan de andere kant een appel doen om op
basis van beschikbare kennis, kunde en ervaring er alles aan te doen
om de wereld en de aarde leefbaar en bewoonbaar te maken.
De manier waarop bronteksten uit de drie religieuze tradities spreken
over Schepper, schepsel en leefomgeving, kan ook bij de niet
religieuze mens bewondering losmaken voor het mysterie van het
bestaan. Andersom kunnen filosofische en artistieke bronnen in het
humanisme de religieuze mens tot bezinning brengen en aansporen
tot anders, vrijmoedig handelen.
Wij hopen dat dit boek uitnodigt tot en ruimte schept voor een
intensieve dialoog tussen vertegenwoordigers van de vier betrokken
tradities. Prijs: €25,00, te bestellen bij Stichting Pardes, tel:0183645006, https://stichtingpardes.nl
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Studieverlof ds. Wim de Jong
Vanaf 15 april – 15 augustus ben ik afwezig vanwege studieverlof en
vakantie. Het is alweer zes jaar geleden dat ik een aantal maanden
verlof had om aanééngesloten me bezig te houden met een aantal
studie-onderwerpen. Eén van de thema’s waar ik me dit jaar mee
bezig wilde houden zijn nieuwe vormen van kerkzijn, verbonden aan
‘traditionele’ kerkgemeenten. Hiervoor had ik contacten gelegd met
kerken in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Denemarken en
Zweden om daar een aantal ‘goede voorbeelden’ te bezoeken.
Helaas zullen deze bezoeken vanwege corona niet gaan lukken,
wellicht op een later moment.
Andere thema’s zijn de theologische doordenking van het kerkzijn in
de 21e eeuw, uitwerken van programma’s voor bibliodrama en
schrijven van spiegelverhalen. En daarnaast aandacht voor
pelgrimage en eigen spiritualiteit.
Vervanging voor het crisispastoraat en bij uitvaarten is deze periode
geregeld. Heeft u dringend een predikant nodig, dan kunt u contact
opnemen met één van de coördinerende ouderlingen:
Rinny Schuite, 0547-271657
Hetty Bieleman, 0547- 274226
Riekele Bijleveld 0547- 262469
Jitske van der Veen 06-53614577

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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Diaconie Jaarrekening 2020
De diakenen hebben in hun vergadering van 10 februari 2021 de
ontwerp jaarrekening over 2020 vastgesteld. Vervolgens is deze
besproken in de kleine kerkenraad van 3 maart en zal hij later nog ter
vaststelling aangeboden worden aan de Kerkenraad.
De samenvatting van de Baten en Lasten rekening ziet er als volgt uit:
Baten
Verhuur woningen
34.781
Rente
2
Bijdragen levend geld
8.888
Totaal Baten
43.670
Lasten
Woningen
Afschrijvingen
Bijdragen andere organen
Lasten diensten, beheer & admin.
Diaconaal plaatselijk
Diaconaal landelijk
Diaconaal wereld
Totaal Lasten

