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Op weg naar Pasen
Ben je klaar voor het feest? is het thema van de veertigdagentijd en
Pasen dit jaar. Dat thema lijkt opeens behoorlijk misplaatst te zijn nu
er in Oekraïne een oorlog is uitgebroken met zoveel menselijk leed
aan doden en gewonden en honderdduizenden vluchtelingen. Zoveel
mensen die in angst leven, zich grote zorgen maken over hun
geliefden, over hun toekomst.
Zorgen ook wereldwijd, bij ons zelf, hoe dit conflict zich gaat
ontwikkelen. Zal het lukken om tot een staakt het vuren te komen of
zal het verder escaleren?
Kun je dan een feest gaan vieren tijdens deze oorlog, is er überhaupt
feest te vieren nu we nog maar net aarzelend twee jaar van corona
achter ons laten, jaren die voor veel mensen heel moeilijk zijn
geweest met daarbij, voor het gevoel weer iets op de achtergrond
geraakt, de zorgen over ons klimaat. Is een feestje wel op zijn
plaats?
Kan je pas feest vieren als alle zorgen weg zijn? Ik herinner mij een
filmfragment uit de film Jezus uit de serie De Bijbel die de NCRV
samen met de RAI maakte onder regie van Roger Young: Jezus is
met zijn leerlingen op de bruiloft in Kana en danst uitbundig met de
feestvierders. Twee leerlingen van Jezus staan aan de kant en Jezus
vraagt waarom ze niet mee dansen. Eén ervan zegt: Ik zal pas
dansen als iedereen in Israël vrij is en geen honger meer lijdt. Jezus
antwoordt hierop: “That will be a slow dance” (je zal daar nog lang op
moeten wachten en dan zullen we dus nooit meer kunnen dansen).
In het nieuwe liedboek staat ook een mooie Nederlandse vertaling
van het prachtige Ierse lied: Lord of the Dance: ik danste die morgen
toen de schepping begon. Jezus is de dansmeester van het leven. Hij
leert ons te dansen ook al is het leven nog niet volmaakt, ook al stokt
de dans regelmatig.
Het feest van Pasen waarnaar we op weg zijn is ook geen feest
waarin we de pijn en het verdriet van het leven wegdansen. Juist niet.
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Pasen komt als feest niet uit de lucht vallen. De weg naar de
Opstanding, naar het nieuwe leven, voert door lijden en pijn heen.
Het gaat het niet uit de weg, maar er dwars door heen. Veertig dagen
lang bereiden we ons daar ook op voor. Tijdens de zondagen komen
alle thema’s van het leven aan bod, daar waar het mis gaat, daar
waar relaties tussen mensen stuk gaan, ze tegenover elkaar staan,
maar ook waar nieuwe hoop gevonden kan worden.
Dit jaar lezen we vooral uit de verhalen van de Evangelist Johannes,
waarin het thema liefde elke keer terugkomt. Liefde als enig antwoord
op alle geweld en pijn van zijn tijd, maar ook als enig antwoord op
alle geweld en pijn van onze tijd. Daarom juist ook tijdens de
veertigdagentijd aandacht voor de werken van barmhartigheid,
waarin die liefde handen en voeten krijgt.
Zo gaan we op weg naar het feest, in geloof, hoop, maar vooral
liefde. Omdat het leven sterker is dan de dood, hoe de
omstandigheden ook zijn.
God wachtte niet tot de wereld af was
tot de volken vrede sloten
God kwam toen de nood het hoogst was
toen mensen schreeuwden om bevrijding
God wachtte niet tot de harten zuiver waren
In blijheid kwam God naar een gebroken wereld
naar een wereld net als de onze, vaak zo duister,
kwam God, en het licht van God was oneindig.
We kunnen niet wachten tot de wereld de stad van God is
voor we met blijde stem onze liederen aanheffen,
want God kwam om ons verdriet te delen, onze pijn aan te raken.
God kwam in liefde; verheugt U! En deel die liefde uit!
(Wereldraad van Kerken)
Een goede veertigdagentijd gewenst.
Vrede en alle goeds,
ds. Wim de Jong
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Vrijdag 11 maart 2022 Stoevelaar
Stoevelaar 16.00 uur

ds. W. de Jong

Zondag 13 maart 2022 2e zondag 40 dagentijd
Hofkerk 10.00 uur
ds. W. de Jong
Crèche: Kirsten Ongena
Kindernevendienst: Jantina Jansen en Annigje Beltman
Zondag 20 maart 2022 3e zondag 40 dagentijd
Hofkerk 10.00 uur Thomasviering
Crèche: Lisette Drenthen
Kindernevendienst: Alja Klok en Sandra Moes
Vrijdag 25 maart 2022 Stoevelaar
Stoevelaar 16.00 uur

ds. W. de Jong

H.J. Visser

Zondag 27 maart 2022 4e zondag 40 dagentijd
Hofkerk 10.00 uur
ds. W. de Jong
Crèche: Sandra en Lieke Moes
Kindernevendienst: Hanneke Bor en Annigje Beltman
Hofkerk 16.00 uur Peuter/kleuterviering
H. Caron
Dinsdag 29 maart 2022 Herfstzon
Herfstzon 16.00 uur

ds. W. de Jong

Zondag 03 april 2022 5e Zondag 40-dagentijd
Hofkerk 10.00 uur
ds. W. de Jong
Crèche: Judith en Nina Vrielink
Kindernevendienst: Ruud Wiggers en Jantina Jansen
Vrijdag 08 april 2022 Stoevelaar
Stoevelaar 16.00 uur
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Mw. H. Caron

