UIT DE PASTORIE
Wij schrijven 2014. Met frisse moed gaan we verder, gesterkt door vele
goede wensen, die wij van u mochten ontvangen. Veel dank!
Bij alle jaaroverzichten die u gezien of gelezen heeft, hoort ook het
jaaroverzicht van onze parochie. We kijken terug naar het afgelopen
jaar.
Hoe bijzonder en verrassend was het terugtreden van paus Benedictus
XVI, een historische gebeurtenis op 28 februari. Het hoge ambt viel
hem te zwaar. Een opvolger moest gekozen. Spannende dagen.
In Hofnieuws schreef ik: ‘Natuurlijk blijft de geest van Benedictus
spreken. Maar ook de Heilige Geest?’
Hoe verrassend en hoe opgetogen was ieder met de keuze van Jorge
Mario Bergoglio, die als naam koos: Franciscus. Hij werd zelfs al gekozen tot de man van het jaar.
Het is opeens allemaal totaal anders. Het was een wonder, dat 115
kardinalen, oudere mannen, waar doorgaans de vernieuwing niet vandaan komt, de kracht hadden om te zeggen: we hebben nu iemand
nodig die totaal anders is, die ook totaal anders is van stijl, die goedenavond zegt wanneer hij de eerste keer voor het publiek verschijnt, en
die korte tijd daarna de voeten van ook vrouwen wast, hoewel dat volgens de liturgische regels niet zou mogen.
Breekt er een nieuw tijdperk aan in onze kerk?
‘Wij moeten overgaan van een kerk die regels stelt naar een kerk die
het geloof bevordert en overdraagt’, zegt paus Franciscus. Het eerste
document, dat hij schreef kreeg als naam: Gaudium Evangelii, de
vreugde van het evangelie. Een naam, die een compact credo is van
deze paus. Hij wil de wereld omhelzen. De kerk moet tederheid uitstralen en vreugde!
En al zie ik in onze Martelaren het afgelopen jaar helaas duidelijk een
krimp, de Martelaren heeft veel vreugde uitgestraald, 2013 was het jaar
met vele feesten. Bert Hilhorst mocht vieren, dat hij 25 jaar koster was,
de koffiebeuk bestond 35 jaar, het Hofnieuws 40 jaar en de parochie
111 jaar. Daarbij was het lang geleden dat we zoveel huwelijken hadden in onze kerk. Op de tv in ‘De straten van Amsterdam’ was het voor
iedereen te zien: in dit schitterende gebouw moet je zijn om het leven
te vieren.
Dankzij de grandioze inzet van heel velen blijft de Martelaren een vitale
parochie, waarin velen zich thuis voelen. De een besteedt vele uren
aan de parochie. Een ander doet iets eenvoudigs. Maar het vele en het
grootse, het weinige en het eenvoudige helpen onze gemeenschap op
te bouwen en in stand te houden.