11.354
4.299
3.562
7.906
6.598
2.995
9.586
46.299

Resultaat 2020

-2.629

Dit negatieve resultaat ligt daarmee onder het budget (budget was 0).
In dit bijzondere jaar lagen de baten zelfs iets boven het budget.
Bepaalde lasten hebben we door de omstandigheden niet gehad.
Maar door diezelfde wereldpandemie heeft de diaconie veel
plaatselijke initiatieven ondersteund. Denk daarbij aan de
voedselpakkettenhulp, Stichting Doors Wide open etc. Maar ook
buiten Goor hebben we flinke diaconale uitgaven gedaan. Want
naast Corona was er bijv. ook nog de ramp in Beiroet en het
vluchtelingenprobleem in Griekenland.
Het negatieve resultaat zal uit de algemene reserve worden gehaald.
De samenvatting van de jaarrekening wordt na de vaststelling
gepubliceerd op onze website onder ANBI. De volledige jaarrekening
ligt van 26 maart tot en met 5 april ter inzage voor gemeenteleden
in het kantoor in de Klokkenkamp. Vanwege de beperkte
toegankelijkheid kunt u mij ook verzoeken om de stukken bijv. via
mail naar u op te sturen. Voor vragen kunt u terecht bij: John Sportel,
Diaconie, 06-52570658 E-mail: john.sportel@icloud.com
John Sportel
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Uit de kleine kerkenraad
De kleine kerkenraad heeft op woensdag 3 februari via Skype
vergaderd. Naast de gebruikelijke agendapunten zijn de volgende
punten aan de orde geweest:
-Wim de Jong heeft studieverlof van 22 april t/m 15 augustus. Ds.
Van Dijk zal in deze periode het crisispastoraat waarnemen.
-De Kruisweg wordt uitgesteld naar 2022.
-De begroting 2021 Diaconie is goedgekeurd door de CCBB.
-De voorbereidingen voor de 40-dagentijd zijn volop bezig.
-Ontmoetingsbijeenkomsten zullen digitaal plaatsvinden. De eerste
vindt online plaats op 24 februari.
-Er zullen ansichtkaarten worden gemaakt door een kunstenaar.
Deze worden dan rondgebracht als Paasgroet.
-De geplande Kerkenraadsvergadering op 18 februari gaat niet door.
Er zullen wel stukken ter informatie worden verstuurd naar alle
kerkenraadsleden.
-Er ontstaan dit jaar meerdere vitale vacatures: voorzitter kerkenraad,
voorzitter werkgroep eredienst en kerkmuziek en voorzitter diaconie.
Er wordt besloten om een taakgroep hiervoor in te stellen.
Zij gaan onderzoeken of de structuur en taakomschrijvingen van met
name de leden van de kleine kerkenraad aansluiten bij de huidige
tijd.
Alinda Sportel, scriba
De kleine kerkenraad heeft op woensdag 3 maart via Skype
vergaderd over deze onderwerpen:
-Dit jaar zal er weer een Zomermagazine worden uitgebracht. Er
wordt besloten om hier weer aan mee te doen, en een aantal
magazines te bestellen om te verspreiden.
-De online ontmoetingen zijn niet doorgegaan, er waren te weinig
aanmeldingen.
-Elke 14 dagen vindt er een online activiteit plaats met de jongeren
van de bunker.
-De PKN heeft aangegeven dat er weer met 30 mensen een dienst
mag worden gehouden. De kleine kerkenraad besluit om de diensten
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voorlopig nog online te blijven houden.
-De leden van de taakgroep vitale vacatures zijn bekend.
Zij gaan nu aan de slag.
-De jaarrekening 2020 Diaconie is besproken.
Alinda Sportel, scriba

Bunkerseizoen
Na de zomer startte het seizoen weer met al haar activiteiten. Zo ook
het jeugdwerk. Aangepast... dat wel! Maar we konden en mochten
elkaar nog live ontmoeten.
Met een groepje enthousiaste Bunker vrijwilligers zijn we van start
gegaan. Het thema verbinden zou dit seizoen centraal staan. Op
zoek naar activiteiten waarin we telkens weer zoeken naar
verbinding. Mooi om te ontdekken dat dit,
ondanks de aangescherpte regels, toch
scheen te lukken. Het startte met een vast
groepje. Maar er werden vriendjes en
vriendinnetjes mee gevraagd. En zo groeide
het Bunkergroepje tegen verwachting in.
Zelfs toen we in januari genoodzaakt werden
om online te gaan bleven de Bunkeraars
actief betrokken. Wat een leuke activiteiten
werden er door de vrijwilligers op poten
gezet. En laten we vooral niet vergeten dat het vooral de jongeren
zelf ook waren die zelf ook met initiatieven kwamen. Pubquiz,
Kahoot, What’s app spellen waarbij zelfs familieleden meededen en
onlangs is er een heuse ‘ Heel de Bunker bakt’ online activiteit
geweest. Online zijn we ruim twee uur met 10 jongeren aan het
bakken geweest. Iedereen vanuit zijn of haar eigen keuken!
Inmiddels groeit het verlangen ook om elkaar weer live te kunnen
ontmoeten. En proberen we nu in kleine groepjes (twee/drietallen)
ook buiten weer wat te organiseren. Wel wat eerder i.v.m. de
avondklok.
Het is een ander seizoen dan we in eerste instantie dachten maar
terugkijkend een positieve uitslag waar we in deze Coronatijd voor de
verandering wél blij mee zijn!
Met een groet namens ons allen ‘vanuit’ de Bunker!
Jeugdwerker: Hanneke Caron
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Verantwoording
Aan collectegelden is in februari ontvangen € 1.078,50 waarvan €
595,25 bestemd voor de kerk en € 483,25 bestemd voor de diaconie.
De eindejaarscollecte 2020 met als speciaal doel activiteiten voor de
jongeren heeft in februari nog € 45 opgebracht, waarmee de totale
opbrengst € 2.909,50 bedraagt.
Alle gevers natuurlijk hartelijk bedankt voor deze ondersteuning van
ons kerkenwerk!
Frits Schutte, penningmeester