Bloemen eredienst:
13 maart : mw. R. Schuite
20 maart : mw. A. Wolff
27 maart : mw. A. Wolff
03 april : mw. C. Smit
Rooster koffieschenken zondagochtend
13 maart: Hannie van Rijnsbergen, Marjolein Nijenhuis en Karin Elfrink
20 maart: Wietske Bijker, Wilma en Jan Drenthen
27 maart: Dora en Hans Brinkhorst, Loltje de Croes
03 april : Rie Hoekman, Betsy Hulshof en Gerie Vietje

Veertigdagentijd 2022
In de Veertigdagentijd lezen we verhalen uit het evangelie van
Johannes. Het is bijna feest in Jeruzalem: Pesach, het feest van de
eerste oogst en van de bevrijding uit Egypte. Uit de wijde omtrek
komen mensen naar Jeruzalem om het feest te vieren. Maar wat voor
feest wordt het voor Jezus en zijn leerlingen? Kunnen zij eigenlijk wel
feest vieren? In de verhalen horen we hoe het donker wordt in de
stad, en hoe God op Paasmorgen een nieuw begin maakt. Het graf is
leeg, Jezus is opgestaan uit de dood! Dat vieren we steeds opnieuw
als het Pasen is.
Het thema van deze Veertigdagentijd is:
Ben je klaar voor het feest? Met de
kinderen gaan we op weg naar het feest
van Pasen. Maar het is niet alleen een
vrolijke optocht: we komen ook verhalen
tegen die op het eerste gezicht helemaal
niet zo vrolijk zijn. Bijvoorbeeld als Jezus
vertelt over zijn lijden en sterven, of als we
horen over de lijdende Helper van God.
Toch brengen ook die verhalen ons verder
op de weg naar het feest.
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Tijdens de veertigdagentijd wordt in de kerk een grote slinger /
vlaggenlijn worden gehangen, waaraan elke week een nieuwe
poster van een feestvlag wordt toegevoegd. Op de vlaggen staan de
illustraties van de Bijbelverhalen in deze periode op weg naar Pasen.
Het zou mooi zijn als de slinger niet alleen bestaat uit
Bijbelverhalen, maar ook uit eigen verhalen van jong en oud. We
nodigen daarom ook iedereen uit om eigen hoopgevende verhalen,
verhalen van geloof, van liefde in beeld te brengen of op te hangen
aan de slinger. Zie elders in het kerkblad.
Vanuit Kerk in Actie is het thema: Alles komt goed?! Leidraad
daarbij zijn de zeven werken van barmhartigheid. Elke week staat
één van deze werken centraal met ook aandacht voor een project in
de wereldwijde kerk dat daarbij past. Maar ook gebeden en teksten
uit de wereldkerk zullen klinken.
Zondag 13 maart 2e zondag veertigdagentijd
Jesaja 63:1–9

Johannes 12:20–36

Psalm van de zondag 27

Het verhaal van deze zondag speelt zich af
op het Pesachfeest, het Joodse Paasfeest in
Jeruzalem. De bevrijding van het Joodse
slavenvolk uit Egypte vormt de achtergrond
van alles wat er wordt gezegd en gedaan.
Er zijn niet-Joden die Jezus ook graag willen
ontmoeten en ze zoeken contact. Vrijblijvend
hem ontmoeten lijkt echter niet te kunnen. De
weg van Jezus is door het lijden heen en wie
Jezus wil volgen zal dezelfde weg moeten
gaan.
Maar het is een weg met toekomst!
Aan deze dienst werkt de fluitiste Mi Yeng Chen mee, die samen met
de organist Henk Langenkamp enkele muziekstukken zal spelen die
aansluiten bij het thema van de dienst.
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Het werk van barmhartigheid deze week is de zieken bezoeken.
Vanuit Kerk in Aktie aandacht voor armoede in Nederland:
Ook in ons land zijn er veel mensen die de eindjes niet aan elkaar
kunnen knopen of een klein sociaal netwerk hebben. Kerk in Actie
steunt initiatieven van kerken door het hele land die mensen
samenbrengen die elkaar te steun kunnen zijn.
Zondag 20 maart 3e zondag veertigdagentijd
Jesaja 53:1–11a

