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“Rondom de naam”
Op zondagmiddag, 19 september a.s. vindt in Amsterdam de opening
plaats van het Holocaust Namenmonument Nederland.
Het monument, langs de Weesperstraat, bestaat uit bakstenen
elementen, symbolisch gegroepeerd, waarin per steen, naam,
geboortedatum en leeftijd bij overlijden van het Holocaust slachtoffer
is gegraveerd. Ruim 102.000 slachtoffers krijgen zo, meer dan 75
jaar na de 2e wereldoorlog een onuitwisbare, éénduidige plek, om te
herdenken. In de joodse traditie is de naam erg belangrijk. Dat zien
we ook al aan de vele geslachtsregisters in de bijbel. “Een mens is
pas vergeten, als zijn naam vergeten is”. We weten ook in onze eigen
levenskring hoe belangrijk een naam is. Want achter een naam gaat
een persoon schuil, uit verleden of in heden met een eigen karakter,
herinneringen, en met alle betrokken emoties over en weer.
Bij de diensten in de Hofkerk spreken we als groet uit:
“Onze Hulp”
“De Naam van de Heer …….”.
Daar hebben we weer de naam. Als herinnering, maar nu vooral als
een belofte. Ik moet hierbij denken aan het moment bij de brandende
braamstruik. God ontmoet daar Mozes. Met de vraag of hij Israël wil
leiden uit Egypte waar de joden vernederd en uitgebuit worden. God
en Mozes ontmoeten elkaar rakelings bij de brandende braamstruik;
er is vuur maar de struik verteert niet. Een stukje niemandsland, een
heilig mysterie, tussen God en mens. Mozes hoort de opdracht van
God aan en ziet het probleem al hangen als hij straks als leider
terugkomt bij zijn volk. Wie denkt hij wel dat hij is. Namens wie treedt
hij op? Daar antwoordt God wat mysterieus op: Exodus 3:14. Toen
antwoordde God hem “Ik ben die er zijn zal”. Zeg daarom tegen de
Israëlieten: “Ik zal er zijn heeft mij naar u toegestuurd”. Dat is Gods
visitekaartje: het is de belofte van een eeuwige verbinding tussen
God en mens. Voor Mozes, voor de onderdrukte Israëlieten. Voor
ons, jou en mij. Het is vaste grond van vertrouwen onder een
mensenleven toen en nu. Zo mogen we de viering, maar ook ons
leven in met z’n lichte en donkere kanten. De niet opbrandende struik
is van dat vertrouwen het symbool, denk ik dan.
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Het verrassende is dat Jezus zelf, in het Johannes evangelie, een
verdere inkleuring geeft van de betekenis van de Naam “ik zal er
zijn”. Praktische handvatten die wat dichter bij ons dagelijks leven
van hoofd, hart en handen liggen. Dat zijn de zeven “ik ben” beelden.
Het helpt ons om de Naam handen en voeten te geven in ons
geloofsleven. Door dichter op ze in te zoomen, kunnen ze tot steun,
troost, bemoediging zijn en ons even optillen uit zorgen en slecht
nieuws. Ze staan in de tegenwoordige tijd en dat betekent dat ze
actueel deel uitmaken van ons leven van alledag.
‘Ik ben het brood van het leven’ (J6:35)
‘Ik ben het licht van de wereld’ (J8:12)
‘Ik ben de deur van de schapen’ (J10:7)
‘Ik ben de goede herder’ (J10:11)
‘Ik ben de opstanding en het leven’ (J11:25)
‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven’ (J14:6)
‘Ik ben de ware wijnstok’ (J15:1)
Jij mag er op vertrouwen, dat God jou in de holte van zijn hand houdt,
want jij bent een geliefd mens en telt mee.
Lucas Schoemakers

Zondag 22 augustus 2021
Hofkerk 10.00 uur
Kindernevendienst: Hanneke Bor

ds. W. de Jong

Zondag 29 augustus 2021 – Bevestiging Ambtsdragers
Hofkerk 10.00 uur
ds. W. de Jong
Kindernevendienst: Sandra Moes
Dinsdag 31 augustus 2021 Herfstzon
Herfstzon 16.00 uur

ds. W. de Jong
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Zondag 05 september 2021
Hofkerk 10.00 uur
Mw. M. Schepers - van der Poll Enschede
Kindernevendienst: Ruud Wiggers
Zondag 12 september 2021 Startzondag
Hofkerk 10.00 uur
Kindernevendienst: Alja Klok

ds. W. de Jong

Online kerkdiensten:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor.
Bloemen eredienst
22 augustus : mw. A. Schutte
29 augustus : mw. A. Schutte
05 september: mw. R. Schuite
12 september: mw. R. Schuite

