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Van Pasen naar Pinksteren
“Heer blijf bij ons, de zon gaat onder.”
Wij boden dan het avondbrood
de vreemde man, die langs de baan
met ons was meegegaan.
En wijl Hij, ’t zegenend, de ogen sloot,
verklaarde in een Hemels licht,
waarin Hij plotseling verdween...
Dit was het wonder.
Wij stonden weer alleen,
doch vouwden blij onz’ handen.
Het was alsof Hij door ons heen verdween
en ’t licht in ons is blijven branden.
Blijf zo in ons, o Heer, de zon gaat onder!
Dit gedicht van Felix Timmermans gaat over het verhaal van de twee
leerlingen van Jezus, die op de dag van de opstanding van
Jeruzalem naar Emmaüs gaan (Lucas 24: 13 – 35). Ze zijn somber,
teleurgesteld over wat er die laatste dagen gebeurd is in Jeruzalem.
Jezus, waarop zij hun hoop hadden gevestigd, is gekruisigd en
begraven. En daarmee ook hun hoop, hun geloof dat er werkelijk iets
nieuws zou beginnen. En daarbij zijn ze ook nog in verwarring
gebracht door het bericht van de vrouwen die die ochtend bij het graf
zijn geweest en het leeg hadden aangetroffen: Engelen hadden ze
gezien die hen hadden gezegd dat Jezus leeft!
Ik kan me wel iets voorstellen bij de somberheid en de verwarring
van de twee leerlingen. In de week voor Pasen volgden we in de kerk
stap voor stap het verhaal van Jezus, de viering van de maaltijd, de
eenzaamheid van Getsémané, het verraad, de arrestatie, de
vernedering en dan de kruisiging en dan is het over. Een verhaal met
harde feiten, maar wel duidelijk. Zoals we ook ons eigen leven en de
wereld ervaren: een verhaal van harde feiten. De oorlog in Oekraïne,
de klimaatcrisis, onze eigen ervaringen van pijn, verlies. Harde feiten.
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En dan is het plotseling paasmorgen, waarin we vieren dat Jezus
leeft, dat het leven is opgestaan uit de dood. En hoe vrolijk dit ook is,
het is wel een moeilijk verhaal, moeilijk te bevatten. Niet voor niets
zijn er engelen nodig om ons het te vertellen, we zouden er zelf niet
opgekomen zijn.
Maar we zijn daarbij in goed gezelschap, want ook de leerlingen van
Jezus konden dit maar moeilijk geloven, laat staan dat ze het konden
begrijpen.
Het feit dat twee van hen Jeruzalem de rug toekeren en maar naar
huis gaan geeft dat goed weer. Somber zijn ze onderweg.
Maar onderweg komen ze
iemand tegen die met hen
meeloopt, die met hen over
hun ervaringen, hun verdriet in
gesprek gaat, die zich in
Emmaüs binnen laat nodigen
en daar met hen het brood
breekt. En daar gaan hun ogen
open voor dat ze Jezus zelf
aan tafel hebben uitgenodigd.
Ze kunnen hem niet
vasthouden, hij is alweer vertrokken. Ze hebben geen hard bewijs,
dat ze kunnen meenemen naar anderen.
De verhalen van de kruisiging zijn duidelijke concrete verhalen, de
verhalen van de opstanding zijn zachte verhalen, die we niet kunnen
beredeneren. Het enige wat we er mee kunnen is deze verhalen
leven.
De verhalen leven en ervaren wat het met je doet als je met elkaar in
gesprek bent over de dingen die je moeilijk vindt, waar je pijn aan
beleeft, zonder direct oplossingen te krijgen. Onderweg zijn en je
vragen en zorgen delen. Onderweg ook met die oude verhalen van
geloof, hoop en liefde, die elke keer weer verrassend nieuw kunnen
oplichten als we zelf in die verhalen stappen. Ons daarbij laten
verrassen door te zien wie er met ons mee lopen, met wie we het
brood delen. Daarin Jezus herkennen.
Het is denk ik een mooi beeld van kerk zijn. Met elkaar onderweg
zijn, onze vreugden, zorgen en vragen delend, waarin we iedere keer
ook de ontmoeting met de Bijbelse verhalen aangaan, met elkaar het
brood breken en daarbij openstaan voor wie er met ons meeloopt,
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openstaan voor die ander en daarin Jezus zelf ervaren. Maar
vasthouden kunnen we dat niet, maar zoals Felix Timmermans
schrijft: “Het was alsof Hij door ons heen verdween en ’t licht in ons is
blijven branden.”
In de kerk tellen we zeven weken van Pasen naar Pinksteren, van
langzaam begrijpen wat die verhalen over Opstanding betekenen
tegen de achtergrond van de harde feiten van onze wereld en ons
leven. Maar dan wordt het Pinksteren en gaat dat ‘licht wat in ons is
gaan branden’ volop schijnen!
Vrede en alle goeds,
ds. Wim de Jong
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Vrijdag 06 mei 2022 Stoevelaar
Stoevelaar 16.00 uur
Zondag 08 mei 2022
Hofkerk 10.00 uur
Crèche: Iris Blijderveen
Kindernevendienst: Jantina Jansen
Zondag 15 mei
Hofkerk 10.00 uur
Crèche: Lisette Drenthen
Kindernevendienst: Hanneke Bor
Vrijdag 20 mei 2022 Stoevelaar
Stoevelaar 16.00 uur
Zondag 22 mei 2022
Hofkerk 10.00 uur
Crèche: Kirsten Ongena
Kindernevendienst: Hanneke Bor
Donderdag 26 mei 2022 Hemelvaartsdag
Hofkerk 09.00 uur
Zondag 29 mei 2022 Heilig Avondmaal
Hofkerk 10.00 uur
Crèche: Alja Klok
Kindernevendienst: Sandra Moes