Johannes 12:37–50

Psalm van de zondag 103

Ook deze zondag een verhaal dat zich afspeelt
tijdens het Joodse Pesachfeest, de bevrijding
van het Joodse volk uit Egypte, waar een farao
zijn hart heeft verhard, niet open staat voor de
bevrijdende beweging van God. En dat is wat
er met Jezus ook gebeurt. Mensen hebben hun
hart gesloten voor zijn woorden van leven.
Durven zich daar niet aan over te geven.
Anderen durven niet openlijk voor zijn weg uit
te komen. Duidelijk wordt dat de weg van
Jezus een weg van lijden wordt in solidariteit
met de minsten van deze wereld, in solidariteit
waar wij het als mens niet redden. En duidelijk wordt dat Jezus
daarmee gezicht is van God zelf.
Het werk van barmhartigheid deze week is de naakten kleden.
Vanuit Kerk in Aktie aandacht voor Indonesië. In de Indonesische
stad Yogyakarta leven veel kinderen op straat. De organisatie
Dreamhouse kijkt naar hen om en zoekt ze op. Ze bekijken, als het
mogelijk is met de ouders, welke hulp ze nodig hebben. Dreamhouse
zet alles op alles om, samen met maatschappelijke organisaties,
ouders te helpen kinderen kleding, zorg, voedsel, liefde en aandacht
te geven.
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Zondag 27 maart 4e zondag veertigdagentijd
Doopdienst en 4/5 jarigendienst
2 Kronieken 36:14–23

Lucas 15:11–32

Psalm van de zondag 34

Deze zondag zijn we halverwege de
veertigdagentijd en Pasen komt in zicht. Dat wordt extra onderstreept
omdat we deze zondag Levi Osman dopen, zoon van Emma en
Hoshman. En ook zullen deze zondag de kinderen van 4 en 5 jaar
centraal staan. Vorig jaar konden we vanwege de coronamaatregelen
geen 4-jarigendienst houden, dus dit jaar dubbel feest. De 4 en 5
jarigen mogen hun (doop)kaars aansteken en krijgen de zegen mee
op hun nieuwe fase in hun leven: de basisschool.
Het verhaal dat centraal staat is de gelijkenis van de vader en de
twee zonen. Het begin en het einde van de dienst hebben voor de
kinderen herkenbare vormen uit de peuter en kleutervieringen.
Het werk van barmhartigheid deze week is de vreemdeling
herbergen. Vanuit Kerk in Aktie heel toepasselijk aandacht voor de
kliederkerken in Nederland. Hier ontstaan spelenderwijs nieuwe
contacten tussen mensen van alle generaties ontdekken samen de
betekenis van bijbel verhalen, leren van elkaar en komen (weer) in
aanraking met kerk en geloof. Door laagdrempelige en toegankelijke
samenkomsten voelt men zich thuis. Mensen vinden voor het eerst of
opnieuw onderdak in de kerk
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Zondag 3 april

