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De nieuwe uitdaging, de keuzes,
‘De eerste kerkdienst heeft nu weer plaatsgevonden. Langzaam zien
we weer iets van het gewone leven en dat is goed, maar ik hoop van
harte dat we de mooie bijzondere dingen van deze tijd ook
vasthouden’.
Dit waren de woorden waar ik vorig jaar mijn overdenking mee
eindigde. Het lijkt alsof het leven heeft stilgestaan. Ook nu staan we
weer voor een ‘heropening’ van onze samenleving en wat hebben we
het nodig om weer terug te gaan naar het ‘normale’.
Spannend blijft het wel, hoe gaat het verder, zijn we te vroeg, hebben
de vaccinaties het effect waar we op hoopten?
De tijd zal het leren.
Afgelopen weekend kwam ik op het toilet van een restaurant een
tekst tegen van Loesje: “Heb je jaren gestudeerd, wordt gezond
boerenverstand weer hip”
“Gezond Boerenverstand’ wat wil dat zeggen in deze tijd van alle
nieuwe technieken, wetenschappen en voorspellingen.
Helaas zien we veel denkwijzen die niks met gezond boerenverstand
te maken hebben, maar met algoritmes van google. Mensen die het
afgeleerd hebben om met gezond verstand te werken, maar geloven
in soms de meest onvoorstelbare complottheorieën en een leven
leiden vol achterdocht.
Maar hoe gebruik je dan je gezonde verstand, hoe weet je wat
verstandig is en wat niet?
Volgens Wikipedia is het “het natuurlijke, onbedorven verstand”
In de afgelopen maanden heb ik ook vaak mijn gezonde verstand
proberen te gebruiken. Dit was wel eens lastig, maar ik kan daardoor
wel verder.
Er zijn keuzes gemaakt, banden doorgesneden, plannen gemaakt,
knopen doorgehakt en dromen ontstaan die we nog dromen. Keuzes
die verstrekkende gevolgen hadden en die ook dingen duidelijk
hebben gemaakt.
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Ik denk dat het voor iedereen goed is om af en toe even op de
pauzeknop te slaan en bij zichzelf te rade te gaan waar je staat, wie
je bent en hoe je verder wilt. Zeker in het afgelopen jaar hebben heel
veel mensen dit noodgedwongen moeten doen en ik ben er van
overtuigd dat dit voor velen een keerpunt in hun leven is geweest,
een keerpunt ten goede.
En bij dit alles en voor dit alles heb je tijd en rust nodig. Rust die je
kunt vinden door je even terug te trekken, tijd voor jezelf te nemen,
weg uit de race waarin we met z’n allen zitten.
Ik heb de kerkdiensten daarom ook zo gemist, dit uur in de week
zette mij even in de pauzestand, een moment om bij te tanken.
Natuurlijk kun je online de dienst volgen, maar dat voelt toch anders.
We zijn weer bijna zover dat we samen de diensten mogen beleven
en ik kijk er reikhalzend naar uit.
Laten we nog even samen doorbijten, de laatste loodjes zijn altijd het
zwaarst. Nog even en we gaan elkaar ontmoeten, omarmen, samen
zingen en mooie dingen doen.
Wij, mijn man en ik, gaan onze spullen inpakken en reizen verder op
weg naar nieuwe ontdekkingen en wensen u de rust en de ruimte om
te ontdekken waar uw toekomst ligt.
Tineke Kingma.
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Zondag 13 juni 2021 Wijken B+C
Hofkerk 10.00 uur
Kindernevendienst: Ruud Wiggers

ds. O. Haasnoot Usselo

Zondag 20 juni 2021 Wijken D+A
Hofkerk 10.00 uur
Kindernevendienst: Jantina Jansen

ds. G. Lambers-Heerspink

Zondag 27 juni 2021Wijken B+C
Hofkerk 10.00 uur
Kindernevendienst: Hanneke Bor
Dinsdag 29 juni 2021 Herfstzon
Herfstzon 16.00 uur
Zondag 04 juli 2021
Hofkerk 10.00 uur
Kindernevendienst: Alja Klok

ds. H. van Dijk

Mw. A. v.d. Sluijs-Goud

ds. L. van Wijk

Online kerkdiensten:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor.
Bloemen eredienst
13 juni: mw. J. Drost
20 juni: mw. J. Drost
27 juni: mw. B. Hulshof
4 juli : mw. B. Hulshof
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Overleden
21 mei Dine Boswinkel-Stegeman “ huize Herfstzon” 96 jaar.
23 mei Diny Smit-ten Zeldam Oude Needseweg 12 75 jaar.
Bloemengroet
Albert en Diny Smit, Corry Vasse, Riet Timmers, Ans Bauhuis, Dinie
Koeleman. De bloemen uit de viering op de Herfstzon zijn gebracht
naar mw. Koops.
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 wij dat graag.
U mag suggesties doorgeven aan Hetty Bieleman tel, 0547-274226
hettyb19@hotmail.com
Geboortekaartje
We ontvingen een geboortekaartje van
Ruud van Wanrooy en Anja Meulenkamp van aankondiging
van de geboorte van hun zoon Daan Lucas op 12 mei, broertje
van Lars. Met de tekst: Jouw kleine leven, Ons grote geluk.
Wij wensen hen veel geluk met Daan en Gods zegen.
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