4 april Pasen
In het jeugd en jongerenwerk zijn we als kerk betrokken op de
leefwereld van jongeren. Met eigentijdse vormen maken we hen
vertrouwd met Bijbelverhalen en de wereld van geloven. Daarbij
dagen we hen uit om hierin steeds meer hun eigen weg te
ontdekken: Wat is voor mij hierin belangrijk? Wat betekent geloven
voor mijn leven?
Pasen is het feest van het nieuwe begin. Elke keer weer voor ieder
mens. Met dat vertrouwen mogen ook jongeren het leven in.
Daarom heeft ook dit jaar de Paasrondgang tot doel om het jeugd- en
jongerenwerk in onze gemeente verder te stimuleren. Denk aan de
verschillende groepsactiviteiten, zoals de speciale vieringen
‘sleutelmomenten in je leven’ waarin jongeren centraal staan,
peuter/kleutervieringen, kindernevendienst, de kindercatechese,
jeugdkerk, het jongerenorkest Unico, de catechesegroep Hofkerk
OntmoetingsPlek (HOP), maar ook het open jeugdwerk in de Bunker
van 12 – 16 jaar en de godsdienstlessen in groep 7 en 8 van de
openbare basisscholen in Goor. Meer hierover vindt u in de
Hofkerkgids 2021. Veel is op dit moment door corona niet voluit
uitvoerbaar. Maar krijgt wél op een andere manier aandacht, in
afwachting van betere tijden!
Met uw bijdrage aan deze collecte steunt u het jeugd- en
jongerenwerk in onze kerk. We bevelen de collecte dan ook van
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harte bij u aan. U kunt gebruik maken van bijgevoegde acceptgiro, of
uw bijdrage zelf overmaken naar de bekende bankrekening
NL44 SNSB 0927 950 545 t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v.
Paascollecte. Dat laatste geldt zeker voor diegenen die Kerk
Onderweg digitaal ontvangen. Van harte aanbevolen!
College van kerkrentmeesters
Tussenresultaat actie Kerkbalans 2021
Van de 715 bezorgde brieven zijn 4 maart 468 antwoorden
ontvangen. Dat is dus ‘pas’ tweederde, een gevolg van het door
corona niet kunnen ophalen van toezeggingen. Het totaal aan
toezeggingen bedraagt nu ruim € 103.000. Het begrote bedrag is €
115.000, en de resterende gemeenteleden zouden het verschil toch
moeten kunnen opbrengen. En u kunt ons helpen door de
antwoordenvelop die immers al klaar ligt, te (laten) bezorgen in de
brievenbus van de Klokkenkamp; dat scheelt herinneringen
aanmaken.
Enkelen hebben gemeld dat er in februari een dubbel bedrag is
geïncasseerd. Dat klopt als u ook januari had aangegeven als
maand, want in die maand kon nog niet worden geïncasseerd. En
ook nu komen toezeggingen binnen met een incasso toestemming
voor alle maanden. In dat geval neem ik de vrijheid om het
totaalbedrag te spreiden over 10 maanden, om te voorkomen dat in
maart een drievoudig bedrag wordt geïncasseerd.
Uiteraard tot nadere toelichting bereid.
Frits Schutte, penningmeester
T 260211 E penningmeester@hofkerkgoor.nl
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Werkgroep WEK (Eredienst en Kerkmuziek)
Jammer genoeg gaat Wilma op den Dries haar taak als lid van de
WEK beëindigen. Zij zal met het oog op werk en privé, de accenten
iets moeten verleggen. En voor die situatie hebben we alle begrip.
Jarenlang heeft Wilma gezorgd voor de invulling van gastpredikanten
in Kerk en Stoevelaar. Zij was ook de initiator van de Top 2000
diensten in de Hofkerk. De laatste jaren fungeerde Wilma als
secretaris van de werkgroep WEK. We weten: de secretaris vervult
een centrale en verbindende rol in een werkgroep. Haar taken deed
ze altijd trouw, met enthousiasme en gedreven. We vinden het erg
jammer dat ze de werkgroep gaat verlaten en we zullen Wilma, ook
als persoon, erg missen. Maar wat blijft vanuit de samenwerking in
de groep is de verbondenheid en kameraadschap. We zullen elkaar
op het kerkelijk erf blijven treffen!
Namens de werkgroep: Lucas Schoemakers
Mededeling over opheffing rekening van de Raad van Kerken te
Goor.
Omdat de Kerk waar een dienst wordt gehouden in het kader van de
oecumene is besloten dat de kosten van de dienst worden betaald