ds. W. de Jong

ds. W. de Jong

ds. W. de Jong

ds. M. Dijkstra

ds. C. Jansen, Borculo

ds. W. de Jong

ds. W. de Jong

Dinsdag 31 mei 2022 Herfstzon
Herfstzon 16.00 uur

ds. W. de Jong

Vrijdag 03 juni 2022 Stoevelaar
Stoevelaar 16.00 uur

ds. W. de Jong
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Bloemen eredienst:
08 mei: mw. J. Reef
15 mei: mw. D. Brinkhorst
22 mei: mw. D. Brinkhorst
29 mei: mw. R. Maris
Rooster koffieschenken zondagochtend:
08 mei: Anneke Schutte, Frits Schutte en Jan van de Berg
15 mei: Fred Gerritsen, Addie van der Sluijs en Cees van der Sluijs
22 mei: Henny Tadema, Fija Ossewaarde en Ernst Ossewaarde
29 mei: Anke de Boer, Rita Wibbelink en Rijk Wibbelink

Zondag 8 mei 4e zondag van Pasen
Numeri 27:12–23

Johannes 10:22–30

Psalm van de zondag 100

Je gaat het pas ervaren als je meedoet! Geloven is niet iets wat je al
beredenerend kan bereiken. Jezus antwoordt aan de mensen in de
tempel die hem vragen of hij de Messias is: Door mij te volgen, door
in mijn voetstappen mee te gaan, kan je dat zelf ervaren. Blijf je
buiten staan dan lukt dat niet.
Bijzonder is dat dit verhaal uit Johannes zich in de winter tijdens het
Chanoeka feest afspeelt, waarin wordt herdacht dat de kandelaar
bleef branden, hoewel de olie op was, net zolang totdat Jeruzalem
bevrijd werd.
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Zondag 15 mei 5e zondag van Pasen
Deuteronomium 6:1-9

Johannes 13:31 – 35
Psalm van de
zondag 145Op deze zondag voor
Hemelvaart horen we de woorden van
Jezus die zijn leerlingen moed in spreekt
voor de tijd dat Hij niet meer bij hen zal zijn.
Moed, troost, maar ook een opdracht. En
voor dat laatste put hij uit de
geloofsbelijdenis van Israël, het sjema
Israël: “Hoor Israël, de Eeuwige, uw God is
in Eén. Heb hem lief met heel uw hart en
heel uw ziel en heel uw kracht.”
Jezus vat deze opdracht en de rest van de
Torah (wet, aanwijzing) samen met: Heb
elkaar lief, zoals ik jullie lief heb gehad.