Hier willen we terugblikken op wat er zoal gebeurde in en rond onze
parochie.
Cijfers
17 Mensen hebben we onze kerk uitgedragen en overgedragen in de
handen van de levende God. Vorig jaar waren dat er 20.
Ieder betreurt zijn eigen dierbare. Maar ik wil hier Jos La Poutré noemen, voorbidder bij het ochtendgebed, en de stuwende kracht van het
Verrijzeniskoor, dat regelmatig zingt in de Bijlmerbajes.
En Wim Grootveld, iedere woensdagmorgen was hij op de pastorie
om de liturgieboekjes te drukken, voor elk Hofnieuws schreef hij een
gedicht. Wij missen hen.
23 Kinderen werden er gedoopt. Vorig jaar hingen er 31 blaadjes aan
onze doopboom.
21 Jonge mensen ontvingen het sacrament van het Vormsel. Het komende jaar is weer het jaar van de Eerste Communie.
7 Huwelijken werden er in onze kerk ingezegend. Ook zijn wij huis van
de gemeente. Dat betekent dat men hier ook een burgerlijk huwelijk
kan sluiten. Dat gebeurde 5 maal. Wij hadden in totaal 10 huwelijksvieringen in onze kerk. Vorig jaar 7. Heel bijzonder was ook, dat twee
vrouwen hier de zegen ontvingen over hun verbintenis.
Cijfers. U weet dat het om mensen gaat, om verdriet en vreugde, om
lief en leed, om momenten waarop onze kerk op haar best functioneert,
om vieringen, waar we ons leven geborgen weten in Gods hand.
Wat bracht ons 2013?
Iedere dinsdag- en vrijdagochtend wordt in onze kerk het ochtendgebed gebeden. Met aandacht voor het lief en leed van parochianen
en voor de nood in de wereld.
Iedere zondag wordt er een bloemetje gegeven aan een zieke, of aan
iemand, die wat steun kan gebruiken.
Iedere derde dinsdag van de maand is de pastorie een open huis met
gezellige koffieochtend.
Iedere 2e en 4e zondagmiddag is de kerk opengesteld voor buurtbewoners en belangstellenden, terwijl het orgel bespeeld wordt.
Muziek was er in onze kerk. Hemelse Muziek op een aantal zondagmiddagen, verzorgd door Erik Jan Eradus en zijn muzikale vrienden.
En indrukwekkende koorzang van Duodectet hoorden we tijdens de 4
mei herdenking.
Films werden vertoond in de Hof der verbeelding, driemaal een cyclus,
over het kind, over multiculti en over spirituele reizen.
In de zomer was op zaterdag de tuin opengesteld om van het zonnetje
te genieten, maar ook van thee en taart.

En ruimte in de pastorie was er voor Mindfullness, Yoga en Businessspiritualtiteit.
Helaas moesten we in september stoppen met de Kindernevendienst.
Ik vond dat heel jammer, want wat is een kerk zonder kinderen? Maar
hoe verrassend was het, dat in oktober plotseling het Kinderkoor opleefde en wat hadden we met de kerst een geweldig kinderkoor.
Zeven keer was er in de buurtkrant Dwars een artikel vanuit de Hofkerk
te lezen.
Onderwijl werd er door de verschillende commissies, de pastoraatsgroep in oprichting en vooral het parochiebestuur druk vergaderd over
het voortbestaan van onze parochie, over de samenwerking met de
parochies in de Regio en over mijn a.s. pensionering. Belangrijke onderwerpen, die velen met zorgen vervullen.
Het overzicht
Januari
Zondag 6 januari openden wij het nieuwe jaar traditioneel met een
samenzang van al onze koren. We gaan feest vieren het komende jaar,
stelde ik in de nieuwjaarspreek. Want feest vieren is goed voor iedereen, het vergroot onze saamhorigheid en het geeft vertrouwen voor
de toekomst. Wij zijn blij met deze kerk en deze parochie.
Zondag 13 januari schonken we aandacht aan de Dag van het Jodendom, de tak, waarop ons geloof is geënt, en zondag 20 januari vierden
wij onze verbondenheid met onze medechristenen. Maar die vieren we
in De Bron.
Driemaal per jaar houden wij oecumenische diensten: de zondag van
de eenheid dus, dan in september de vredeszondag, die vieren wij hier
en tenslotte Hemelvaartsdag, die vieren we samen met de Bron en met
de Evangelische Broedergemeente in de Koningskerk.
Januari is ook altijd de maand van de actie kerkbalans, de actie om
kerk en parochie te steunen. Hoe de stand van kerkbalans is? We
hopen, dat we op het begrote bedrag mogen uitkomen. Ik wil u overigens van harte bedanken voor het vele wat u telkens weer opbrengt
voor onze kerk, maar ook voor de missionaire acties, de Vastenactie,
de Adventsactie, de Miva, Mensen in Nood, de Zonnebloem, Malawi en
het PCI. Hoe wordt er telkens royaal gegeven.
Dan februari.
Februari is met oktober de maand van de gastvoorganger.
Wij hadden gastpredikanten uitgenodigd te preken over de 10 geboden. Wij verwelkomden o.a. pastor Martin Zandstra, justitiepastor, die
sprak over ‘Gij zult niet stelen’.