In Memoriam
In de vroege dinsdagmorgen van 22 juni overleed, in het ziekenhuis
in Almelo, Riet Timmers-Jacobse in de leeftijd van 78 jaar.
Somewhere
(Barbra Streisand – musical: West Side Story)
Al op jonge leeftijd werd Riet geconfronteerd met dood, verlies en
rouw. Ze was nog maar 11 jaar, toen haar beide ouders bij een autoongeluk om het leven kwamen. Psychische hulp, die ze in deze tijd
zeker gekregen zou hebben, was er toen niet. Het
leven ging door. Een leven waarin ze haar moeder en
vader altijd heeft gemist, vertelde ze.
Na de dood van haar ouders
woonde Riet eerst bij een tante en oom en later bij
haar oudste zus. Na het voortgezet onderwijs volgde
ze de opleiding voor kleuterleidster, ging op kamers
wonen en ontmoette Rob Timmers. Ze trouwden en kregen een
dochter Barbra en twee zonen, Oscar en Edwin. Tijdens de
zwangerschap van Barbra kreeg Riet een toxoplasmosevergiftiging
(waarschijnlijk door een kattenbeet). Barbra werd tegen de
verwachtingen in levend geboren, maar heeft het ziekenhuis nooit
4

verlaten. Ze overleed 1,5 jaar later, toen Oscar inmiddels was
geboren. Weer was er geen psychische hulp. Er werd niet meer over
gesproken.
In hun jeugd was het thuis altijd een gezellige boel, vertelde Oscar.
Altijd familie, mensen over de vloer. Dat hun moeder anders was dan
andere moeders, daar kwamen hij en zijn broer achter toen ze
zagen dat het er bij vriendjes thuis, en bij buren, anders aan toeging
dan bij hen. Hun moeder leefde haar eigen leven. Maakte vaak van
de dag een nacht en andersom. Later bleek dat Riet manisch
depressief was. Doordat de zorg voor Riet te zwaar werd voor
Rob en hij dat niet meer aankon, gingen ze 25 jaar geleden uit
elkaar. Riet verhuisde naar een huisje op park “Hessenheem” in
Markelo. Ze genoot daar van de tuin, van flora en fauna, van muziek
en gezelligheid om zich heen. Van lekker eten met een groep
mensen. De steun en de aandacht die ze van vriendinnen en vanuit
de Hofkerk in Goor kreeg vond ze heerlijk. Vooral de gesprekken
met ds. Wim de Jong. Hij begreep haar, vertelde ze.
In maart van dit jaar werd Riet ziek. Onderzoek wees uit ze acute
leukemie had. Gezien haar leeftijd en gezondheid kon ze geen zware
behandeling meer aan. Wel werden er bloedtransfusies gegeven
waardoor ze zich iets minder moe zou gaan voelen. De moeheid
bleef echter. Daar kwamen door de lage weerstand, een
huidontsteking en een keelontsteking bij. Door de goede zorg van de
thuiszorg kon ze in haar huisje blijven wonen. Dat wilde Riet ook
graag. Twaalf juni werd ze met hoge koorts opgenomen in het
ziekenhuis in Almelo. Daar overleed ze 10 dagen later in alle rust.
In de Hofkerk in Goor namen we woensdagmorgen 30 juni afscheid
van Riet. We luisterden naar mooie muziek en
liederen. Oscar vertelde, ook namens Edwin, over het leven van en
met hun moeder, hoe dat geweest is. We keken naar een mooie
fotocollage. Haar beste vriendin Anneke deelde mooie herinneringen
aan Riet met ons. Kleindochter Lucy speelde op de piano en
zong daarbij het lied ‘Love of my life’ van Queen. Kleinzoon Rens
vertelde wat zijn oma voor hem en de andere kleinkinderen betekend
heeft. Vanuit de Hofkerk vertelde Rinny Schuite hoe Riet zich thuis
voelde in de kerk en bij allerlei groepen en personen. En hoe ze hier
ook haar eigen gang ging. Geaccepteerd werd. Uit de Bijbel lazen
we, zoals Riet graag wilde, uit de brief van de apostel Paulus aan de
gemeente van Rome, over de liefde van God. Dat niets en
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niemand ons daarvan kan scheiden. Dat niets en niemand Riet
daarvan kan scheiden.
In dat vertrouwen gaan haar kinderen: Oscar en Veronique, Edwin en
Daniëlle en de kleinkinderen Kahlo, Lucy, Rens en Isa, het leven
weer in.
Dini Beuving-Dannenberg (pastor/geestelijk verzorger)
Bloemengroet
mw. Bokhove, mw. Klein Twennaar, mw. Boswinkel, mw. Alkema,
Albert Smit, Riek Lansink, Doutie van Loo, Gerrit Gerrits, Nynke
Kuipers, Mieke Stukker.
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 Rinny Schuite tel. 0547-271657
rinnyschuite@outlook.com
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