Donderdag 26 mei 09.00 uur Hemelvaart
2 Koningen 2: 1- 15 Lucas 24: 49 – 53
In dit vroege morgengebed staan we
stil bij de Hemelvaart van Jezus,
zoals ook Elia opgenomen werd in de
hemel. En om 09.30 uur geven we de
zegen mee aan de wandelaars die
de pelgrimstocht naar de Hemmel
gaan maken. Zie hiervoor elders in
dit kerkblad.
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Zondag 29 mei
6e zondag van Pasen Maaltijd van de Heer
Ruth 1
Johannes 14:15–21
Psalm van de zondag 31
Het feest van Pinksteren is in de traditie
met het verhaal van Ruth verbonden. Ruth
die met haar schoonmoeder Naomi
aankomt in Bethlehem bij het begin van de
gersteoogst en op het land van Boaz blijft
werken tot aan het einde van de
tarweoogst. Deze momenten van oogst
waren van oudsher verbonden met Pasen
(eerstelingen van de oogst) en Pinksteren (heel de oogst). Van de
opstanding van Jezus tot aan de opstanding van zijn leerlingen, die
aangestoken door de Geest getuigen worden van de opgewekte
Jezus.
De Geest, de pleitbezorger, die Jezus voor zijn dood aan de
leerlingen beloofde, de geest van God die al bij de schepping over de
chaos zweeft en elke keer een nieuw begin maakt.
We vieren in deze dienst de Maaltijd van de Heer. Muzikale
medewerking is er door de harpiste Regina Ederveen.
Avondgebeden
Elke dinsdagavond is er een avondgebed van 19.30 – 20.00 uur.
Tijdens dit avondgebed is er ruimte voor stilte en bezinning. Bij de
gebeden is er voor iedereen gelegenheid een kaars aan te steken.
Voor de lezingen maken we gebruik van het leesrooster van Taizé.
Het avondgebed heeft een vaste liturgie met een cyclus van vier
vaste thema's, waar de lezing, de liederen en de gebeden op zijn
afgestemd:
17 mei Gerechtigheid, Vrede en Heelheid van de Schepping
24 mei Levensreis
31 mei Heling
7 juni Vertrouwen
Iedereen van harte welkom.
ds. W. de Jong
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Overleden
29 maart Arend Groot Roessink, Javastraat 2, Herfstzon, 94 jaar
30 maart Hendrika Johanna Jacobi–van de Weegh, Stoevelaar, 93
jaar
1 april Nienke Wittich-Schmidt, Weddehoenlaan 1, 79 jaar
1 april Gerrit Jan Wolbers, Kwartelstraat 1, 79 jaar
20 april Johanna Jacomina Altena–Kwant, Poortweg 6, Markelo, 74 jaar
Geboren
15 april Norah Hakkers, dochter van Mandy en Bertram Hakkers,
Couperusstraat 1
Bloemengroet
De bloemengroet vanuit de kerkdiensten, waaronder ook de bloemen
uit de diensten in de Stoevelaar en de Herfstzon zijn als groet of
teken van medeleven de afgelopen weken naar de volgende
personen gebracht: mw. Koops, Dinie ten Dam-Veneklaas Slots,
Henny Doornbos, Aukje Fleurbaaij, Carolien Smit, Elfriede Hammer,
Fam. Klijnstra, Gerrit Tijhuis, Jorden Hagenbeek, Lucas en Hilly
Schoemakers en Rieka Boswinkel, 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 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.
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Hoe zijn we samen kerk?
In de kleine kerkenraadsvergadering van 7 april hebben we
gesproken over de verschillende signalen die zijn afgegeven op de
gemeente-avond en kerkenraadsvergaderingen van het afgelopen
voorjaar.
Tijdens deze avonden werd stilgestaan bij hoe we als gemeente uit
de coronaperiode zijn gekomen en werden ook plannen voor een
stiltecentrum en een mogelijke pioniersplek besproken. Tevens werd
een begin gemaakt met het beleidsplanproces dat in het najaar moet
leiden tot een beleidsplan voor de periode 2023 – 2025.
De signalen die werden afgegeven gaven aan dat een aantal
mensen de onderlinge verbondenheid in de gemeente in de
afgelopen periode wat zijn kwijtgeraakt en er werd een stevig appèl
gedaan om in de komende periode hier goed aandacht aan te geven.
Voor de kleine kerkenraad was dit aanleiding om in de komende
vergaderingen even pas op de plaats te maken bij de ontwikkeling
van nieuwe plannen en eerst het thema ‘Onderling verbondenheid in
de gemeente’ hoog op de agenda te zetten. Hierbij spelen vragen
een rol als: Wat is er de oorzaak van dat mensen de verbondenheid
wat zijn kwijtgeraakt? Welke initiatieven kunnen we nemen om deze
verbondenheid te versterken? Hoe kunnen we een gastvrije
gemeente zijn, waarin mensen zich op elkaar betrokken weten en die
betrokken is op de samenleving?
In het beleidsproces gaan de verschillende werk- en taakgroepen
(pastoraat, diaconaat, eredienst, beheer, jeugdwerk en kerk en
samenleving) zich in de komende tijd bezinnen op welke vragen,
mogelijkheden en speerpunten er liggen voor de komende
beleidsperiode, waarbij op de verschillende thema’s de
gemeenteleden betrokken zullen worden. De kleine kerkenraad zal
zich in deze periode vooral bezighouden met het thema ‘Onderlinge
verbondenheid’. We willen daarom ook u als gemeenteleden
uitnodigen om suggesties, etc. hiervoor aan ons door te geven.
De kleine kerkenraad
Yke de Jong, voorzitter diaconie, 274766, yke@dejong.es
Hetty Bieleman, voorzitter werkgroep pastoraat, 274226,
HettyB19@hotmail.com
Anke de Boer, beleidsouderling pastoraat, afgevaardigde classis,
260839, deboer12@planet.nl
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Rijk Wibbelink, voorzitter kerkrentmeesters, 261937,
r.wibbelink@gmail.com
Wietske Bijker, voorzitter werkgroep eredienst en kerkmuziek,
275562, w_bijker@yahoo.co.uk
Hans Tadema, voorzitter werkgroep kerk en samenleving, 276368,
tademahans@gmail.com
Wim de Jong, predikant, 388647, wim.dejong@hetnet.nl
Alinda Sportel, scriba, 261221, scribahofkerkgoor@gmail.com
Hester Kelderman, scriba, 06-24938347,
scribahofkerkgoor@gmail.com

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 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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Opening Pelgrimsroute Hemmelreis 26 mei
Op Hemelvaartsdag donderdag 26 mei
wordt de Pelgrimsroute Hemmelreis
officieel geopend.
09.00 uur kerkdiensten in de Hofkerk Goor
en de Martinuskerk in Markelo.
09.30 uur vertrek wandelaars vanuit de
kerkdienst in de Hofkerk Goor naar de
Hemmel, de heuvel bij de Mariakapel op de
Hulpe.
10.30 uur vertrek wandelaars vanuit de
Martinuskerk in Markelo.
11.00 uur ontmoeting van beide
wandelgroepen op de heuvel de Hemmel bij de Kuierkoare van
Markelokaal.
Hier openen we de pelgrimsroute officieel en is er een presentatie
over de geschiedenis van de Hemmel en het recent ontwikkelde
natuurontwikkelingsproject op deze heuvel.
De pelgrimsroute, die de Hofkerk in Goor en de Martinuskerk in
Markelo verbindt voert langs de plek van het oude bedevaartsoord op
de Hemmel. Op de naast gelegen heuvel de Hulpe is een aantal
jaren geleden een Mariakapel gebouwd. De route doet ook een
aantal plekken aan waarin duurzaamheid centraal staat, zoals de
Reggetuinen (Stadslandbouw), natuurontwikkeling de Hemmel en de
Reggesprong. De route is in verschillende variaties en afstanden te
lopen. In de routebeschrijving worden de verschillende plekken
beschreven en deze biedt op verschillende plekken vragen voor
persoonlijke bezinning en meditatie. Desgewenst kan men hierover
met een medewandelaar in gesprek.
In de loop van de maand mei zal de routebeschrijving op de website
van de Hofkerk Goor en de Martinuskerk Markelo worden geplaatst.
Ook zijn er in de kerken papieren versies beschikbaar.
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Kleurrijk in de Hof zaterdag 21 mei