Martin Zandstra, hij was meerdere keren gastpredikant bij ons, die
goede pastor, die over zijn werk sprak als met je poten in de bagger
staan en met een visioen in je hoofd. Hij stierf op 10 april, 67 jaar oud.
Pasen viel dit jaar vroeg.
Dat betekende dat het op 16 februari Aswoensdag was, begin van de
40 dagentijd. We bleven ons ook dit jaar inzetten voor de middelbare
school in Malawi. Op 23 maart werd de sponsorloop georganiseerd met
een prachtige opbrengst van ruim € 6000,Zondag 31 maart vierden we het hoogfeest van Pasen. Die middag
vieren traditiegetrouw de Armeniërs hier hun Paasfeest.
Dan werd het april.
Op 14 april ontving Bert Hilhorst de penning van verdienste. Voor zijn
jarenlange inzet als onbezoldigd koster kreeg hij deze blijk van waardering van onze parochiegemeenschap.
Tijdens een feestelijke samenkomst werd ook ik onverwacht naar voren
geroepen en kreeg een enorm kado, bevattende 18 Ajax tenues. Deze
waren bestemd voor Malawi.
Samen met Adri Lechner reisde ik op 6 mei voor 12 dagen daarheen.
Een geweldige belevenis met als hoogtepunt het bezoek aan de
nieuwe middelbare school St. Louis in Mzedi.
Zes jaar al zijn wij als parochie betrokken bij de bouw van deze school.
En ik voelde me echt trots dat deze school er staat. De leerkrachten, de
broeders, maar ook de leerlingen zijn blij met de school, zelfs de vertegenwoordigers van de regering kijken hun ogen uit, als zij deze school
zien. De beste in zijn soort! Wat is dit goed!
Dankzij de Stichting Lechner Malawi, dé grote sponsor! Onvergetelijk
was het moment dat de voetballers te voorschijn kwamen, toegejuicht
door hun klasgenoten in een prachtige Ajax outfit. Zoveel blijdschap
had ik in Afrika nog niet gezien.
Zondag 7 juli lieten wij de foto’s zien en vertelden wij over onze reis.
Maar eerst werd het juni. Met boeiende oecumenische contacten.
Op 6 juni bezocht de Parochie Vergadering met een aantal belangstellenden het prachtige kerkgebouw van het Apostolisch Genootschap
aan de Archimedesweg. Het was een suggestie van het BIO, het Breed
Interreligieus Overleg, dat het contact tussen de verschillende geloofsgemeenschappen in Oost-Watergraafsmeer wil stimuleren. Op 30 oktober brachten zij hier een tegenbezoek.
En op 16 juni schonken wij aandacht aan Keti Koti, het feest van 1 juli,
waarop het einde van de slavernij werd herdacht, dit jaar 150 jaar geleden. mw. Rinia Cromwell sprak hierover. Een koor van de Evangelische Broeder Gemeente werkte mee aan de viering.

Dan wordt het juli, augustus. Tijd voor vakantie. Tijd voor de tuin.
Dan september, en de kerk komt weer tot leven, een maand met 5
bruidsparen, met Duodectet, met vredeszondag, en met een jubileumnummer van Hofnieuws, want zondag 6 oktober vieren we een bijzonder Martelarenfeest met aandacht voor 35 jaar Koffiebeuk.
Iemand schrijft: het invoeren van een koffiebeuk in onze Martelarenkerk
is het beste initiatief geweest sinds het bestaan van deze parochie. Het
brengt parochianen en toevallige bezoekers van de kerk bij en tot
elkaar. En als de viering eens niet zo inspirerend was, maakt het
samenzijn in de koffiebeuk een hoop goed.
En met aandacht voor 40 jaar Hofnieuws. Ook voor Hofnieuws niets
dan lof. De tekeningen van Jan Quint maken het Hofnieuws tot een
echt ‘eigen’ parochieblad.
Als ik fiets door de Watergraafsmeer, dan denk ik weleens, hoe zou het
met hem zijn en met haar. Het lukt je niet om al die contacten te
onderhouden, maar ik denk, ze ontvangen in ieder geval Hofnieuws. Ze
horen erbij.
Bloemen waren er voor Hans de Lange, Doki Krug en Ina Steman,
maar het gaat erom om in hen u allen te huldigen. De bloemen van de
parochie gingen naar mw. Nellie de Hoog-Leerintveld, onze oudste
parochiane, die uitgerekend op deze dag 100 jaar werd.
Het is dan oktober, zoals gezegd, de maand van de gastvoorganger.
Wij hadden gastpredikanten uitgenodigd om tijdens de preek te werken
met de beamer. Een experiment. Waar woorden tekort schieten, kunnen beelden het onzegbare spreken. Kijkend naar kunst, kunnen we in
contact komen met wat ons werkelijk roert.
De laatste gastpredikant was buiten de serie. Maar blij waren we, dat
we hem hier opnieuw mochten verwelkomen, de paus van Amsterdam,
dichter Huub Oosterhuis. Hij komt hier graag.
Dan wordt het november
Met op 2 november Allerzielen. 40 Kaarsen staken we aan om onze
dierbaren te gedenken.
En dan gebeurde er in die dagen nog iets opmerkelijks. Niet meer kan
ik ‘de heren collectanten’ uitnodigen hun ronde te maken, want op 6
september heeft het college van collectanten besloten zijn regelgeving
te wijzigen zodat vanaf heden ook dames deel kunnen uit maken van
de groep. Zondag 3 november beleefden wij de primeur en ging mw.
Elly Molenaar met de schaal rond.
Vrijdag 15 november organiseerden de collectanten hun jaarlijkse klaverjasavond.