5e zondag veertigdagentijd

Spreuken 1:20–33

Johannes 15:18–27 Psalm van de zondag 126

We pakken deze zondag het verhaal van Jezus
weer op die op het Paasfeest in Jeruzalem is en
zijn leerlingen voorbereid op zijn lijden en sterven.
Hoe kun je leven in de wereld, waar de weg van
God wordt ‘gehaat’?
Haten is een groot woord, maar goed om te
bedenken dat Johannes hier het
tegenovergestelde bedoeld van liefhebben. En ook
goed om te weten is dat met het woord ‘wereld’ de
macht van het onderdrukkende Romeinse Rijk werd bedoeld.
Hoe kunnen we leven met zoveel weerstand? Jezus belooft zijn
leerlingen de komst van de Geest van waarheid. Een beeld dat Jezus
ontleent aan Vrouwe Wijsheid uit het Spreukenboek. Ze/we hoeven
het niet alleen te doen. Het werk van barmhartigheid deze week is de
dorstigen drinken geven. Vanuit Kerk in Aktie aandacht voor
Moldavië: Veel kinderen en ouderen in Moldavië kunnen niet
terugvallen op familie en geliefden. Geld voor een dagelijkse
gezonde maaltijd is er niet. De dagcentra van Bethanië staan open
voor kwetsbare mensen. Jezus opdracht om dorstige drinken te
geven krijgt hier handen en voeren. Jong en oud kunnen rekenen op
zorg, aandacht en dagelijks eten.
Avondgebeden in de veertigdagentijd
Vanaf dinsdag 8 maart is er elke dinsdagavond een avondgebed van
19.30- 20.00 uur. Tijdens deze avondgebeden
gaan we aan de hand van de zeven
werken van barmhartigheid op weg naar
Pasen. Ook is er aandacht voor de
liturgische bloemschikking.
08 maart de hongerigen eten geven
15 maart de zieken bezoeken
22 maart de naakten kleden
29 maart de vreemdeling herbergen
05 april de dorstigen drinken geven
12 april de doden begraven
Er is gelegenheid om in de dienst een kaarsje aan te steken.
Iedereen van harte welkom, ds. Wim de Jong
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In Memoriam
Op 2 februari overleed in de leeftijd van 84 jaar Evert Kappert,
echtgenoot van Alie Kappert - Velderman. Evert Kappert werd
geboren op 9 november 1937 in Lochem, in een gezin met vijf
kinderen. Na de lagere school ging Evert naar de LTS en al jong in
de bouw aan het werk als timmerman. Op de
avondschool in Zutphen bekwaamde hij zich
verder in zijn vak. In 1956 ontmoet hij Alie
Velderman. Ze krijgen verkering, maar het zal
vanwege de woningnood nog tot 1965 duren
voordat ze een huis vinden in de Schoolstraat
en kunnen trouwen. Ze krijgen twee zonen,
Richard en Marcel. Later verhuisden ze naar
de Vinkstraat. Evert had het erg naar zijn zin
als timmerman in de bouw. Hij was een vakman, zeer secuur: meten
is weten, was zijn devies. Met liefde draagt hij zijn kennis ook over
aan zijn zonen. In 1974 krijgt Evert een ongeluk dat waardoor zijn
vitaliteit en gezondheid kwetsbaarder wordt. In 1986 moet hij stoppen
met werken. Evert gaat niet stil zitten, hij doet veel modelbouw en
daarnaast is hij actief bij het Rode Kruis. Eerst op de ambulance en
later zet hij routes uit voor scootmobiel-tochten, die hij ook jaren
begeleidde. En waar nodig en mogelijk stond hij voor anderen klaar
om te helpen.
Samen met Alie maakt hij mooie fietstochten en wordt zijn interesse
in de natuur ook steeds groter. Intussen waren ze verhuisd naar een
seniorenwoning aan de Willem Klooshof. Gelukkig was daar ook
ruimte voor zijn werkbank. De laatste maanden verbleef Evert op de
Wheehof en de Stoevelaar. Daar is hij op 2 februari rustig
ingeslapen. Tijdens de afscheidsdienst lazen we een gedeelte uit
Prediker 3: Voor alles is een tijd. Een tijd om op te bouwen en een tijd
om weer los te laten, waarbij de zin van het leven ligt in de
verbondenheid met elkaar, het in liefde genieten van het goede.
We mogen Evert nu geborgen weten in Gods liefde. We wensen Alie,
de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.
ds. Wim de Jong
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In Memoriam
Op 5 februari overleed in de leeftijd van 85 jaar Reinder Jonas
Jacobi, sinds 12 februari 2021 weduwnaar van Brechtje Mantel.
Reinder Jacobi werd geboren op 23 december in Smallingerland als
oudste zoon in een gezin met zeven kinderen. Via
Borculo komt het gezin Jacobi eind 1945 op Erve
Groot Hedde op het Weldam. Reinder heeft al
van jongs aan een open blik op de wereld en zijn
stage voor de landbouwschool doet hij op een
boerderij in Wales. Via zijn zus Loltje leert hij
Brechtje Mantel uit Enkhuizen kennen. Ze trouwen
in 1961 en verhuizen naar een boerderij in Wales,
waar Reinder aan het werk kan als cow-man. Ze
krijgen drie kinderen Poppe, Feikje en Renate. In 1965 keren ze
terug naar het Weldam in Markelo waar Reinder samen met zijn
broer Jan de boerderij van hun ouders overneemt.
Reinder heeft een brede interesse en naast het werk is hij actief in de
toenmalige Gereformeerde Kerk, in de kerkenraad, als preeklezer en
bij de Raad van Kerken. Ook is Reinder actief in de politiek en
landbouworganisaties. Meerdere keren is hij reisleider bij
studiereizen naar o.a. Rusland en Wales. In latere jaren is hij
coördinator van de seniorenmiddagen in het buurthuis van Kerspel
Goor. Erg moeilijk was de ziekte en het overlijden van zoon Poppe in
1995. Het werk op de boerderij, zijn vrijwilligerswerk hielpen hem om
verder te gaan. Als Reinder 65 jaar is stoppen ze met de boerderij en
komt er meer tijd voor reizen samen met Brechtje, vooral naar
Australië waar beide dochters met hun gezinnen woonden.
Reinder hield met veel mensen contact, hij ging geregeld op bezoek
en belde regelmatig met mensen die verderaf woonden en de
mensen die hij op zijn reizen had ontmoet. Vorig jaar overleed totaal
onverwachts Brechtje en moest Reinder alleen verder, een moeilijke
periode, waarbij ook zijn gezondheid kwetsbaarder werd. Langzaam
pakte Reinder de draad weer op. Belangrijk in deze periode was de
vriendschap met Marla van der Wel. Een noodlottig ongeval maakte
daar abrupt een eind aan. In de afscheidsdienst luisterden we naar
een Russisch lied: “Nu laat gij Heer uw dienstknecht in vrede gaan”,
een bewerking van het loflied van Simeon uit Lucas 2. We mogen
Reinder nu in Gods vrede weten.
We wensen de kinderen en kleinkinderen, de familie en Marla veel
sterkte toe.
ds. Wim de Jong
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Overleden
2 februari Evert Kappert, Stoevelaar afd. Meene/Willem Klooshof 1,
84 jaar
5 februari Reinder Jonas Jacobi, Oude Needseweg 18, Markelo,
85 jaar
11 februari Elizabeth Johanna Braun–Hoekert, Deldensestraat 8
(Huize Vrijland), 90 jaar
15 februari Gerritdina Janna Kraaijenzang – Nijhuis, van Kollaan 37,
100 jaar
Bloemengroet
De bloemengroet vanuit de kerkdiensten, waaronder ook de bloemen
uit de diensten in de Herfstzon zijn als groet of teken van medeleven
de afgelopen weken naar de volgende personen gebracht: Fam. van
Holland, Cees v.d. Sluijs, Herman en Elfride Hammer, Fam. Otte,
Rinus Caron, Fam. Duisterwinkel, Hanna Klein Nagelvoort, Janneke
Kranenberg, Arent Voortman, Mw. Kevelham–Bussink
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.
Een slinger van verhalen – ook jouw verhaal
In de veertigdagentijd voor Pasen maken we in de kerk een slinger
van verhalen: de Bijbelse verhalen die ons meevoeren en
voorbereiden op het Paasfeest én verhalen van mensen van nu, van
jong en oud. De verhalen op weg naar Pasen zijn niet allemaal
feestverhalen. Ze gaan door alle facetten van het leven heen. Maar
het wordt pas echt feest als alle verhalen klinken, van vreugde én
van pijn, als alles er mag zijn.
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De Bijbelse verhalen zijn verhalen van God en mensen en die
verhalen gaan door. We herkennen ze in ons eigen leven.
Daarom doen we een oproep aan allen om aan de feestslinger van
verhalen een eigen verhaal te hangen. Dat mag en kan van alles zijn:
een vrolijk verhaal, een droevig verhaal, een hoopvol verhaal. Met
foto’s, plaatjes of tekeningen wordt het verhaal nog beeldender. En
gebruik zo mogelijk gekleurd papier. Neem het verhaal in de
veertigdagentijd mee naar de kerk en we hangen het aan de slinger.
Leiding Kindernevendienst
ds. Wim de Jong
Kindercatechese
Vlak voor Pasen is er weer drie
keer kindercatechese voor de
kinderen van 8 – 12 jaar met als
thema: “Samen aan tafel, op weg
naar het feest”.
Elke dag moeten we eten, vaak
eten we samen, soms een keer
alleen. Maar als het feest is dan is
eten nog leuker. Dan wordt de tafel mooi gedekt en allemaal lekkere
dingen gemaakt.
Tijdens de drie bijeenkomsten van de kindercatechese gaan we naar
verhalen luisteren uit de bijbel over samen eten, als het feest is, maar
ook als je heel verdrietig bent. En over de maaltijd van Jezus. We
praten met elkaar waarom we soms in de kerk samen aan tafel gaan
en brood en druivensap delen.
En we gaan ook aan het werk om te zorgen dat de tafel tijdens de
dienst op Witte Donderdag er prachtig uitziet.
De bijeenkomsten zijn op de maandagmiddagen 21 maart, 28 maart
en 4 april van 15.00 – 16.15 uur.
De kinderen van 8 – 12 jaar hebben een uitnodiging ontvangen!
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Kruisweg in de Hofkerk
In 2019 maakten veertien kunstenaars een kruisweg met veertien
staties. Iedere kunstenaar, waarvan een aantal lid van onze
gemeente, gaf een eigen beeld aan het verhaal van lijden en
opstanding van Jezus, soms realistisch en dan weer abstract, de één
met een schilderij, de ander met een keramiek of andere
opstellingen. Korte meditatieve teksten verbinden de verschillende
werken. De bezoeker wordt uitgenodigd om tijdens een rondgaan
door de Hofkerk bij de beelden zijn of haar eigen betekenis te geven
aan dit bijzondere Bijbelverhaal.
Van 18 maart 16 april is deze
kruisweg weer
opgesteld in de
Hofkerk en te
bezoeken op
donderdag van
10.00 – 12.00 uur
donderdag t/m
zaterdag van
13.30 – 16.30 uur
zondag van
11.30 – 16.30 uur
De entree is vrij. Er is een catalogus beschikbaar voor € 2,00
Gastheren en gastvrouwen gevraagd
Voor de ontvangst van bezoekers aan de Kruisweg zoeken we nog
gastvrouwen en gastheren, die een paar uur per week aanwezig
willen zijn.
Opgave kan bij ds. Wim de Jong, wim.dejong@hetnet.nl, 0547388647
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Kerk open voor Oekraïne
Vanwege de oorlog in Oekraïne zal de Hofkerk op meerdere
momenten in de week open zijn voor mensen die behoefte hebben
om te bidden, stil te zijn, een kaarsje aan te steken of een luisterend
oor.
Dinsdag
10.00 – 12.00 uur
Dinsdag
18.30 – 19.30 uur voorafgaand aan het avondgebed
Donderdag 10.00 – 12.00 uur
Zaterdag
10.00 – 12.00 uur
En uiteraard voor en na de kerkdienst op zondag
Tevens zal tijdens de avondgebeden op dinsdag ook een
vredesgebed voor Oekraïne worden gehouden.
Bibliodrama