Op zaterdag 21 mei van 11.00 – 15.00 uur vindt weer de
multiculturele markt Kleurrijk in de Hof plaats op de parkeerplaats
voor het gemeentehuis. Kleurrijk in de Hof is de plek waar
verschillende culturen en nieuwkomers uit verschillende landen
elkaar ontmoeten rondom muziek en dans, eten en drinken, kunst en
cultuur en duurzaamheid. Dit jaar zullen ook de Oekraïense
vluchtelingen die in de Hof van Twente verblijven zich presenteren.
Syrische zoetigheid, Turkse koffie, Eritrese gerechten, Oekraïense
hapjes, Hollandse poffertjes naast het klompenmuseum,
hennavlechters, kappers, met een doorlopend muziek- en dans
programma uit verschillende culturen met uiteraard het circus Caroly.
Dit jaar ook meerdere duurzame organisaties zoals het Repaircafé,
de Reggetuinen (Stadslandbouw) en de Groene Loper met o.a. een
zadenbibliotheek en workshops insectenhotel maken.
En bij dit alles ruime gelegenheid om elkaar te ontmoeten.
Voor de kinderen zijn er ook tal van activiteiten vanuit de
Hofschminkers, het Kukelnest en er is een springkussen en een
voetbalveld.
Kijk ook op https://www.kleurrijkindehof.nl/
Kleurrijk in de Hof is een initiatief van verschillende
welzijnsorganisaties in de Hof van Twente, Vluchtelingenwerk en de
Hofkerk.
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Leven in de Bunker
Eén keer in de 14 dagen in de
even weken vult de Bunker zich
met gezelligheid. De jongeren
organiseren zelf ook regelmatig
activiteiten.
Onlangs zijn we met bijna de hele
groep naar Rijssen geweest. Naar
een Escaperoom. Een uur lang
krijg je de tijd om allerlei codes op
te speuren die uiteindelijk leiden
naar de sleutel van de uitgang.
Een spel waarbij het aan kwam op zoeken, samenwerken, puzzelen,
oplossingsgericht denken…
Daarna zijn we teruggegaan naar de Bunker waar de gezelligheid
nog even doorging. Je ontdekt dat de groep elkaar steeds beter leert
kennen. Er wordt heel wat gedeeld daar met elkaar. Aan de bar en
na afloop bij de nazit op de trap. Leven in de Bunker!
Peuter kleuter vieringen
Wat was het weer een mooi seizoen met die prachtige groep
kinderen. Samen zoeken, ontdekken en groeien. Daar draait het om
bij kindertheologie: Kinderen die het geloof en de Bijbel ontdekken op
een manier waarbij het kind zelf centraal staat.
Ook tijdens de speciale eredienst die o.a. gericht was op deze
leeftijdscategorie hebben we op deze manier vorm gegeven.
Kinderen die zelf het verhaal vertellen a.d.h.v. wat ze zien op
prenten. Door hun ogen leren kijken kan zo verrijkend zijn.
Zondag 22 mei om 16.00 uur hebben we alweer de laatste
bijeenkomst voor dit seizoen.
Hanneke Caron.
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Uit de kerkenraad
De kleine kerkenraad heeft op donderdag 7 april vergaderd.
Naast de gebruikelijke agendapunten zijn de volgende punten aan de
orde geweest:
- Er is gesproken over de verschillende signalen die zijn afgegeven
op de gemeente-avond en kerkenraadsvergaderingen van het
afgelopen voorjaar. Tijdens deze avonden werd stilgestaan bij hoe
we als gemeente uit de coronaperiode zijn gekomen en werden ook
plannen voor een stiltecentrum en een mogelijke pioniersplek
besproken. Tevens werd een begin gemaakt met het
beleidsplanproces dat in het najaar moet leiden tot een beleidsplan
voor de periode 2023 – 2025. Zie hiervoor ook in dit kerkblad het
stuk: “Hoe zijn we samen kerk”.
- Pelgrimstocht Hemmelreis. Deze route wordt op Hemelvaartsdag,
26 mei, officieel geopend.
Verder zijn de diverse activiteiten van de verschillende werkgroepen
en de predikant nagelopen.
Kerkenraad
Op 16 maart was er een Kerkenraadsvergadering. Hierbij waren 18
Kerkenraadsleden aanwezig.
Deze stond in het teken van het beleidsproces Kerk op weg 2022, en
er is gesproken.
Gastspreker Jaap van der Giessen, startbegeleider pioniersplekken
Protestantse kerk 2022, was hiervoor aanwezig om uitleg te geven
over het proces m.b.t. pioniersplekken.
Er is in groepjes gesproken over pionieren.
Aan alle werkgroepen wordt gevraagd om rond hun stuk werkveld
een beraad te houden. De periode t/m september/oktober zal worden
gebruikt om met elkaar in deelgroepen over facetten van het
gemeente-zijn te praten. In het najaar kunnen we dan concrete
stappen maken. Hierover komt nog meer informatie vanuit de Kleine
Kerkenraad.
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Verkiezing nieuwe ambtsdragers
Sinds een aantal jaren werken we in Goor met een nieuwe vorm van
kerkenraad, waarbij de meeste (kern)vrijwilligers ook ambtsdrager
zijn. Voor de meeste ambtsdragers betekent dit dat ze in de eerste
plaats actief zijn op een eigen werkveld, zoals bijvoorbeeld pastoraat,
kindernevendienst, koster, etc. en daarnaast drie keer per jaar de
kerkenraadsvergadering bijwonen om de grote beleidslijnen vast te
stellen.
Dat betekent ook dat de verkiezing van nieuwe ambtsdragers niet
meer hetzelfde is als vroeger. Vroeger kreeg de gemeente een
overzicht van de vacatures in de kerkenraad en daarvoor werd
gevraagd om namen van gemeenteleden in te dienen die men
hiervoor geschikt achtte. Vervolgens werden deze gemeenteleden
benaderd en als men positief reageerde dan werden zij als
ambtsdrager bevestigd.
In de huidige situatie worden mensen in de eerste plaats gevraagd
om mee te werken aan een activiteit in de gemeente, bijvoorbeeld om
diaconale taken uit te voeren, om mensen te bezoeken, om mee te
werken in de jeugddienstcommissie, waar dan ook de vraag aan
gekoppeld wordt om als ambtsdrager te worden bevestigd.
In de kerkdienst van zondag 28 augustus worden deze nieuwe
vrijwilligers als ambtsdrager bevestigd, waarbij ook afscheid wordt
genomen van hen die als ambtsdrager aftreden, omdat ze zijn
gestopt met hun vrijwilligerstaak.
Maar tegelijkertijd is wel de regel (volgende de kerkorde) dat
gemeenteleden altijd in de gelegenheid moeten worden gesteld om
namen aan te dragen voor nieuwe ambtsdragers.
Dit om te voorkomen dat de kerkenraad bepaalt wie de nieuwe
kerkenraadsleden worden.
Daarom geeft de kerkenraad aan de gemeenteleden de gelegenheid
om namen aan te dragen van gemeenteleden waarvan zij van
mening zijn dat zij geschikt zijn om als ambtsdrager zitting te nemen
in de kerkenraad.
Namen kunnen worden ingediend tot 30 juni bij de scriba van de
kerkenraad, Alinda Sportel, tel. 0547-261221, email

