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Poaskearls
Als ik dit schrijf is het Eerste Paasdag 2021. Voor het tweede jaar op
rij moet de traditie plaatsmaken voor het bestrijden van de
coronapandemie. Daarom geen Paasmorgenviering in onze mooie
Hofkerk samen met familie en gelijkgestemden in een volle kerkzaal
met veel muziek, met prachtige liederen over leven na dood, met
hoopgevende verhalen over schuld en vergeving, over een nieuw
begin. Het blijft, ondanks de digitale dienst op afstand, een groot
gemis.
Een andere traditie die wordt onderbroken vindt elk jaar met Pasen
plaats in Ootmarsum en stamt uit de 19e eeuw. Ik doel op de
poaskearls en het vlöggeln. In de Tubantia van 3 april stond hierover
een boeiend artikel.
Het vlöggeln is sinds 2015 Nationaal Cultureel erfgoed. Over
ontstaan en betekenis wordt nog driftig gespeculeerd. Dat blijft echter
een geheim dat mondeling wordt overgedragen en alleen wordt
gedeeld door de poaskearls. De groep bestaat uit acht mannen en
elk jaar maken de twee oudste kearls plaats voor twee nieuwe. Wat
opvalt is de diepe verbondenheid die ontstaat tussen de mannen die
de rol van poaskearl op zich hebben genomen.
Er zijn verschillende verklaringen geopperd voor de rituelen. Eentje
die mij persoonlijk wel waarschijnlijk lijkt, is dat het een soort
initiatierite is die de overgang van jeugd naar volwassenheid
markeert. Een man kan alleen gevraagd worden voor deze rol als die
gedurende de eerstvolgende vier jaar niet gaat trouwen. De sigaar
van de poaskearl die vooroploopt is dan het symbool van jongen die
man wordt. Het gezegde luidt namelijk: “Het is geen man die niet
roken kan”. Het optillen van de kinderen verwijst naar vruchtbaarheid.
Zoals met veel christelijke tradities is ook het Paasfeest al of niet
bewust verweven geraakt met oudere tradities. Het paasvuur zoals
we dat bijvoorbeeld ook in Goor kenden, heeft tot doel om de boze
geesten te verdrijven en markeerde de overgang naar de lente. Ook
bij het vlöggeln is er een verbinding ontstaan met het Christendom: er
worden rondjes rond de kerk gelopen en tijdens de rondgang door
het dorp worden voortdurend twee paasliederen gezongen.
Al deze tradities hebben één ding gemeen, er is sprake van een
hoopvolle overgang: van licht naar donker, van winter naar lente, van
jeugd naar volwassenheid, van vallen naar opstaan, van
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uitzichtloosheid naar een nieuw begin. Wij vieren elk jaar met Pasen
het wonder van de overgang van dood naar leven met als symbool
de opstanding van Christus.
Één van de paasliederen die de poaskearls zingen is: Alleluja, den
blijden toon, Alleluja. Dat kennen we zelf nog als lied 212 uit het
liedboek van 1973. Laten we de misère verdrijven door onderstaand
couplet te blijven herhalen totdat we het weer samen kunnen zingen
in onze eigen kerk.
“Waar dat ik sta of dat ik ga,
halleluja,
mijn ziel, die zingt halleluja,
halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja! ”
Riekele Bijleveld
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Zondag 18 april 2021
Hofkerk 10.00 uur
Dinsdag 20 april 2021 Herfstzon
Herfstzon 16.00 uur

ds. O. Haasnoot Usselo

Mw. D. Brinkhorst

Zondag 25 april 2021
Hofkerk 10.00 uur
ds. M. Fernhout Arnhem
16.00 uur Peuter en Kleuterviering
Hanneke Caron
Zondag 02 mei 2021
Hofkerk 10.00 uur

ds. L. van Wijk Lochem

Zondag 09 mei 2021
Hofkerk 10.00 uur

ds. H. Offringa Rijsoord

Donderdag 13 mei 2021 Hemelvaartsdag
Hofkerk 09.30 uur
ds. G. Veening Borne
Online kerkdiensten:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor.