door de kerk, en ook de bestemming van de collecte door de
werkgroep wordt bepaald, maar door de kerk wordt verzorgd, heb ik
besloten om de rekening van de Raad van Kerken te Goor op te
heffen.
Omdat de bankkosten steeds hoger worden was dit een mooi
moment om de rekening op te heffen. Het saldo van de rekening is
over gemaakt op de rekening van de Protestantse Gemeente Goor,
en de RK Heilige Geest kerk te Goor.
De kerken waren er in deze financieel moeilijke tijden erg blij mee.
Op 12-februari was de rekening na diverse telefoontjes met de bank
en de nodige formulieren ingevuld te hebben dan toch opgeheven.
Joop Bulten.
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Groene Kerk: Stop de groei: repareer en deel!
In 1973 verscheen “Grenzen aan de groei” en dit rapport van de Club
van Rome bracht een schokgolf teweeg. In veel landen ontstond een
beweging, om grenzen te stellen aan economische groei. Denk aan
het boek: “Economie van het genoeg”, van Bob Goudzwaard en
Harry de Lange. Na ca 50 jaar stellen we vast, dat de invloed van
deze beweging helaas klein is gebleven.
Maatschappelijke steun voor “ontgroeien” van de economie is
marginaal. Het betoog tégen groei is wél grondig onderbouwd!
Kernargument: economische groei en natuurbehoud/herstel gaan niet
samen. Economische groei gaat altijd samen met een stijgend
verbruik van natuurlijke hulpbronnen, zoals grondstoffen, water,
schone lucht. Gevolg: Verdere beschadiging en uitputting van onze
planeet. Dit wordt door steeds meer wetenschappers erkend.
Tegenargument: Technische vooruitgang lost de problemen wel op.
Is er dan z.g. “groene groei” mogelijk? Dat wordt een moeilijk
verhaal…. Groei kent nog een ander probleem: Veel van ons
productiewerk werd naar lage-lonen landen verhuisd, want dat is
goedkoper….Denk aan de textiel-ateliers in Azië.
Hoeveel mensen werken er eigenlijk buiten Nederland ten dienste
van de Nederlandse economie? Aan de hand van een nieuwe
OESO-database werd dit berekend: 14 miljoen voltijdsbanen worden
ingezet ten dienste van de Nederlandse economie, een onthutsende
conclusie!
Deze mensen verdienen gemiddeld minder dan 2 euro per uur.
Om economische groei mogelijk te maken, is er dus sprake van
grootschalige uitbuiting. Willen we dat eigenlijk wel?
In de krant en op TV worden we bij herhaling geconfronteerd met de
afspraken voor klimaatverandering. Ook hierbij komt het aspect
“kleinere voetafdruk” aan de orde.
Soms heb je nieuwe spullen nodig, maar koop dan spullen, die zo
rechtvaardig mogelijk zijn gemaakt. Ze moeten te repareren zijn en
lang meegaan.
Alleen dán houden we rekening met “grenzen aan de groei” en de
“economie van het genoeg”. Dat is goed voor ons allemaal en zeker
voor de komende generaties!
Dora Brinkhorst.
Bron: Recensie in dagblad “Trouw” van het boek: “Hoe handel ik
eerlijk?”, door Matthias Olthaar en Paul Schenderling. (23 januari 2021).
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Kerkdienst in de Twentse streektaal in Ontmoetingskerk
Rijssen
Zondag 21 maart 2021 om 19.00 uur
In het kader van ‘maart dialectmaand’ wordt op zondagavond 21
maart om 19.00 uur een digitaal te volgen dialectdienst
opgenomen en uitgezonden vanuit de Ontmoetingskerk
(Gereformeerd/PKN) in Rijssen.
Het thema is: “Een ni’je lente”.
Voorganger in deze dienst is ds. K. (Klaas) van der Kamp uit
Kampen.
Door de coronabeperkingen kan er dit jaar helaas geen medewerking
worden verleend door het -aan de Ontmoetingskerk verbondengelegenheidskoor ‘Lofleed’.
Zo mogelijk zingt het kwartet ‘MetnVeern’. Als ‘MetnVeern’ door de
corona-maatregelen ook nog niet mag zingen, dan wordt de zang ook
digitaal verzorgd. Iedereen (den belangstelling hef vuur de Tweantse
toal) wordt van harte uitgenodigd om de dienst te volgen via
Kerkdienstgemist.nl/ontmoetingskerk Rijssen.
Voor meer informatie over de dienst:
Herman Broeze, tel. 06-12536781 / broezeherman@gmail.com
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Open Deur 2021