kerkenraad@hofkerkgoor.nl
Namens de Kerkenraad
Alinda Sportel, Scriba
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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
Bedankt!
In de 40-dagentijd voor Pasen hebt u houdbare voedingsmiddelen in
de kerk gebracht voor de Voedselbank. Eén van de werken van
barmhartigheid is; “De Hongerigen voeden….” Gelukkig kennen we in
Nederland geen honger, maar er zijn wel mensen, die het financieel
moeilijk hebben! Zij worden geholpen door de Voedselbank.
Deze was dan ook blij met het extra voedsel, dat u hebt
meegebracht, ruim 4 kratten vol!
Namens de minima in de Hof van Twente: Hartelijk dank voor het
extraatje!
De Diaconie.
Avondmaalscollecte op 29 mei, de zondag vóór Pinksteren
Wij zijn heel blij, dat de Diaconie heeft besloten op 29 mei de
Avondmaalscollecte te bestemmen voor de bouw van de ziekenzaal
(voor 12 bedden) in het ziekenhuis van Manantali, Mali.
In Kerk Onderweg van april hebben we hierover geschreven. Het
gaat over de nieuwbouw van een ziekenzaal voor 12 bedden (voor
de huidige bevolking van ruim 10.140 inwoners); de huidige
ziekenzaal voor 6 bedden zal dan gebruikt gaan worden als
laboratorium voor bloed- en urineonderzoek.
Nu we dit schrijven is Casper Jansen, onze man in Mali, op bezoek in
Nederland en gaan wij afspreken, hoe wij en op welke tijdstippen wij
de bedragen voor de nieuwbouw beschikbaar gaan stellen.
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Er is een begroting gemaakt door de lokale aannemer Bama
Doumbia, die in de loop van de tijd meerdere gebouwen van het
Maliproject gebouwd en gerestaureerd heeft.
In de kerkdienst zal gecollecteerd worden; voor de volledigheid hier
ook het banknummer: Diaconie Hofkerk Goor NL66SNSB
0908763743, met vermelding van Maliproject.
Cees en Addie van der Sluijs-Goud

Jaarrekening 2021 kerk
Kerkrentmeesters hebben in hun vergadering van 24 februari de
ontwerp jaarrekening 2021 van de kerk goedgekeurd. Deze wordt
door tussenkomst van de kleine kerkenraad 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

JR2021
B2021
JR2020
45.767
43.070
44.808
6
10
36
133.741
134.000
141.528
-390
-400
-334
28.186
33.027
24.468
€ 207.309 € 209.707 € 210.506

Lasten
Kerkgebouw
43.947
85.960
93.117
Overige gebouwen
13.573
7.000
7.138
Afschrijvingen
3.750
750
750
Pastoraat
91.223
95.000
94.716
Kerkelijke activiteiten
9.422
11.570
3.226
Bijdragen aan bovenplaatselijk
9.218
9.330
9.677
Salarissen en vergoedingen
11.627
11.300
23.035
Beheer en administratie
11.524
12.000
13.554
Financiële lasten
1.159
800
1.034
Totaal lasten
€ 195.444 € 233.710 € 246.246
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Operationeel resultaat