Eind maart starten we weer met de avonden bibliodrama.
Bibliodrama is een methode om een Bijbelverhaal van binnen uit te
verkennen en te ontdekken wat het Bijbelverhaal jou persoonlijk doet.
Samen lezen we het verhaal en inventariseren welke personen een
rol spelen in het verhaal. Door ons in te leven in deze personen en de
rol die ze in het verhaal spelen ontsluit zich het verhaal op een
persoonlijke nieuwe manier. Soms spelen we kleine scenes uit.
Bibliodrama is Bijbellezen met je hele lijf!
De avonden worden geleid door Wim de Jong en vinden plaats in het
liturgisch centrum van de kerkzaal
Woensdag 30 maart 19.30 uur
Woensdag 20 april 19.30 uur
Woensdag 11 mei 19.30 uur
Woensdag 15 juni 19.30 uur
Info en opgave bij Wim de Jong, 0547 – 388647,
wim.dejong@hetnet.nl
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PAASKOOR !!
Lieve mensen,
Omdat we met kerst nog teveel in de greep van corona waren en
helaas niet konden zingen, nu de herkansing! Vanaf 11 maart start ik
een Paaskoor. We oefenen in de Hofkerk, op 11 en 18 maart en op 1
en 8 april, van 19.30 – 21.00 uur. Op 25 maart is er feest in de kerk.
Die repetitie zou ik in datzelfde weekend op zaterdag of zondag
willen doen, uiteraard in overleg met de koorzangers.
Hebt u zin om mee te zingen, meld u dan aan:
marionmuziek63@gmail.com.
We zingen liederen die goed in te studeren zijn in een paar repetities.
Iedereen is welkom!
Ik heb er zin in en hoop u te zien op 11 maart!
Hartelijke groet, Marion Leentvaar.