In oktober en november konden we elkaar nog live ontmoeten in de
kerk. In december waren ook de peuter kleutervieringen niet meer
live in de kerk te organiseren. Tot onze grote spijt. Met Kerst is er in
samenwerking met Tim Bertelink ( HBO student media, informatie en
communicatie Saxion Enschede) een kerstfilmpje gemaakt waarin
houten dieren tot ‘leven’ kwamen. Het verhaal ‘een piepklein
Kerstfeest’ over twee muisjes die op zoek gaan naar de koning werd
enthousiast ontvangen en bekeken.
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Ook in januari en februari zijn er in samenwerking met Tim filmpjes
tot stand gekomen waarin Sloompie de Slak en Henkie de Haas van
zich lieten zien en horen. Daarin hebben we het gehad over het
thema geduld. Hoe moeilijk dat soms is. We hebben ook een verhaal
over Jezus gedeeld waarin hij iets van ‘geduld hebben’ liet zien.
En wat was het bijzonder afgelopen Palmzondag. In de kerk konden
we elkaar nog steeds niet treffen, maar het weer werkte mee en
mede dankzij een heerlijke enthousiaste groep vrijwilligers konden de
kinderen samen met hun ouders op ontdekkingstocht. Er was heel
wat geduld aan vooraf gegaan, maar uiteindelijk konden we elkaar
dan toch weer live ontmoeten. En hoe!
Met een lege Palmpasenstok aan het begin van de route gingen de
kinderen op weg. Onderweg waren er een aantal stops waar ze een
stukje van het intochtsverhaal hoorden. Maar er was ook een kleine
activiteit en ze kregen iets voor aan de Palmpasenstok. Heel wat te
beleven dus. Terug op het plein hebben we met elkaar deze tocht
afgesloten. Wat was het een feest!
Dankzij iedereen die elke keer maar weer meewerkt aan deze
vieringen een hartelijke groet;
Jeugdwerker Hanneke Caron
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In Memoriam
Op 22 maart overleed in de leeftijd van 69 jaar Geertje Dunning,
partner van Corrie Vasse. Geertje Dunning werd geboren op 3 juli
1951 samen met haar tweelingzus Joke in een gezin met nog één
oudere broer Jan. Na de huishoudschool ging ze
aan het werk bij Oosterbaan, een winkel in
huishoudelijke artikelen en speelgoed. Met name
het speelgoed lag Geertje erg goed en ze zal er
lange tijd in blijven werken, eerst nog bij
Brummelhuis, van wie ze later de winkel overnam.
De keuken van de winkel was jarenlang een
ontmoetingsplek voor vrienden en bekenden.
Geertje was een vrouw van tradities, zowel in de
familie als in de Goorse samenleving en was bij
veel hierin betrokken, bij het school- en volksfeest, de Goorse
vrouwen, de wagenbouw. En met haar sociale karakter was ze erg
zorgzaam en zorgde ze lange tijd voor haar vader, later ook haar
moeder. Helaas moest Geertje stoppen met haar winkel, een hele
moeilijke stap. Maar ze zit niet bij de pakken neer, pakt allerlei werk
aan totdat ze aan het werk kan bij Ikea in Hengelo. Hier heeft ze snel
haar draai gevonden en vindt ze ook de vrouw van haar leven: Corrie
Vasse. Samen hebben ze nog 18 jaar een hele goede tijd gehad en
ook wordt Geertje een tweede moeder voor Corrie’s kinderen: Kim en
Kevin. En een oma met opa-dingen voor de kleinkinderen. Vanwege
haar pensioen moest Geertje stoppen met werken, waar ze erg aan
moest wennen. De contacten met collega’s en klanten waren voor
haar erg belangrijk. Maar snel vond ze haar draai bij de
Stadslandbouw, waar ze vooral de praktische klussen klaarde. En
ook thuis bleef ze graag doorklussen.
Pas enkele maanden geleden werd duidelijk dat ze ernstig ziek was,
maar Geertje kon zich er bij neerleggen. Het was goed geweest.
Maar wel zorgde ze dat alles geregeld was.
Tijdens de afscheidsdienst lazen we het verhaal dat Jezus de voeten
wast van zijn leerlingen. Daar draait het om, elkaar de voeten wassen
én je de voeten laten wassen. Op die liefde komt het aan in het
leven. Nu mogen we Geertje geborgen weten in de bron van liefde.
We wensen Corrie, haar kinderen- en kleinkinderen en Jan en Joke
veel sterkte toe.
ds. Wim de Jong
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Overleden
2 maart Theodora Maria Agnes Karnekamp – Bosman,
Borculoseweg 4u, Barchem, 92 jaar
22 maart Geertje Dunning, Stationslaan 20, 69 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:
Geertje en Corry Dunning, Reinder Jacobi,
Marrie Nijmeijer, Aschwin Kelderman, Dineke Burggraaff, Anna Fil en
Herman en Elfride Hammer.
De bloemen uit de viering op de Herfstzon zijn gebracht naar mw.
Caarels.
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 Hetty Bieleman, 0547-274226,
hettyb19@hotmail.com
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.
Studieverlof ds. Wim de Jong
Vanaf 15 april – 15 augustus ben ik afwezig vanwege studieverlof en
vakantie. 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
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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