-

-

-

-

-

Koninklijke onderscheidingen
Dit jaar zijn maar liefst vijf leden van de Hofkerk gemeente benoemd
in de Orde van Oranje Nassau. De burgemeester heeft hen de
bijbehorende versierselen maandag 26 april uitgereikt. Het zijn (in
alfabetische volgorde):
mevr. J.W. Brunnekreeft, vanwege de stichting Leendert Vriel
terminale thuiszorg, het Schoolfeestfonds, de theaterproductie Stem
van de Regge en functies binnen de Hofkerk
mevr. R. van Dam – Broeze, vanwege Rode Kruis, Vuurwerkramp
Enschede, EHBO, ambulancediensten, stichting Franje
mantelzorgtaken
dhr. F. Schutte, vanwege bestuur Universiteit Twente, vorming
Protestantse Theologische Universiteit, Rotaplast missies Ethiopië,
digitaliseringsproject oude Bijbels, functies binnen de Hofkerk
mevr. J. Schutte – Lock, vanwege de Goorse Asielzoekers stichting,
motivator van nieuwe Nederlanders, project Omslag
schuldhulpverlening, Prodonna, functies binnen de Hofkerk
dhr. G.J. Tijhuis, vanwege taxidiensten, uitvaartverzorging, EHBO,
bestuur VVN Hof van Twente, stichting Hofpas, kinderboerderij Het
Kukelnest.
De Hofkerk gemeente is blij met zo een grote diversiteit aan
capaciteiten en wenst hen van harte geluk met deze erkenning voor
hun jarenlange inzet voor de samenleving.
De redactie
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Bunker spirit
Het einde van het Bunkerseizoen komt nu toch langzaam in zicht. Al
willen de jongeren hier nog niets van weten.
Flashback…
Het is vrijdag 21 mei en het regent pijpenstelen. In de groepsapp van
de Bunker verschijnen berichtjes als ‘gaat het nog wel door?’ Er staat
een potje voetballen op het programma. Ik geef aan dat ‘weer online’
en ‘buienradar’ nog steeds melden dat het om 19.30 uur droog zal
zijn. En ik hoop dat ze gelijk krijgen, want een alternatief programma
hebben we niet.
Een berichtje van iemand
van de leiding die door
haar rug is gegaan. Maar
in het appje dat volgt:
‘maar ik ben er wel hoor’.
Ik zal niet gaan
voetballen maar daar
aanwezig zijn dat lukt me
wel.
We spreken af dat ik
achter de hand blijf als
een soort van vliegende keep
Weer een appje. Dit keer van een jongere. Bij haar op school waren
een aantal positief getest op Corona. Waaronder vriendinnen van
haar. Dus zij moest in quarantaine. Wat baalde ze hiervan, want ze
had er juist zo naar uitgekeken om te komen voetballen. Maar in het
volgende appje schreef ze dat haar moeder de beloofde voetballen
en hesjes wel kwam langsbrengen.
We kropen deze vrijdag door het oog van de naald. Maar... het was
droog op het moment van vertrek. Bepakt en bezakt op pad met
drinken, lekkers, ballen, hesjes en EHBO koffertje dat na twee
minuten al gepakt kon worden. Maar het viel gelukkig mee en het
bleef bij dit kleine ongelukje met een bloedlip.
Zelf zat ik met studieboeken in de Hofkerk als back-up. Tegen 21.30
uur kwamen ze enthousiast teruggefietst. Nog even in de Bunker wat
drinken en wat lekkers.
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Volop beweging en
spirit daar bij de
jongeren, maar
zeker ook bij de
vrijwilligers die
vrijdags van alles
regelen en dus
ruimte creëren om
erbij te kunnen
zijn.
De zondag erna zit
ik in de kerk. Het is
Pinksteren en er wordt gevraagd wat Pinksteren is?
En ik bedenk me dat dit (wat ik hier beschrijf) volgens mij alles mee
van doen heeft.
Deze spirit en met zoveel plezier bij elkaar komen, waardoor het niet
een als een taak of een opgave ervaren wordt, maar juist een
beweging waarin het geen moeite kost en we er zelfs energie van
krijgen. Ik wens het iedereen toe. Om zo in beweging te mogen zijn
met elkaar en deze wind te mogen ervaren.
In de kerk, in de Bunker, op het veld van GFC … wereldwijd!
Hanneke Caron
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Verantwoording
[In de verantwoording van april stond nog per ongeluk maart.]
Aan collectegelden is in mei ontvangen € 984 waarvan € 527
bestemd voor de kerk en € 457 bestemd voor de diaconie. De
rondgang voor de solidariteitskas is gaande; de teller staat nu op €
600. Voorts via mevr. Gerdien Geurts € 10 voor de kerk. Alle gevers
natuurlijk hartelijk bedankt voor deze ondersteuning van ons
kerkenwerk!
Frits Schutte, penningmeester