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
Vervoer naar de kerkdiensten
Nu de coronaperikelen grotendeels achter ons liggen, willen we als
diaconie het vervoer van gemeenteleden naar de kerkdiensten (en
uiteraard het terugbrengen) weer oppakken.
Na twee jaar corona zijn er, helaas, in de bestanden van de
gemeenteleden die vervoer nodig hadden en bij de toenmalige
chauffeurs, wijzigingen opgetreden in verband met overlijden,
gezondheid e.d.
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Om die reden is het noodzakelijk dat we eerst inzicht willen hebben in
het aantal gemeenteleden dat vervoerd wil worden naar de kerk en
de gemeenteleden die willen rijden.
Op het moment dat we deze aantallen binnen hebben, kunnen we
een rooster voor het kerkblad opstellen zoals we dat twee jaar
geleden ook gewend waren.
Dus denkt u dat u vervoer naar de kerk nodig heeft of wilt u af en toe
met de auto mensen naar de kerk brengen meld u dan aan bij:
De heer : Piet Fernhout
Telefoon: 06-15834651
E-mail : piet.fernhout@solcon.nl
Oproep!
De Diaconie wil in de 40-dagentijd, vanaf 3 maart tot Pasen, graag de
Voedselbank in de Hof van Twente ondersteunen.
Daaraan kunt u meewerken, door houdbare etenswaren mee te
brengen naar de zondagse kerkdienst en deze in de kratten onder
het orgel te leggen.
We denken aan koffie, thee, rijst, pasta enz. en wat u zelf kunt
bedenken, als het maar geen vlees(waren) en alcoholische dranken
zijn. U helpt daarmee de minima in de Hof van Twente, via de
Voedselbank. U kunt ook een gift overmaken, zodat de Diaconie de
etenswaren kan aanvullen.
Bankno. Diaconie: Nl66SNSB0908763743, o.v.v. Voedselbank.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!
De Diaconie.
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Kerkbalans 2022
Van de 727 brieven hebben wij eind februari 485 antwoorden
ontvangen, voor een totaal van € 102.400. Hartelijk dank hiervoor.
Maar dat is dus ‘pas’ twee derde van de aangeschreven
gemeenteleden. Er ontbreekt nu nog € 7.600 op een begroting van
€ 110.000.
47 gemeenteleden (10%) hebben minder toegezegd dan in 2021 het
geval was. Het gaat dan om € 2.820 minder op een totaal aan
toezeggingen van € 11.283; een gemiddelde terugval dus van 25%.
292 gemeenteleden (60%) hebben het toegezegde bedrag gelijk
gehouden aan vorig jaar. Dat betreft een totaalbedrag van € 71.070.
65 gemeenteleden (13%) hebben hun toezegging verhoogd met
gemiddeld 17% naar een totaal van € 17.438.
81 gemeenteleden (17%) hebben in 2022 toegezegd maar kwamen
in 2021 niet voor bij de toezeggingen. Daar vallen natuurlijk ook de
nieuw ingekomen gemeenteleden onder. Het betreft een totaal van
€ 5.005.
En ten slotte: 242 gemeenteleden hebben dus nog niet toegezegd,
en zij waren in 2021 ‘goed’ voor een totaal van maar liefst € 17.413.
Daar vallen natuurlijk degenen onder die ons zijn ontvallen of zijn
vertrokken, maar toch: juist deze groep zou naar mijn mening het nog
ontbrekende bedrag moeten kunnen bijdragen. Wij zijn benieuwd!
Frits Schutte, penningmeester
Dringende oproepen!
Klokkenkampteam
Het Klokkenkampteam is al geruime tijd samengesteld uit een
beperkte groep vrijwilligers die zich inzetten voor het goed
functioneren van ons zalencentrum, in het bijzonder bij de verhuur en
bij uitvaarten. De werkzaamheden omvatten de zaal in gereedheid
brengen voor de activiteit, koffie/thee zetten en schenken, evt.
drankje inschenken, na afloop afruimen, in de machine afwassen en
opbergen.
Bij voldoende vrijwilligers beperkt het zich tot een dagdeel in de paar
weken (overdag of ’s avonds). Maar dan moet er wel aanvulling
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komen, anders blijft de druk op de huidige groep te groot. Er wordt
rekening gehouden met uw persoonlijke wensen, en de planning van
de inzet wordt altijd enkele weken tevoren gemaakt.
Als deze oproep niet het gewenste gevolg heeft, zijn er maar twee
alternatieven. Óf we moeten overgaan tot het inhuren van een
betaalde kracht, maar dat zal natuurlijk ten koste gaan van de
opbrengst. Óf we moeten onze zalen minder verhuren, maar dat kan
ook niet de bedoeling zijn. Het spoort immers niet met onze ambitie
om de Klokkenkamp meer in te zetten voor de Goorse samenleving.
Kostersteam
Ook het kostersteam heeft dringend behoefte aan uitbreiding. Er zijn
nu vier kosters, dus zij hebben elke vier weken dienst. Het zou
geweldig helpen als enkele gemeenteleden bereid zijn om samen
invulling te geven aan deze taak. Het gaat dan om eens in de zeg
zes weken of twee maanden op zaterdagmiddag een aantal zaken
voorbereiden, tijdens de dienst op zondagmorgen zorgen dat een en
ander netjes verloopt, en helpen bij het koffieschenken na de dienst.
Ook hier wordt nu op een relatief kleine groep mensen een te groot
beroep gedaan.
Nadere informatie kunt u krijgen van de beheerder van de
Klokkenkamp en koster Herman Wilbrink. En natuurlijk bij
kerkrentmeesters, die deze oproep heel serieus nemen. We laten
elkaar toch niet in de steek?
College van kerkrentmeesters