+ € 11.865 - € 24.000 - € 35.741

Incidentele baten
Incidentele lasten
Resultaat verslagjaar

4.009
2.005
+ € 13.869

14.786
6.765
- € 27.142

Toevoeging bestemmingsres. - 13.000
Onttrekking bestemmingsres.
479
Toevoeging onderhoudsvoorz. - 3.000
Onttrekking onderhoudsvoorz.
Resultaat
- € 1.652

-17.679
18.257
13.343
- € 13.800

De begroting 2021 was opgesteld tijdens de heersende pandemie, en
de jaarrekening 2020 was vóór de huidige situatie. Zijn dus niet goed
vergelijkbaar met de rekening 2021. De baten lopen iets terug, maar
de lasten zijn sterk achtergebleven bij de begroting. Dit komt o.m.
omdat er veel minder is besteed aan onderhoud kerk en toren.
Resulteert in een positief resultaat. Aan de bestemmingsreserves
moet worden toegevoegd € 10.000 voor het onderhoud kerk en toren,
€ 3.000 afschrijving airco’s en € 3.000 voor het klimaat (uit het
verjaardagsfonds). Resteert een gering negatief resultaat van € 1.652
dat ten laste van de algemene reserve moet worden gebracht.
De PKN richtlijn verplicht de kerk vanaf 2020 de vaste activa met een
WOZ zo te waarderen. Dit heeft alleen gevolgen voor het totaal van
de balans, en dit jaar scheelt het € 1.000 in de
herwaarderingsreserve. In die reserve is opgenomen de uitgave aan
airco’s in 2020 van € 32.186, zodat daarop kan worden
afgeschreven. In de balans staat de afgesproken reserve van
€ 150.000 voor pastoraat en overige kerkelijke activiteiten. Voorts zijn
de liquide middelen (= kas + bankrekeningen) samen met de
debiteuren voldoende om de verplichtingen uit reserves,
voorzieningen en crediteuren te voldoen. De financiële situatie van
de kerk is dus gezond.
De volledige jaarrekening ligt tot de kerkenraadsvergadering van 18
mei ter inzage voor gemeenteleden in het kantoor in de
Klokkenkamp. Vanwege de beperkte toegankelijkheid kunt u zich
wenden tot de penningmeester voor een afspraak.
Op 18 mei moet de kerkenraad de jaarrekening vaststellen. De
kerkenraadsleden krijgen ter voorbereiding de jaarrekening (Balans,
Baten en Lasten, toelichting, controleverslag zodra beschikbaar, en
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bestuursverslag). Zij kunnen zich voor vragen wenden tot de
penningmeester, liefst schriftelijk, en tot uiterlijk drie dagen voor de
geplande kerkenraadsvergadering. De vragen en antwoorden zullen
aan de kerkenraadsleden worden toegezonden.
Frits Schutte, penningmeester tel. 260211
e-mail penningmeester@hofkerkgoor.nl
Solidariteitskas 2022
Gemeenten helpen elkaar. Dat is het uitgangspunt voor het werk van
de Commissie Steunverlening die de Solidariteitskas van de
Protestantse Kerk beheert. Deze commissie bestaat uit deskundige
vrijwilligers, zelf zeer betrokken bij het kerkenwerk. Zij beoordeelt
aanvragen van gemeenten die voor noodzakelijk grote uitgaven
staan die ze zelf even niet kunnen financieren, en kijkt daarbij vooral
naar de perspectieven voor een vitaal gemeente-zijn. En dat alles
onder het motto: vóór gemeenten – dóór gemeenten.
De Solidariteitskas wordt gevuld door een vaste jaarlijkse bijdrage
vanuit de plaatselijke gemeenten. Investeringen uit de
Solidariteitskas zijn altijd tijdelijk, maar bedoeld om duurzaam op weg
te helpen.
Behalve voor de steun aan individuele gemeenten worden middelen
uit de Solidariteitskas ook ingezet om activiteiten te bekostigen die de
kerk als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten
beschouwt. Zoals het categoriaal pastoraat, dat is pastoraat voor
bijzondere doelgroepen: studenten, koopvaardij, doven, binnenvaart,
luchthaven, zorg, gevangenissen, krijgsmacht. Die vormen van
pastoraat vergen speciale aandacht, kennis en kunde die intensief en
kostbaar zijn.
Elk jaar vragen wij u bij te dragen. Van uw gift wordt € 5 afgedragen
aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft is bestemd voor
onze eigen gemeente. In de loop van de maand mei ontvangt u de
brief met aangehechte acceptgiro. Het bedrag is niet ingevuld.
Mogen wij weer rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage? Zo helpt
ook u mee aan de opbouw en het voortbestaan van de gemeenten
en het bovenplaatselijk werk binnen de Protestantse Kerk, alsmede
aan de bekostiging van onze eigen activiteiten.
College van kerkrentmeesters
N.B. In 2021 was de opbrengst van deze actie € 4.105 terwijl wij
€ 2.720 moesten afdragen. Dus bleef er € 1.400 over voor onze
eigen gemeente. Dit jaar moeten we € 2.645 afdragen.
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Bezorgen Paasplantjes
Met het bezorgen van de paasplantjes heeft de diaconie de volgende
giften ontvangen, via: Ronald Boertje € 5,00, Gerrit-Jan van de Veen
€ 20,00, Bertha Fernhout € 20,00, Anita Brinkers € 10,00 en € 6,50
Johanna Jolink € 10,00, Hans Brinkhorst € 5,00,
Lia Buitenhuis € 5,00 en Fred Gerritsen € 5,00 aan collectebonnen
Alle gevers hartelijk dank hiervoor.
Namens de diaconie, Janny Daling
Verantwoording april
Aan collectegelden is per 26 april ontvangen € 763,00 waarvan
€ 399,00 voor de kerk en € 364,00 voor de diaconie. Dat laatste
bedrag wordt natuurlijk overgemaakt naar de diaconie. Voorts is de
stand van de paascollecte € 947,50, inclusief € 10 collectebonnen.
En er is deze maand aan contante giften € 35,00 ontvangen: via Dora
Brinkhorst € 10,00 via Johanna Jolink € 20,00 en via Lia Buitenhuis
€ 5.00. Alle gevers natuurlijk hartelijk bedankt voor deze
ondersteuning van ons kerkenwerk!
Frits Schutte, penningmeester