Gerrit Dijkstra stopt met het werk als diaken
Gerrit Dijkstra heeft aangegeven dat hij, om gezondheidsredenen,
per direct wil stoppen met het werk als diaken en dus de diaconie
gaat verlaten.
Als diaconie vinden wij het erg jammer dat hij stopt als diaken, maar
respecteren uiteraard zijn beslissing. Wij willen hem bedanken voor
al het werk dat hij voor de diaconie gedaan heeft en wensen hem alle
goeds voor de toekomst, gezondheid en bovenal Gods zegen toe.
Gerrit had binnen de diaconie verschillende taken maar gelukkig
hebben wij mensen bereid gevonden om deze taken over te nemen.
Teus van Luttikhuizen
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Cursus Theologische Vorming
Wie voelt niet die behoefte aan meer verdieping in het leven? De
driejarige cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden
(TVG) is een uitgesproken mogelijkheid om die verdieping te zoeken.
Het brede aanbod van allerlei aspecten van geloof en theologie
maakt dat mensen deze cursus als zeer verdiepend voor hun kijk op
het leven ervaren.
Veel cursisten hebben inmiddels met veel voldoening de cursus TVG
gevolgd of volgen die nog. Het is de bedoeling om het komend
seizoen, 2021-2022, op dinsdag 14 september in de
Waterstaatskerk in Hengelo weer met een nieuwe groep te starten.
In de cursus wordt een scala aan theologische vakken aangeboden:
Oude Testament, Nieuwe Testament, Kerkgeschiedenis, Geloofsleer,
Pastoraat, Filosofie, Jodendom en nog veel meer. De cursus duurt
drie jaar, maar het is mogelijk om je per jaar op te geven.
Alhoewel de cursus uitgaat van de PKN, is hij nadrukkelijk bedoeld
voor ieder die zich graag wil verdiepen in de theologie. Docenten en
cursisten komen uit verschillende christelijke stromingen en dat leidt
tot boeiende gesprekken.
Er is een minimum van 10 deelnemers. De kosten bedragen € 220,per seizoen
Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met
ds. Wim de Jong, cursusleider, tel. 0547-388647 email:
wim.dejong@hetnet.nl of
Ina ter Kuile, cursus-coördinator, tel. 074 277 4288 of 074 291 6158,
email: kuile@hetnet.nl
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Verantwoording
Aan collectegelden is in maart ontvangen € 1.070 waarvan € 545
bestemd voor de kerk en € 525 bestemd voor de diaconie. Alsmede
€ 48 aan collectebonnen voor de kerk. De Paascollecte heeft in
maart € 1.087 opgebracht, maar is nog lopende. Voorts via Rinny
Schuite een gift van € 5. Alle gevers natuurlijk hartelijk bedankt voor
deze ondersteuning van ons kerkenwerk!
Frits Schutte, penningmeester

Kerkbalans 2021
Eind maart waren van de 715 bezorgde brieven 477 reacties binnen.
Voorts hebben enkele gemeenteleden zonder toezegging een
bijdrage overgemaakt. Daarmee komt de tussenstand op € 104.000.
Het begrote bedrag is € 115.000, en de overige ruim 200
gemeenteleden zouden het verschil toch moeten kunnen opbrengen.
Houdt u er rekening mee dat wij als kerk verplicht zijn om jaarlijks
een bedrag af te dragen aan de landelijke kerk. In 2021 zal die
rekening voor de kerk maar liefst € 8.698 bedragen, gebaseerd op
ons ledental. Dat geld kunnen we dus niet aan onze eigen activiteiten
inzetten! En ook de diaconie moet afdragen aan landelijk. Kortom, uw
lidmaatschap van de kerk is niet vrijblijvend, alleen de hoogte van uw
bijdrage is naar draagkracht, en dat kunt u alleen zelf bepalen.
Deze maand hebben de kerkleden die nog niet hebben gereageerd
een herinnering ontvangen (dus meer dan 200 brieven!). Voor uw
gemak voorzien van een acceptgiro. Reageer a.u.b. opdat het
kerkenwerk ook in 2021 voortgang kan vinden, zoals beschreven in
de Hofkerkgids.
Van harte aanbevolen. Kerkrentmeesters
Frits Schutte, penningmeester
T 260211 E penningmeester@hofkerkgoor.nl
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Jaarrekening 2020
Kerkrentmeesters hebben in hun vergadering van 25 maart de
ontwerp jaarrekening 2020 van de kerk goedgekeurd. Deze wordt
door tussenkomst van de kleine kerkenraad van 6 april ter
vaststelling aangeboden aan de leden van de kerkenraad. De
samenvatting van de exploitatie ziet er als volgt uit:
Baten
Verhuur gebouwen
Financiële baten
Bijdragen levend geld
Doorzendcollecten
Subsidies en bijdragen
Totaal baten