Dan wordt het december, Advent.
Waren al de bisschoppen in Rome, één bisschop niet, en hij kwam bij
ons op bezoek. Met heel veel kinderen vierden we een gezellig Sint
Nicolaasfeest.
Een week later konden we weer genieten van Het Neva-Ensemble uit
St. Petersburg.
Toen begon de tijd van voorbereiding op het kerstfeest.
Met een vesperviering en bezinningsavond. Met kerstvieringen van de
Linnaeus Soos, de Zonnebloem en de St. Lidwinaschool, en met op
zondagmiddag 22 december voor het eerst een Kerst Fair, een gezellige kerstmiddag in de kerk voor de hele buurt, waarin ook de goede
doelenmarkt was opgenomen. Tenslotte vierden we een waarlijk hoogfeest van Kerstmis.
Dat was 2013.
Veel dank aan heel velen. Allen, die ons gesteund hebben, U allen,
onze hartelijke dank! Waar gaat het in het nieuwe jaar naar toe?
U heeft een nieuw Hofnieuws in handen. Neem en lees. Ik wens u allen
veel goeds en geluk in 2014.
Met vriendelijke groet, N. Essen, pastor
(spreekuur elke woensdagmorgen van 10 – 12 uur)
ook: pastor@hofkerk.nl

Hoe gaat het nu...
ÉCHT met jou?
Cordaid – Bond Zonder Naam, januari 2014

UIT DE NIEUWJAARSPREEK
Zal het goed gaan in het nieuwe jaar met de kerk?
Op vredeszondag in september waren Hans Michels en José MichelsNooij in onze kerk aanwezig om hun gouden huwelijksjubileum te gedenken. 50 Jaar geleden waren zij hier getrouwd. Zij vlogen uit, woon-

den in Londen, en nu waren ze even terug. Het voelde als thuis komen.
Zelfs de lezing die dag uit het evangelie, nota bene over de verloren
zoon, herinnerde hen aan hun trouwdag. In de kerk waren ook aanwezig Ward van Beers en Wieneke Michels. Zij trouwen dit jaar in onze
kerk. En ik dacht even: hoe zou het zijn als zij over 50 jaar naar hier
komen om hun ja-woord te gedenken?
Het gebouw zal er staan. Als we de klimaatveranderingen kunnen afwenden en Nederland niet bij Amersfoort begint, dan zal de Hofkerk
nog fier overeind staan. Het Parochie Bestuur samen met Kees de
Haan zorgt heel goed voor dit monumentale gebouw en zoekt naar
meer mogelijkheden om het te benutten.
Maar zal er nog een parochie in wonen?
17 Maart a.s. word ik 65 jaar, en dat betekent dat de bisschop twee
maanden later mijn zending zal intrekken.
Na meer dan 26 jaar ben ik niet
meer de pastor van de Martelaren.
Dat vinden velen van u jammer,
en ik vind dat eigenlijk onvoorstelbaar.
‘Zie ik u volgend jaar nog?’ vroeg
Sinterklaas. Ik had er niet bij stil
gestaan. Was de afgelopen kerst
mijn laatste kerst?
Als professional zal ik hier niet
meer werken. Zo zijn nu eenmaal
de regels. Maar al die jaren heb
ik een grote bewondering gehad
voor de grandioze inzet van vrijwilligers voor onze parochie. Wat
had ik zonder hen hier kunnen
betekenen?
Ook ik zou mee willen doen met jullie, vrijwilligers! Ik zal een stapje
terug doen, je bent 65 en dan mag dat. Maar u hoeft dat niet te merken.
Het afgelopen jaar is er een groep gevormd: de pastoraatsgroep in
oprichting, bestaande uit Janneke de Bruin, Elly Molenaar, Frank de
Haas en Ari van Buuren. Samen met mij willen zij het pastoraat in onze
parochie verzorgen.
Het is mijn droom, dat deze groep met Pinksteren geïnstalleerd wordt
en dat we met de inspiratie van Gods Geest wat we de afgelopen jaren
hebben opgebouwd mogen bewaren: die parochie als een open, gastvrije gemeenschap waar velen zich thuis mogen voelen.