Kruisweg tot Pinksteren in de kerk
De zeven weken tussen Pasen en Pinksteren noemen we ook wel de
Paastijd. De liturgische kleur is daarom ook wit. In deze periode
‘leren we als gemeente te begrijpen’ wat de Kruisiging en Opstanding
betekent. Met Pinksteren breekt dit begrip helemaal door. Het past
daarom ook om de Kruisweg met de twee Opstandingstaties tot
Pinksteren in de kerk te laten hangen/staan. Ook de slinger van
verhalen blijft tot aan het Pinksterfeest hangen. Het is daarbij ook nog
mogelijk een eigen verhaal er bij te hangen.
ds. W. de Jong
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Verslag van de Paasviering
Helaas heeft de Activiteiten Commissie Hofkerk in afgelopen twee
jaar geen activiteiten kunnen organiseren vanwege allerlei
coronamaatregelen. Gelukkig zijn er inmiddels geen maatregelen
meer van kracht en kon er op dinsdagmiddag 12 april jl. weer een
Paasviering worden gehouden in De Klokkenkamp. We willen u
graag deelgenoot maken van de mooie en gezellige viering.
De voorbereiding was als vanouds: in een vergadering de taken goed
verdeeld dan weet iedereen wat van hem wordt verwacht. De
dinsdagmorgen besteden aan de inrichting van de zaal, de tafels
feestelijk aangekleed, de etenswaren geserveerd op schalen en de
techniek gecontroleerd of alles goed werkt. Als dan aan het eind van
de morgen de zaal in gereedheid is gebracht dan is het een feestelijk
gezicht hoe de tafels gedekt en versierd zijn. Alle dingen zijn gereed!
Maar niet onbelangrijk is nog het koken van de vele eieren. Ook deze
taak durft iemand op zich te nemen.
Voor de bewoners van De Stoevelaar is er een busje met een
rolstoellift geregeld. Wat opvalt is dat de belangstelling uit de
Stoevelaar dit jaar heel wat minder is. Duidelijk is te constateren dat
ons in afgelopen jaren heel wat ouderen zijn ontvallen. Bij aankomst
bij De Klokkenkamp is het al lekker druk met mensen die gebracht
worden of op eigen gelegenheid komen.
Mooi op tijd aanwezig zijn heeft z’n voordelen: je kan even een
praatje maken met bekenden die je in de afgelopen twee jaar niet
gezien hebt. Elkaar ontmoeten, daar is de bijeenkomst ook voor
bedoeld.
De viering begint met enige vertraging. Het wachten is op de pianist,
een niet onbelangrijk persoon voor de muzikale begeleiding.
Gelukkig, na een kwartiertje verschijnt hij. Dat krijg je als je de
aanvangstijd een half uur later in je agenda noteert.
Voor de viering is er weer netjes een liturgie gemaakt. Onze
voorganger Wim de Jong heeft zijn dienst gebaseerd op het
paasverhaal en bij de uitleg verwijst hij naar enkele kruiswegstaties
die momenteel in de kerkzaal te bezichtigen zijn. Tijdens zijn uitleg
worden de staties geprojecteerd. Wim weet de details goed onder de
aandacht te brengen en te verduidelijken. Een verrijking voor degene
die het mag horen. Het zingen van de bekende paasliederen geeft
weer een goed gevoel.
Na de dienst gaan we genieten van al het lekkere eten dat wordt
geserveerd. Hulde aan de persoon die voor de gekookte eieren heeft
gezorgd. Gelukkig is er ook nog tijd voor Jan Pluimers om door
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middel van projectie alle kruiswegstaties te tonen. Jan citeert uit het
boekje dat in 2019 is uitgegeven.
Voordat Hetty Bieleman de viering afsluit is het fijn om te zien dat
iedereen snel nog even de persoonlijke contacten zoekt, een kort
praatje, belangstelling voor elkaar of wellicht een afspraak gemaakt
voor een bezoek.
Om vijf uur staat het busje weer voor en gaat iedereen huiswaarts.
Veel dank aan allen die dit alles mogelijk hebben gemaakt. We
kunnen terugzien op een geslaagde Paasviering.
Met vriendelijke groeten van de Activiteiten Commissie Hofkerk en
graag tot een volgende keer, Jan Pluimers
Bedankt
Langs deze weg willen wij hartelijk bedanken voor de mooie plant,
die we kregen na mijn verblijf in het ziekenhuis.
Ik lag daar voor een bacteriële ontsteking en na thuiskomst kregen
we beiden corona.
Maar we zijn er weer bijna bovenop.
Groet, Gerrit en Riekie Tijhuis
Bedankt
Hartelijk bedankt voor al het medeleven en de steun die ik via
kaarten en telefoontjes van jullie mocht ontvangen na het overlijden
van mijn man Evert Kappert.
Ook dank voor de bloemen vanuit de kerk.
Met vriendelijke groet, Alie Kappert-Velderman
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Twenteweek Roosenvelthuis
Mij is gevraagd een verslag te schrijven over de Twenteweek van 26
maart t/m 2 april 2022, in het Roosenvelthuis, in het Nieuw-Hydepark in
Doorn. Gasten uit Goor waren: Marry Nijmeyer, Douty van Loo en ik.