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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“Collectes” Diaconie juni-juli
Ontvangen via de bank (IBAN NL66 SNSB 0908 763 743) de
volgende bedragen: Totalen per maand, bestaande uit bedragen
ontvangen via de kerkrentmeesters en rechtstreeks:
juni: € 471,75
juli: € 220,00
Als dank voor gekregen hulp ontvingen we een bedrag van € 30,00.
Ook via Teus kregen we nog een gift van €10.
De avondmaalscollecte van 1 augustus had als bestemming de
stichting Leendert Vriel Hof van Twente.
De ontvangen bijdragen van € 250 is door de diaconie verdubbeld
naar het mooie bedrag van € 500!
Alle gulle gevers: hartelijk bedankt!
Namens de Diaconie, John Sportel
Verantwoording juli
Aan collectegelden is in juni ontvangen € 415 waarvan € 245 voor de
kerk en € 170 voor de diaconie. Voorts € 8 aan collectebonnen voor
de kerk. Er zullen er ook bestemd zijn voor de diaconie, maar die
ontvangt de diaconie dan rechtstreeks. De rondgang voor de
solidariteitskas kon worden afgesloten met het fraaie bedrag van
€ 3.975. Aangezien wij dit jaar € 2.720 moeten afdragen, resteert dus
voor onze eigen activiteiten € 1.255.
Voorts is via mevr. Rinny Schuite € 50 voor de kerk ontvangen en
overgemaakt naar de 545 bankrekening.
Alle gevers natuurlijk hartelijk bedankt voor deze ondersteuning van
ons kerkenwerk!
Frits Schutte, penningmeester
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11 september Open Kerken Dag “Ontmoeten en meedoen”
We mogen en kunnen elkaar weer ontmoeten. Na een lange periode
waarin we te maken hebben gehad met veel beperkingen, lijkt het
erop dat we weer een Open Kerken Dag kunnen houden op de
manier zoals we dat gewend zijn.
Zaterdag 11 september van 10.00 tot ongeveer 13.30 uur is het zover
en willen we iedereen uitnodigen elkaar in en om de kerk te
ontmoeten. Hoe het programma er precies uit komt te zien hoort u
nog, maar we kunnen wel vast en tipje van sluier oplichten.
Op verschillende momenten die ochtend verzorgen onze organisten
een miniconcert en als het lukt is er ook weer gelegenheid om de
kerktoren te beklimmen en te genieten van het mooie uitzicht over
Goor.
Maar er is meer. Onder andere de diaconie, de kerkrentmeesters, de
werkgroep Eredienst en Kerkmuziek, de werkgroep Pastoraat willen
u graag laten zien wat hun activiteiten inhouden en waar ze het
komend jaar mee aan de slag gaan. En wie weet, krijgt u bij een van
deze werkgroepen wel het idee, “daar zou ik best bij willen helpen”.
Want u herinnert zich vast nog wel de oproep “Help Help Help”,
vanwege het ontstaan van de vele vacatures in het kerkelijke werk.
Een praatje met een lid van een werkgroep kan een hoop informatie
opleveren en misschien inspireert u dat wel om “mee te doen”.
Verder zal er een speciaal moment zijn, waarop we stil staan bij het
feit dat we een Groene Kerk zijn. Hoe, dat zult u nog horen. Ook zal
er aandacht geschonken worden aan de groep klimaatpelgrims, die
op 1 oktober onze gast zal zijn tijdens hun tocht vanuit Polen naar
Glasgow. Met deze tocht willen ze aandacht vragen voor de
klimaattop die in november in Glasgow wordt gehouden.
Natuurlijk er is ook plaats voor gezelligheid. Zo mogelijk zullen
medewerkers van de Roos, met plezier hun zelfgebakken appeltaart
serveren. Heerlijk voor bij de koffie.
En er is een” mini mini” rommel- en boekenmarkt op het plein voor de
kerk. We willen u nu vast vragen, boeken, platen, cd’s klaar te
leggen. Ook ander kleingoed, zoals bijvoorbeeld serviesgoed en
speelgoed is zeker welkom. We benadrukken wel dat het om
kleingoed moet gaan.
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De spullen voor de mini rommelmarkt kunnen bij de kerk worden
afgegeven van dinsdag 7 september tot en met vrijdag 10 september
tussen 16.00 en 18.00 uur. Lukt dit niet, dan kunt u voor een ander
tijdstip contact opnemen met Jan Daling 0547-274690 of Hans
Tadema 0547-276368.
We ontmoeten u graag op 11 september op het kerkplein. Bij slecht
weer, zullen we de activiteiten verplaatsen naar de Klokkenkamp. In