Verantwoording februari
Aan collectegelden is in februari ontvangen € 474 waarvan € 246
voor de kerk en € 228 voor de diaconie. Er zijn deze maand geen
contante giften ontvangen.
Alle gevers natuurlijk hartelijk bedankt voor deze ondersteuning van
ons kerkenwerk!
Frits Schutte, penningmeester
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Duurzaam textiel……
Vorige keer stond er in het kerkblad een tekst over gezond en
duurzaam eten.
Maar hoe is het met onze kleding gesteld? In het T.V.-programma
“Radar” werd verteld, dat bijna alle kledingwinkels beweerden, textiel
met een duurzaamheidslabel te verkopen. Maar als je dan vroeg, wat
dat inhield, stond men vaak met de mond vol tanden…..
Textiel is één van de grootste vervuilers! 20 % van de vervuiling van
schoon drinkwater wordt veroorzaakt door de textielindustrie, door
verfresten en andere chemische behandeling van stoffen.
Vroeger was er de textielindustrie in Twente, met het gevolg dat
beken en rivieren, zoals de Regge, sterk vervuild werden.
Later is de textielindustrie naar Azië verhuisd, omdat men daar
goedkoper kon produceren. Vaak té goedkoop, want dit betekent:
wegwerp-textiel: na een paar keer dragen, gaat het T-shirt in de zak
van Max of nog erger, in de vuilnisbak…… Willen we dat?
Wegwerp-textiel, waarbij de mensen achter de naaimachine onder
slechte arbeidsvoorwaarden werken en vaak te weinig betaald
krijgen.
In hetzelfde programma “Radar” kwam een jonge vrouw aan het
woord, die mensen bewust wil maken, wat duurzaam textiel is.
Zij had 3 adviezen:
1. Koop géén nieuwe kleding, maar kijk eerst eens in je kledingkast,
wat voorlopig nog prima te dragen is.
2. Als je iets nieuws wilt kopen, kijk dan naar kwaliteit! Je betaalt wat
meer voor je kledingstuk, maar je kunt het ook vaker en langer
dragen.
3. Koop je kleding in een kringloop winkel! ( of via een doorgeef-tas).
Veel kleren daar vragen om een tweede keer gedragen te worden
en dat is duurzaam! En nog voordelig voor je portemonnee ook!
Dora Brinkhorst. (Groene kerk).
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50 jaar getrouwd
Op 24 maart a.s. is het 50 jaar geleden, dat wij getrouwd zijn.
Dit hopen wij te vieren met een dankdienst op vrijdag 25 maart, om
17.00 uur in de Hofkerk, Diepenheimseweg 2 te Goor.
Na de dienst is er een receptie in het kerkelijk centrum “De
Klokkenkamp “.
Fam. P.J. Fernhout
Johannes Passion in de Hofkerk
zaterdag 2 april, 19:30 uur zondag 3 april, 15:30 uur
Voor de tweede keer brengt het ensemble van de Bachwerkplaats de
Johannes Passion (BWV245) van Johann Sebastian Bach (1685 –
1750) naar de Hofkerk met zijn prachtige akoestiek. Ditmaal met
twee uitvoeringen.
De Johannes Passion is een oratorium met ongekende muzikale en
dramatische diepgang. Het onderwerp is het lijden en sterven van
Jezus volgens het Evangelie van Johannes. Dit oratorium wordt vaak
vergeleken met de Mattheus Passion, de meer bekende passie van
Bach, die met name in Nederland zeer veel wordt uitgevoerd in de
paastijd. In vergelijking met de `Matteüs' is de 'Johannes' muzikaal
wat feller, directer en ongepolijster, misschien zelfs theatraler. Ook is
de Johannes Passion wat korter.
De Johannes Passion wordt uitgevoerd door het koor en orkest van
de Bachwerkplaats onder leiding van de Diepenheimse dirigent Yt
Nicolai en aangevuld met vijf top-solisten:

•
•
•
•
•

Meike Wijma – sopraan
David van Laar – altus
Gert-Jan Verbueken – tenor / evangelist
Jitze van der Land – bas
Christiaan Roodenburg – Christus
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Toegangsprijs (inclusief
pauzedrankje): € 32,50 / € 16,25
(jongeren t/m 18 jaar)
Meer informatie en kaartverkoop via
www.bachwerkplaats.nl
Stichting Bachwerkplaats
De zangers van de Bachwerkplaats
verzorgen sinds herfst 2017 enkele
malen per jaar een concert in de
Johanneskerk in Diepenheim. De
Bachwerkplaats werkt op een
ambachtelijke manier, waarbij in
korte tijd werken worden
ingestudeerd door een koor van zeer
ervaren zangers, begeleid door een
professioneel barokorkest en onder
leiding van dirigent Yt Nicolai.

Paasviering dinsdag 12 april in De Klokkenkamp
De Activiteiten Commissie Hofkerk wil u attenderen op de
paasviering die gehouden zal worden op dinsdagmiddag 12 april a.s.
in De Klokkenkamp. De paasviering heeft een open karakter en geldt
voor alle gemeenteleden. De middag begint om 14.30 uur en eindigt
rond 17.00 uur. We volgen een liturgie. De viering wordt afgesloten
met een (paas)broodmaaltijd. In de paaskleurige potjes op de tafels
kunt U een vrijblijvende bijdrage deponeren. Voor een goede
organisatie is het nodig te weten op hoeveel bezoekers we kunnen
rekenen. Daarom een dringend verzoek: geeft U zich vooraf op bij
één van de onderstaande dames.
mw. H. Bieleman
tel. 274226
mw. J. Buitenhuis tel. 275210
mw. J. Minnentel. 274093
Als U niet zelfstandig naar De Klokkenkamp kunt komen dan zijn er
medewerkers die U graag komen halen en weer terugbrengen. Laat
het ons wel even weten. We rekenen op een grote opkomst en op
een fijne middag met elkaar.
Met vriendelijke groeten van de Activiteiten Commissie Hofkerk
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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

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 april (voor 4 weken) inleveren
vóór 29 maart. Ons emailadres is kerkonderweg@hofkerkgoor.nl
Er bestaan in Nederland meerdere kerken met de naam: ”Hofkerk”.
Daarom is de plaatsnaam “goor” in het emailadres opgenomen.
Zonder deze toevoeging komt uw e-mail niet bij ons binnen.
Gelieve de digitale kopij uitsluitend in te leveren in “Word” en
lettertype “Arial 11”.
Annemieke Wolff
Han Drost, tel 0547-273813
Mededelingen voor de zondagsbrief (liturgie) kunt u wekelijks tot
woensdagavond 20.00 uur doorgeven op het emailadres:
liturgie@hofkerkgoor.nl
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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: vacant ( ds. W. de Jong a.i.)
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: R. Wibbelink, Deldensestraat 112a, 7471 KZ Goor
T 0547-261937 E r.wibbelink@gmail.com
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 en 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 PG Goor
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