Paasnummer

Niets meer normaal

Wat zou het fijn zijn als alle
onzekerheid en ontregeling voorbij
was. Als alles weer normaal was.
Vertrouwd.
Maar kunnen we terug naar dat oude
normaal? Willen we dat?
En kunnen we nog voor ons zien waar
we naartoe willen?
We laten ons in dit paasnummer
inspireren door de ontregelende
ervaringen van het volk Israël in de
woestijn én door het wonder van
Pasen, dat nooit normaal wordt: een
leeg graf en iemand die opstaat uit de
dood.
Met onder andere:
•
Verlangen naar het vertrouwde
•
Improviseren is ‘ja’ zeggen
•
Jezus leeft het normaal van de hemel
•
Een ander leven: wat de coronaperiode me heeft gebracht
•
Het wonder van Pasen
•
Gedichten, een extra-kort verhaal voor alle leeftijden en
prachtige foto’s
Open Deur is een Oecumenisch maandblad over vragen van geloven
en leven, geschreven voor een breed publiek van mensen buiten de
kerken. Voor een collectief abonnement kunt u contact opnemen met
mevr. W.S. Wilbrink, telefoon 263883.
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De uitzendtijden zijn als volgt: op donderdagavond van 19.00 uur –
20.00 uur. De herhaling van de uitzending is iedere zondagmorgen
van 08.00 – 09.00 uur. Etherfrequentie: 107,6 FM / kabel 104,10 FM.
Redactieadres: Rita Wibbelink, Deldensestraat 112A,
7471 KZ Goor. Telefoon: 0547- 261937
Emailadres: ritawibbelink@gmail.com

De kopij voor het kerkblad van 17 april (voor 4 weken) inleveren
vóór 06 april. Ons emailadres is kerkonderweg@hofkerkgoor.nl
Er bestaan in Nederland meerdere kerken met de naam: ”Hofkerk”.
Daarom is de plaatsnaam “goor” in het emailadres opgenomen.
Zonder deze toevoeging komt uw e-mail niet bij ons binnen.
Gelieve de digitale kopij uitsluitend in te leveren in “Word” en
lettertype “Arial 11”.
Annemieke Wolff en Han Drost, tel. 0547-273813
Oud-papier inzameling aan de van Kollaan
Let op: De openingstijden zijn gewijzigd! Het terrein is geopend van
13.00 tot 17.00 uur. Gedurende deze uren kunt u uw oud-papier hier
inleveren. Wel wordt er van u verwacht, dat u
zoveel mogelijk het papier zelf in de container
plaatst. Dit om de mensen die aanwezig zijn te
ontlasten.

Voor informatie: P.J. Fernhout tel: 0615834651

27

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
Voorz. Dhr. Y.de Jong, Scherpenzeelsew. 92, 7471 GS Goor, T0547-274766
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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