Tussenresultaat actie Kerkbalans 2021
Van de 715 bezorgde brieven zijn 31 mei 511 antwoorden
geregistreerd. Dat is dus ‘pas’ tweederde, een gevolg van het door
corona niet kunnen ophalen van toezeggingen. Het totaal aan
toezeggingen inclusief bijdragen voor Kerkbalans 2021 zonder
toezegging, bedraagt nu ruim € 110.000. Het begrote bedrag is ruim
€ 115.000, en de resterende 200 (!) gemeenteleden zouden het
verschil toch moeten kunnen opbrengen
Als u alsnog reageert op de herinneringsbrief van april, door óf de
toezegging in te leveren bij de Klokkenkamp, óf de toen bijgevoegde
acceptgiro te gebruiken, óf te internetbankieren, dan komt het
helemaal goed! Uiteraard tot nadere toelichting bereid.
Frits Schutte, penningmeester
T 260211 E penningmeester@hofkerkgoor.nl
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Ingang toren
Door onze onvolprezen beheerder
Herman Wilbrink is de toegang tot het
torenportaal aan de westzijde
onderhanden genomen. Het monumentale
hek dat eerder voor de oostelijke ingang
stond maar niet kon worden herplaatst
vanwege de vormgeving van het
kerkplein, is nu aan de westzijde
geplaatst. Een en ander is keurig bestraat,
en van groenstroken voorzien. Ten slotte
is de bestrating langs de Ontmoeting
aangesloten op ons parkeerterrein. Hulde!
Kerkrentmeesters