JR2020
B2020
JR2019
44.808
54.330
53.952
36
20
78
141.528
142.110
142.120
-334
-400
-364
24.468
24.440
30.662
€ 210.506 € 220.400 € 226.448

Lasten
Kerkgebouw
93.117
37.130
55.091
Overige gebouwen
7.136
11.800
16.125
Afschrijvingen
750
750
750
Pastoraat
94.716
96.550
93.839
Kerkelijke activiteiten
3.226
9.100
5.177
Bijdragen aan bovenplaatselijk
9.677
10.000
9.879
Salarissen en vergoedingen
23.036
29.150
28.952
Beheer en administratie
13.554
13.840
14.725
Financiële lasten
1.034
380
839
Totaal lasten
€ 246.245 € 208.700 € 225.376
Operationeel resultaat
- € 35.739 +€ 11.700
Incidentele baten
14.786
Incidentele lasten
6.765
Toevoeging aan bestemmingsres.17.679
Dekking uit bestemmingsres.
18.257
Dekking uit onderhoudsvoorz.
13.343
Resultaat

+€ 1.072
1.960

9.065

- € 13.799 +€ 11.700 +€ 12.095

Let wel: de begroting 2020 was uiteraard opgesteld vóór de
coronapandemie ons overviel, en ook de jaarrekening 2019 was vóór
de huidige situatie. Door forse uitgaven in installatie en onderhoud,
alsmede terugval in verhuur en buffetomzet door Covid, is het
operationele resultaat sterk negatief.
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Na dekking uit bestemmingsreserves (‘klimaat’ resp. ‘orgel’) en
onderhoudsvoorziening (‘klimaat’) resteert toch een negatief
resultaat. Dit komt ten laste van de algemene reserve.
De PKN richtlijn verplicht de kerk vanaf 2020 de vaste activa – niet
zijnde kerk en toren – te waarderen op de WOZ-waarde. Dit heeft
alleen gevolgen voor het totaal van de balans, en alhoewel het ook
via incidentele baten loopt, wordt het in de samenvatting niet
getoond. In de balans staat de afgesproken voorziening van
€ 150.000 voor pastoraat en overige kerkelijke activiteiten
onaangetast. Voorts zijn de liquide middelen (= bankrekeningen)
samen met de debiteuren voldoende om de verplichtingen uit
bestemmingsreserves, voorzieningen en crediteuren te voldoen. De
financiële situatie van de kerk is dus gezond.
De volledige jaarrekening ligt vanaf verschijnen van dit kerkblad
gedurende de rest van de maand ter inzage voor gemeenteleden in
het kantoor in de Klokkenkamp. Vanwege de beperkte
toegankelijkheid kunt u zich wenden tot de penningmeester voor een
afspraak. Deze kan u desgevraagd ook een kopie van de
samenvatting doen toekomen.
De vergadering van de kerkenraad waarin de jaarrekening moet
worden vastgesteld staat gepland voor 20 mei. Op welke wijze
besluitvorming kan plaatsvinden is nu nog onzeker. De
kerkenraadsleden krijgen ter voorbereiding de jaarrekening (Balans,
Staat van Baten en Lasten, toelichting, controleverslag zodra
beschikbaar en bestuurs-verslag). Zij kunnen zich voor vragen
wenden tot de penningmeester, liefst schriftelijk, en tot uiterlijk drie
dagen voor de geplande kerkenraadsvergadering. De antwoorden
zullen dan eveneens vóór 20 mei aan de kerkenraadsleden worden
toegezonden.
Frits Schutte, penningmeester
tel. 260211, e-mail penningmeester@hofkerkgoor.nl
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Groene kerk
Brede oproep tot klimaat-actie vanuit religieus Nederland:
“Wij slaan alarm, juist omdat we durven vertrouwen!”
Ds. Wim de Jong las in de kerkdienst van 6 april jl. een deel voor van
de brede oproep tot klimaat-actie vanuit religieus Nederland.
Hieronder de (bijna) volledige oproep:
De opwarming van de aarde, met alle gevolgen van dien, verontrust
ons. Vanuit diverse religies en levensbeschouwingen slaan we alarm,
juist omdat we geloven dat de aarde aan mensen is toevertrouwd. De
toestand waarin de aarde verkeert, dwingt ons tot het nemen van
verantwoordelijkheid.
We slaan alarm, juist omdat we vertrouwen hebben in de toekomst!