Het is mijn hoop, dat pastor Leo Nederstigt de officiële pastoor van
onze parochie blijft, zoals hij dat al zo’n zes jaar is. Pastoor op afstand,
en van ons mag die afstand ook best wat korter.
Dit is mijn droom. Wij zijn er klaar voor. Of hij ook waar wordt? Het
wordt een spannend jaar. Wij allen hier moeten blij zijn en diep respect
hebben voor ons Parochie Bestuur. Om wijsheid bidden we voor hen.
Het bisdom ziet het komende jaar het liefst een nieuwe parochie ontstaan van Oost, Zuidoost, Diemen en Duivendrecht. Kan binnen die
parochie de Martelaren die open en gastvrije gemeenschap zijn?
Vieren we nog feest dit jaar?
Het afgelopen jaar vierden we vele feesten. Een parochiefeest kan ik u
niet aankondigen.
Een afscheidsfeest wil ik niet, een vlammend Pinksterfeest, ja dat zou
mooi zijn….
_____________________

FEBRUARI: MAAND VAN DE GASTPREDIKANT
Zondag 2 februari vieren we Maria Lichtmis. Voorganger is pastor
Esteban Kross.
Hij zal n.a.v. Maria Lichtmis vertellen over de Katholieke kerk in
Suriname. Hij stelt zichzelf voor: Ik ben Esteban Kross, wereldheer,
priester van het bisdom Paramaribo. Ik heb gestudeerd aan het regionaal seminarie van het Caraibisch Gebied te Trinidad en heb na mijn
priesterwijding nog verdere doctorale studies mogen doen in Leuven,
België. Ik ben pastoor geweest in verschillende parochies in Paramaribo en heb daarnaast ook al zo'n 13 jaar de pastorale zorg voor
drie Indiaanse dorpen in het binnenland van Suriname.
Ook ben ik al 15 jaar als priester verbonden aan Marriage Encounter
en doceer ik al vele jaren Bijbel aan de theologische kaderopleiding
van het bisdom, twee activiteiten waar ik ook veel vreugde aan beleef.
Vier jaar geleden werd ik benoemd tot plebaan van de kathedraal, waar
ik het afgelopen jaar twee mooie jubilea mocht vieren: mijn 25-jarig
priesterfeest en mijn 50e verjaardag.
Zondag 9 februari verwelkomen wij opnieuw Hilda de Haan. Zij is
geestelijk verzorger in Amsterdam en initiatiefneemster van een cursus
levensbeschouwelijke gesprekken over kunst. Zij was ook in de oktoberserie gastpredikant. Vanuit de teksten van deze zondag ‘Gij zijt het
zout der aarde en het licht der wereld’ koos Hilda als thema: ‘Liefde van
over de grens’.