Wij zijn blij!
Wij zijn heel blij met de verdraaiing van de oprit naar de
appartementen.
Meneer Wilbrink dat heeft u fantastisch mooi gedaan!!
De bewoners van het Veltspoor
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Groene Kerk.
Natuur en klimaat in het boek Job.
In het Bijbelboek Job komt de natuur vaak aan de orde, meer dan in
elk ander Bijbelboek. Aan de ene kant gebruikt de schrijver het beeld
van de dreiging en de verwoestende kracht van natuurrampen, om
te laten zien, welke invloed pijn, verdriet en lijden hebben in het leven
van mensen.
Aan de andere kant heeft de grootsheid van de natuur voor de
schrijver ook een positieve rol. De schepping laat iets zien van de
wijsheid en macht van de Schepper. De mens heeft er geen invloed
op gehad, hoe de hemel, de aarde en de hemellichamen tot stand
zijn gekomen. Hoe dieren zich gedragen, de weersomstandigheden, het gaat de menselijke kennis te boven. God alleen
houdt die orde in stand. Toch is de hele schepping ervoor ingericht,
om de mensen gelukkig te laten leven. Zij krijgen de zegen van God,
om te midden van alle levensbedreigende situaties niet ten onder te
gaan.
We kennen allemaal het verhaal van Job. Hij is een rijke man met
invloed en alom gerespecteerd. Hij heeft grote eerbied voor God en
Zijn wetten. Niets doet vermoeden, dat het in Jobs leven nog eens
totaal mis kan gaan. En toch breekt er een dag aan, waarop hem de
vreselijkste dingen overkomen…
Het klimaat van het land blijkt zijn grootste vijand! Zijn prachtige
veestapel wordt getroffen door bliksem en vuur. Op dezelfde dag
steekt er een storm op, die het huis waar zijn kinderen feestvieren ,
met de grond gelijk maakt.
Zij worden onder het puin bedolven en vinden de dood.
Tenslotte wordt Job ziek en zit hij totaal verloren op de puinhopen
van zijn leven. Niemand herkent in hem nog de rechtvaardige, wijze,
gerespecteerde man, die hij ooit was. Zijn vrouw en vrienden bieden
hem geen troost.
Aan het slot van het boek Job verwacht de lezer een antwoord op de
vraag, wat Job in vredesnaam verkeerd heeft gedaan…. Waarom
overkomt hem zoveel rampspoed en ziekte? Verrassend genoeg
komt op die vraag niet direct een antwoord. Er volgt in Job 38 – 39
wel een uitvoerige redevoering van God als de grote architect van de
wereld en het heelal, als regisseur van de natuur en het klimaat en
als ontwerper van de soorten in het dierenrijk. De unieke majesteit
van God de Schepper staat centraal. Hij zorgt als Schepper dagelijks
voor wat Hij heeft gemaakt en Hij toont daarin Zijn macht. Elk
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onderdeel van de wereld en het heelal is op zichzelf schitterend
uitgedacht. Het bewoonbare land, de zee, de dageraad, het licht,
sneeuw, ijs, regen, dauw, sterren, wolken, ze zijn er,
mooi zoals ze zijn. De struisvogel, het paard, de valk en de gier
gedragen zich zoals de Schepper het voor hen heeft bedacht.
Het gaat in het boek Job niet over de hedendaagse
milieuproblematiek….
Centraal staat, dat het God gaat om de zorg voor alle delen van de
wereld. De schrijver van het boek Job legt er de nadruk op, dat de
schepping zonder toedoen van de mens tot stand is gekomen en dat
het de Schepper zelf is, die Zijn wereld in stand houdt. Aan het eind
van het boek lezen we, dat God een keer brengt in het lot van Job
en ontving hij het dubbele, van wat hij eerder bezat. “De Heer
zegende Job in zijn latere leven nog meer dan in zijn vroegere”.
Job 42 : 12.
Bron: “Maak je Bijbel groen”, uitgave van het Nederlands
Bijbelgenootschap”.
Dora Brinkhorst.
Petrus
Petrus is een kwartaalblad van de PKN. In het magazine leest u
persoonlijke en inspirerende verhalen over geloof, hoop en liefde,
over hoe samen kerk-zijn troost, steun en zin geeft. Inmiddels is
nummer 14 bij ons in de bus bezorgd.
Soms doet de kerk denken aan Petrus, die visser, vriend en volgeling
van Jezus. Sterk als een rots en tegelijk zwak en feilbaar. Net zoals
wij, in de kerk: soms moedig, soms overmoedig, soms te voorzichtig.
Twee vissers van mensen, de predikanten Paul Visser
(Maranathakerk Rotterdam-Zuid) en zijn broer Rob Visser (PKN
Vuren) ontmoeten bekende Nederlanders.
Ze gaan in gesprek over geloven, de kerk en de samenleving. In het
nummer van Petrus van juni spreken ze met de Arnhemse
burgemeester Ahmed Marcouch. Vrijheid en barmhartigheid voor
iedereen, daar is het Marcouch om te doen. Hij laat zich daarbij niet
tegenhouden door angst of kritiek. Zijn wens is dat kerken en
moskeeën zich samen inzetten voor de samenleving.
Petrus is een blad met waardevolle gesprekken, waarin twijfel en
ongeloof, vertrouwen en zoeken alle ruimte krijgen. Vandaar dat ik
het blad graag onder uw aandacht breng.
Lees Petrus gratis:
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PKN, Abonnementenadministratie Petrus
Antwoordnummer 53019
3503 VB Utrecht.
Of zoek abonnementen@petrusmagazine.nl
Bewaar in ons
Tot slot een gebed van de dichteres Fum van den Ham. Zij zegt
ergens: “bidden” ik had het niet gekund als mensen het mij niet
geleerd hadden. Bidden moet je leren. Je moet het eerst samen
doen, dan kun je het later alleen.
Bewaar in ons
geloof, dat Gij aanwezig zijt
bij al wat goed komt, en ook
bij al wat vreselijk mis gaat
in de wereld, die onze woonplaats is.
Bewaar in ons
het oud vertrouwen,
dat Gij ziet en hoort
waar wordt geleden
en wie lijdt;
en dat in uw aanwezig zijn
U onze God en Vader bent.
Ontferm U over alle mensen,
ontferm U over ons.
En doe ons dankbaar zijn voor elke ochtend
na een donkere nacht; en voor de dageraad
die door de kleinste vogels wordt bezongen;
en voor het daglicht, dat gij ons gegeven hebt.
Dat dit ons gegeven mag worden.
Cees van der Sluijs.
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Open Deur juni 2021
Zing!

Zingen is aards en hemels. Je
zingt met je lijf, met je hart – je
hele wezen.
En zingen werkt verbindend: als
je samen zingt, wordt dat meer
dan de som der delen.
Dit nummer van Open Deur is
één groot loflied op het zingen.
Juist nu zo duidelijk is hoezeer
samen zingen gemist wordt.
Hopelijk niet meer voor lang.

Met onder andere:
• Alsof de hemel even opengaat – waarom grijpt zingen
mensen zo aan?
• Melodie zonder woorden – interview met Shura Lipovsky
• En zing met elkaar psalmen –wat zongen de eerste christenen?
• Wat is een goed kerklied?
• Vertrouwd zingt fijn
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 26388
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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 10 juli (voor 6 weken) inleveren
vóór 29 juni. 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: 061583465
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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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