beide situaties vragen we u om de dan geldende corona maatregelen
in acht te nemen.
Namens de werkgroep Kerk en Samenleving,
Hans Tadema
Nieuwsbrief Maliproject, augustus 2021
Aan onze donoren/vrienden van het Maliproject,
Beste mensen, na goed overleg met Casper Jansen in Manantali,
Mali, komen wij tot de beslissing de fondswerving voor het
Maliproject voorlopig op te schorten.
Gezien de politieke situatie van het land Mali en de situatie ter plekke
– de regio Bafoulabé in Z-W Mali – komen wij tot deze conclusie.
Voor een deel is de oorzaak de huidige burgemeester– de 4e
burgemeester, die wij vanaf 2004 meemaken. Deze man is
bemoeizuchtig en er is moeilijk met hem samen te werken. In
november 2021 zullen er plaatselijk nieuwe verkiezingen zijn. Als de
situatie verbetert en Casper weer kan assisteren bij de
drinkwatervoorziening, kunnen we overwegen weer door te gaan.
Als we beslissen het Mali-project te stoppen, gaan we ook met de
Diaconie van de Hofkerk, zorgvuldig overwegen wat de bestemming
van het saldo op de Malirekening zal worden. Dit zal in ieder geval in
overeenstemming zijn met de bestemming van het Maliproject: ten
behoeve van scholenbouw en/of drinkwaterputten. En dan zullen we
dit U weer melden. Hartelijke groet,
Cees van der Sluijs en Addie van der Sluijs-Goud
Klimaat-pelgrimage, “Gewoon gaan!”.
(In dit artikel staan nog meer details over de “Klimaat-pelgrimage”,
dan in de Nieuwsbrief van juli jl.).
Een groep pelgrims begint in augustus in Polen aan een lange
wandeltocht.
Ze wandelen door Duitsland, Nederland en Groot Brittannië, om in
november aan te komen in Glasgow, Schotland.
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Daar vindt de 26ste VN-klimaat-conferentie plaats van 1 t/m 12
november 2021. Met deze oecumenische pelgrimage wil men, samen
met de kerken, aandacht vragen voor de klimaatcrisis en krachten
bundelen om klimaatsverandering tegen te gaan. In 2015 was er ook
een pelgrimage naar de Klimaatconferentie in Parijs.
De groep van ca 30 wandelaars uit verschillende landen loopt van
donderdag 30 september t/m maandag 11 oktober 2021 door
Nederland.
Als alles volgens plan verloopt, komen de pelgrims op vrijdag 1
oktober aan in Goor. Ze hebben die dag dan gewandeld van Borne
naar Goor.
Het is de bedoeling, dat de groep een warme maaltijd aangeboden
krijgt, een overnachting voor hen geregeld wordt en de volgende
morgen ontbijt ontvangt en een lunchpakket voor onderweg.
De vraag, om dit in Goor te organiseren kwam van de landelijke
PKN-kerk (Kerk in actie, afd. Groene Kerk) én de landelijke R.K.
Vastenactie, omdat ook kerken zich zorgen maken over
klimaatverandering.
De werkgroepen “Groene Kerk” en “Kerk en Samenleving” van de
Hofkerk gaan dit samen met parochianen van de R.K. Petrus en
Paulus-geloofsgemeenschap in Goor organiseren. Daarbij zullen we
een beroep doen op vrijwilligers van de Hofkerk en van de R.K. kerk,
omdat het een oecumenisch gebeuren is.
Mensen uit beide kerken kunnen op 2 oktober een eind meewandelen
met de Klimaat-pelgrims! Zij wandelen dan van Goor naar
Colmschate, ca 27 km.
U kunt zich daarvoor opgeven bij Mevr. Ellen Holkers, mailadres:
ellenholkers85@gmail.com vóór 1 september a.s.
Als u klimaat-bestendigheid ook een “warm hart….” toedraagt, kunt u
een gift voor de werkgroep overmaken naar het rekeningnummer van
de Diaconie van de Hofkerk, Bank: NL66SNSB 0908763743, onder
vermelding van “klimaat-pelgrimage”. Dit geld wordt gebruikt voor de
kosten van dit evenement. (maaltijden, drinken enz. voor de
wandelaars.)
Op 1 oktober a.s. zijn de Klimaat-pelgrims hartelijk welkom in Goor!
De werkgroep “Klimaat-pelgrimage”, bestaande uit:
Mevr. Ria Doornbusch (R.K. Parochie).
Mevr. Ellen Holkers (R.K. Parochie).
Dhr. Wout Klok ( Hofkerk).
Dhr. Gerrit Jan v/d Veen (Hofkerk).
Mevr. Dora Brinkhorst (Hofkerk).
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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 18 september (voor 4 weken) inleveren
vóór 07 september. 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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