Zij verzorgt op donderdagavond 6 februari om 20.00 uur een kunst
en bezinningsavond in de pastorie.
U gaat genieten van muziek. U ontmoet anderen en gaat in dialoog
inspiratie opdoen aan de hand van schilderdoeken – gemaakt door
vrouwen in de Duitse gevangenis. De evangelist Mattheus en Jesaia
lichten op dat in vasten, het herbergen van armen en verdrukten een
verborgen schat huist. Als je die vindt, ga je stralen, raak je betrokken.
Deze avond is een voorbereiding op de viering van 9 februari, maar
kunt u ook los daarvan meemaken. Iedere geïnteresseerde is van harte
welkom.
Zondag 16 februari verwelkomen wij Peter Kerkhof. Afgelopen jaar
hebben we als buren kennisgemaakt met het Apostolisch Genootschap
op de Archimedesweg. Wij wisten niets van hen. Nu komt hun voorganger naar hier, en later ga ik (N.E) naar daar.
Zondag 23 februari gaat Renée Everard voor. Dat doet zij regelmatig.
Maar nu hebben we haar gevraagd te vertellen over Lourdes. Zij is al
enige jaren als pastor betrokken bij de jongerenbedevaart. Zij schrijft:
Waarom wordt er veel gehuild, verwerkt en beleefd in Lourdes?
Waarom heerst er zo’n serene sfeer? Hoe komt het toch dat je daar
iets van Gods Rijk op aarde voelt? Over Lourdes, dat bijzondere bedevaartsoord, waarvan men vaak zegt dat daar hemel en aarde elkaar
raken, gaat deze viering. In mijn preek zal ik proberen te zoeken naar
een antwoord op de vele vragen die een pelgrimage naar Lourdes
oproept.
_____________________

AS-WOENSDAG
We hebben dit jaar een late Paas, zondag 20 april.
Dat betekent: 5 maart: Aswoensdag. Aswoensdag is een dag van
vasten en onthouding.
Ook dit jaar willen we de viering beginnen met een groot vuur van de
palmtakjes die we met Palmzondag ontvingen. Het as, waarmee we bestrooid
worden, is afkomstig van de groene takken, waarmee we de Heer verwelkomden. Neemt u uw palmtakje mee naar de
kerk voor de ver-assing??
Aswoensdag, 5 maart, 19.30 uur met pastor Nico Essen.

M.m.v. het Dameskoor o.l.v. Gijs Raeven.

Een nieuw jaar is begonnen.
Wij wensen jullie allemaal een heel goed jaar, ook in onze kerk!
Het grootste feest voor de kinderen is natuurlijk de viering van de
eerste communie op zondag 11 mei. Binnenkort begint de voorbereiding. Wie er meedoen?
Zondag 16 maart zullen de kinderen zich aan ons gaan voorstellen.
En het Kinderkoor blijft zingen.
Kom jij ook zingen bij het Kinderkoor?
We repeteren elke vrijdagmiddag van kwart voor 4 tot half 5.
Weet je wat ook leuk is om eens mee te maken?
De viering op Aswoensdag.
Kom op woensdagavond 5 maart naar de kerk. Om 19.30 uur.
Dan maakt Bert een heel groot vuur. We verbranden dan de palmtakjes, die vorig jaar met Palmpasen werden uitgedeeld. Die zijn dus
gort droog en willen best branden. Van deze verbrande takken wordt
as gemaakt en dat krijg je van Nico op je voorhoofd. Waarvoor? Dat
vertelt hij je dan.
Vraag je ouders of ze ook mee gaan en neem het oude palmtakje mee.
Voor de ver-assing. Met Palmpasen krijg je weer een fris groen takje.
O ja, we hebben mis(s)dienaars nodig.
Dat zijn jongens en meisjes
die tijdens de viering op zondagmorgen de pastor helpen.
Zij dragen het boek, maken
de tafel klaar, helpen bij de
communie en mogen soms
bellen.
Bovendien krijg je zo’n mooi
gewaad aan.
Lijkt het je wat? Meld je aan
bij: pastor@hofkerk.nl

of bij:

Nico

VOORWAARTS MET DE PAROCHIE IN 2014
-door de voorzitterDe mooie en sfeervolle kersttijd ligt achter ons. Vóór ons ligt een
jaar met ontwikkelingen die voor heel onze parochiegemeenschap
van groot belang zijn: de samenwerking in de regio en het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van pastor Nico Essen.
(Gloed-)volle kerstvieringen
Als we terug blikken op de kersttijd, dan kunnen we constateren, dat
vele mensen de Hofkerk weten te vinden. Op de zondag vóór Kerst
hielden wij de 'Goede Doelenmarkt' in de vorm van een Kerst-fair.
Zo'n 350 mensen bezochten deze gezellige kerstmiddag, waarbij ook
zeer grote kerstgroepen te bewonderen waren. Onder de koorklanken
van het Dames- en Herenkoor en vervolgens de LWM, werden door de
standhouders van de Goede Doelen niet alleen 'zaken' gedaan, maar
ook contacten gelegd. Men informeerde bijvoorbeeld naar de mogelijkheden van een Lourdesreis, of het lidmaatschap van de Vrienden van
Frankendael; de stichting Lechner-Malawi ontving donaties en verkocht
kaarsen en bij het 'Geheugen van Oost' kon je verhalen over de buurt
kwijt, enz. enz.
Vele kindertjes gingen bij de 'grote
stal' (geïmproviseerd in de hoofdingang van de kerk) op de foto als
Maria, Jozef, Herder, of stralende
Engel. Vermakelijk, maar ook vertederend om te zien met hoeveel
inlevingsvermogen de kinderen en
soms ook 'grote' kinderen poseerden.
Een enkele keer fladderde een
enthousiast kleuter-engeltje door
de kerkbanken, maar werd even
later gevangen en tegen zijn wil in
ontdaan van zijn hemelgewaad en
kunstvleugels: Gloria in excelsis
Deo.
In Frankendael was die middag de Pure Markt. Verregende en verkleumde bezoekers werden d.m.v. flyers naar de warme Hofkerk gelokt
om daar even bij te komen.

Woensdags daarvoor had de St.-Lidwinaschool (volle kerk!) met leerlingen, ouders en personeel traditiegetrouw het kerstfeest in de kerk
gevierd. Maar ook de Zonnebloem en de Linnaeussoos kwamen naar
pastorie en zijbeuk om een sfeervolle kerstmaaltijd met elkaar te
beleven.
Op kerstavond waren er twee zeer goed bezochte vieringen. Eerst de
'herdertjes mis' met wederom een volle kerk (700 bezoekers van
binnen en soms van ver buiten de parochie), waarin kinderen schitterden als solist of getalenteerd acteur of actrice. Het momenteel weer
groeiende kinderkoor (meer dan 25 stemmen!) en de LWM zongen
hierbij als dubbelkoor.
Daarna de kerstnachtviering. Hierin zong Meerklank, voor deze gelegenheid versterkt met gastzangers en -zangeressen. Ook weer bijna
400 bezoekers! Pastor Nico hield twee maal een inspirerende kerstpreek. Op zondagmorgen was pastor Joop Stam de voorganger en het
Dames- en Herenkoor zong. Hoewel de meeste bezoekers altijd op
kerstavond komen, kwamen er op kerstmorgen toch nog 170 kerkgangers. Bij het 'Kindje wiegen' tenslotte, kwamen 220 bezoekers.
Vreugdevol, is het dat al deze kerkgangers, bezoekers, toevallige passanten (bij elkaar dus meer dan tweeduizend mensen) toch kennelijk
geraakt worden door hetgeen ze zien en meemaken in onze kerk. Je
hoort dit mensen niet alleen zèggen, maar men gedènkt ook royaal de
collectes voor kerk en goede doelen.
Ten bate van ons schoolproject in Mzedi, Malawi, werd gecollecteerd
en verkochten we Hofkerkkaarsen. Het is toch ongelooflijk dat de we op
kerstmorgen al snel 'nee' moesten verkopen. De extra collecte samen
met de kaarsenverkoop leverde al ruim 1600 euro op, daar bovenop
komen nog toezeggingen. En dan te weten dat de Stichting Wilde
Ganzen dit keer de opbrengst van onze actie zal verdubbelen!
Dank dus aan alle mensen, kerkgangers, voorgangers, koorzangers,
standhouders, schoonmakers, kosters en alle andere vrijwilligers die in
deze kersttijd weer hun best hebben gedaan. Zij hebben er voor gezorgd dat de Hofkerk in deze donkere tijden weer 'geschitterd' heeft in
saamhorigheid en goedgeefsheid.
Mijn conclusie is, dat we blijkbaar met z'n allen in staat zijn het geloof in
Christus, hoop op een goede toekomst, liefde voor de medemens uit te
stralen en daarmee mensen 'in beweging' te krijgen.
65e verjaardag
Dit jaar zal pastor Nico Essen zijn 65e verjaardag vieren. Voor pastoraal werkers betekent deze pensioenleeftijd: einde contract, intrekking van de zending door de bisschop en afscheid van de werkplek.