De scenario’s zijn bekend, bij twee, drie of meer graden Celsius
opwarming. Nu al kampen we in Nederland met droge zomers. De
zeespiegel stijgt.
Misschien gebeuren grote rampen in West-Europa pas later. Maar
wie gunt dit zijn of haar kinderen en kleinkinderen? Ons vertrouwen is
aangevochten en lijkt soms op de hoop, die een moeder wil geven
aan haar kind, vluchtend uit een brandend huis, zonder zicht op de
uitgang…..
Deze woorden hebben iets alarmerends. We realiseren ons, dat het
niet helpt om mensen angst aan te praten of cynisch te maken. Het
klimaatprobleem is zo overweldigend, dat het mensen kan
verlammen, terwijl veel anderen zich nauwelijks realiseren hoe urgent
de situatie is. Daarom is in het gesprek over klimaatverandering een
begrip als vertrouwen zo belangrijk.
Geen naïviteit, maar een betrokken vertrouwen dat mensen de ogen
opent en oproept tot verantwoordelijkheid. Dat vertrouwen raakt onze
ziel en ligt ten grondslag aan onze levensovertuiging.
We stellen veel vertrouwen in de groeiende groep mensen, die kiest
voor een duurzame levensstijl, mensen die bewuste keuzes maken
als consument of producent. We stellen ook vertrouwen in boeren,
die niet langer willen mee doen in een verdienmodel, dat de
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Nederlandse landbouw weliswaar groot maakte, maar een veel te
zware wissel trekt op de leefbaarheid van de aarde.
En we stellen vertrouwen in rechters, die arme boeren in Afrika recht
verschaffen en multinationals wijzen op hun schuld en
verantwoordelijkheid.
Dat doen wij, omdat verhalen en rituelen vanuit oeroude
geloofstradities ons een spiegel voorhouden, ons kracht geven en
hoop verschaffen. Ze helpen, om vertrouwen te hebben in wat
onmogelijk lijkt. Hoop en vertrouwen zien we bij gelovigen en
minstens zo sterk bij anderen. Zo denken we aan Wubbo Ockels,
( 1946 – 2014), de oud-astronaut, die vlak voor zijn dood een
brandbrief schreef aan de mensheid. Daarin riep hij op tot
bescherming van de aarde:
“We kunnen de mensheid in een betere richting krijgen, als we
samenwerken”, zo luidde zijn boodschap. En die samenwerking
kan, zo geloven we, juist in alle diversiteit vorm krijgen.
Vanuit dit noodzakelijke vertrouwen slaan wij alarm. Want er staat
veel op het spel: het meest kostbare geschenk, dat we in bruikleen
hebben gekregen, ons gemeenschappelijk huis, de aarde! Wij slaan
alarm, juist omdat we vertrouwen hebben in de toekomst en in alle
goede krachten, om van daaruit samen verantwoordelijkheid te
nemen .
De oproep is ondertekend door (in alfabetische volgorde):
Christien Crouwel, algemeen secretaris Raad van Kerken in
Nederland. Aydin Ilgar, bestuurslid Islamitische Stichting Nederland.
Mechteld M. Jansen, rector Protestantse Theologische Universiteit.
Manuela Kalsky, hoogleraar religie en samenleving en voorzitter
Nieuw Wij. Gerard de Korte, bisschop van het Bisdom van ’s
Hertogenbosch. Bikram Lalbahadoersing, hindoe en voorzitter “In
vrijheid Verbonden”. Dom Bernardus Peeters, voorzitter Conferentie
Nederlandse Religieuzen. René de Reuver, scriba Protestantse kerk
in Nederland. Awraham Soetendorp, rabbijn en lid International
Green Cross (en meer religieuze leiders).
Dora Brinkhorst
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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 15 mei (voor 4 weken) inleveren
vóór 04 mei. 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
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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
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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