Wat was het fantastisch ! Ik zal proberen, het in dichtvorm te
verwoorden. Hopelijk geniet u hiervan net zo als wij deden.
1. In Nieuw-Hydepark zijn wij. Iedereen is reuze blij.
Woont in een appartement. Elk één wordt verwend.
2. Voedsel is er elke dag. De kok weet wie, wat eten mag.
De keus is groot en variant. We eten uit zijn hand.
3. Wil je soms weg met de fiets, geen probleem, helemaal niets.
Duofietsen staan er klaar, stap op karren maar.
4. Golf je graag dan heb je pech. De golfbaan is gesloten zeg.
Maar wil je graag het landgoed door, de golfkar die rijdt voor.
5. Uitstapjes, die zijn er zat, tuinen, wink'len kies maar wat.
Amersfoort of Spakenburg, heen en ook weer t’rug.
6. Ontspanning is veel in huis. Zingen, Quizzen, Bingo thuis.
Ieder komt hier aan zijn trek. Aandacht geen gebrek.
7. Swing'ngde wielen, duo Vim Dansen, zingen, dat is slim
Knutselen al is het vroeg. Keus is er genoeg.
8. Denk je dat je 't hebt gehad, voor thuisblijvers is er zat.
Beauty dames maken gauw, nagels rood, wit, blauw.
9. Donderdag is het groot feest. Bont' avond als nooit is geweest.
Gasten komen aan de beurt. Niemand die er "zeurt".
10. Vrijdag feestelijk diner. Dan eet iedereen wel mee.
Zanger/entertainer komt. Niemand die er bromt.
11 uur heb je 't wel gezien. D'avond krijgt een dikke tien.
Altijd hadden we wel lol. 't Programma was weer vol.
12. Zaterdag, wat jammer nou, moeten we naar huis toe gauw.
Net nu je elkander kent. Aan alles komt een end.
13. Vrijwil'gers onze dank is groot. Ev'rybody, die genoot.
Nou tot ziens en hopen maar, TOT HET VOLGEND JAAR !!!
Anke van Leeuwen.
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Plastic……. Wat moeten we ermee?
De “World-Earthday” van 22 april jl. vroeg wereldwijd aandacht voor
Natuur en Milieu, klimaatverandering, duurzaamheid enz. De
opwarming van de aarde gaat helaas nog steeds door…. Gletsjers
smelten, steeds vaker extreme weersomstandigheden, zoals hitte,
droogte (vooral in Afrika), stormen, regen en overstromingen zoals
vorig jaar o.a. in Limburg.
En dan hebben we het nog niet eens over het milieu, waarin plastic
een groot probleem is: Zoals plastic zwerfafval, plastic soep in de
oceaan ( nog steeds niet opgeruimd) en de microplastics in de
zeeën, die we zelf binnenkrijgen via vis en schaaldieren.
Microplastics zitten zelfs in ons bloed!
Ze worden door de industrie verwerkt in allerlei cosmetica, scrubcrèmes enz.
Plastic wordt wel apart ingezameld, maar is moeilijk te recyclen:
teveel soorten plastic/kunststof door elkaar. Dat recyclen lukt
slechts voor een deel. Plastic tasjes in winkels zijn al in de ban
gedaan. Op petflessen wordt nu eindelijk statiegeld geheven.
Nu nog al die plastic zakken in de supermarkt, voor afwegen van
groente, fruit enz. Papieren zakken zijn beter (recycling) of de
herbruikbare tasjes, die in de winkel te koop zijn. (2 voor 70 cent bij
Jumbo). Laten we zo weinig mogelijk plastic (verpakkingen)
gebruiken , want al dat plastic is slecht voor onze leefomgeving! Het
is niet afbreekbaar….! Daar wordt men zich steeds meer van bewust.
“De natuur is de kleding van God”! Hoe zouden wij het vinden, als
onze kleding besmeurd werd met vies water, zwerfafval en stinkende
lucht?
Dora Brinkhorst. (Groene Kerk).
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Open Deur mei 2022 Bomen
Vraag iemand ‘Heb je een favoriete boom?’ en
meestal komt er meteen een verhaal: over die
klimboom vroeger in het park, die knoestige eik
in het bos, de markante conifeer in de
achtertuin, het rijtje knotwilgen langs de sloot…
Bomen maken indruk op mensen door hun
leeftijd, kracht en schoonheid. Ze lijken hemel
en aarde met elkaar te verbinden, met hun
wortels diep in de grond, hun takken tot hoog
in de lucht. Bijna alle culturen kennen dan ook
heilige bomen en bossen.
Bomen staan symbool voor leven.
Met onder andere:
• De levensboom
• Juichende bossen – zijn bomen heilig?
• Van wie ben jij er een - stambomen
• De boom van kruin tot wortel
• Bijbelse bomen -van terebint, ceder en goede vruchten
• Bomen als redders - kunnen wij bomen redden?
--------------Open Deur
opendeur@kokboekencentrum.nl (abonnementenadministratie)
redactieopendeur@kokboekencentrum.nl (redactie)

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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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 04 juni (voor 5 weken) inleveren
vóór 24 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
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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