Echter Nico en het parochiebestuur (en naar wij horen ook vele
parochianen) zouden willen dat Nico nog "even doorgaat". En zoals
Nico het in zijn nieuwjaarspreek verwoordde: "Ik kan me een afscheid
van de Martelaren niet voorstellen".
Nico zelf heeft al op het bisschopshuis in Haarlem een gesprek gehad.
Formeel gesproken, zijn er na 65-plus-twee-maanden geen mogelijkheden voor een verlengde aanstelling. Wel zien wij, Nico, parochiebestuur samen met regio-teamleider pastor Leo Nederstigt, kansen om
zijn deskundigheid, ervaring, kennis van de parochie (en noem alle
kwaliteiten van Nico maar op) na juni in te zetten en te behouden.
Veel hangt daarbij af van de ontwikkelingen in het pastorale regio-team.
Tegenwoordig krijgen pastores ook een regio-aanstelling in
tegenstelling tot de oude benoeming van Nico, die nog 'aan de
Martelaren' gebonden was. Binnen het regio-team zouden (taak-)
verschuivingen kunnen optreden en/of nieuwe functionarissen benoemd kunnen worden.
De personeelsafdeling van het bisdom, pastor Leo Nederstigt en het
parochiebestuur zijn hier al enige tijd mee bezig. Zoals dat heet: er
wordt 'diplomatiek overleg gevoerd'. Uiteraard houden wij u op de
hoogte, zodra wij hierover iets te melden hebben.
Onze parochie in de regio
Zoals al geschreven werd in ons decembernummer, hebben de
parochies in de regio bij het bisdom aangegeven, dat ze nog niet klaar
zijn voor het aangaan van een Personele Unie (een gezamenlijk bestuur). De brief hierover is eind december naar het bisdom verstuurd.
Nu wachten de besturen op een reactie en zij hopen dat het bisdom
akkoord gaat met dit verzoek om uitstel. In dit jaar kunnen de besturen
verdere voorbereidingen treffen voor de jaren daarna. Er zal intussen
gewerkt worden met een regio-bestuurscommissie. Daarin worden de
zaken die alle parochies aangaan besproken en besloten; daarbij blijven de vijf parochies nog ieder zelfstandig, dus met een eigen parochiebestuur.
Elders in dekenaat Amsterdam en omstreken zijn er al Personele Unies
aangegaan en zijn vele parochies in Amsterdam-west, centrum en
noord al gefuseerd.
Ook zijn er kerksluitingen in Amsterdam-noord gerealiseerd en in -west
aangekondigd.
In oost en omgeving gaan we nu samenwerken, maar zijn we nog
zeker niet toe aan kerksluitingen. Gezien mijn conclusie hierboven naar
aanleiding van alle kerstactiviteiten, is dat bij ons ook niet aan de orde.
Niettemin kennen wij ook onze zorgen.

Het parochiebestuur is namelijk nog steeds bezig met de zoektocht
naar een betere exploitatie van kerkgebouw en pastorie. De besprekingen met N.V. Stadsherstel hierover lopen nog.
Het bestuur heeft wel geconcludeerd dat een apart beheer-orgaan voor
kerk, kerktuin en pastorie een goed instrument kan zijn om het beheer
van de gebouwen te verbeteren en de opbrengsten te verhogen.
Want hoe we het ook wenden of keren, het blijft een grote zorg om ons
onroerend goed te beheren en toekomstbestendig te maken. Financiële
gezondheid blijft ook voor onze parochie een van de goede wensen
voor 2014. Dat brengt mij op de ….
Aktie Kerkbalans 2014
Met de uitgave van dit nummer van Hofnieuws wordt deze jaarlijkse
actie weer voor onze parochie gestart. In bijgaande brief en elders in
Hofnieuws leest u hier meer over.
Mogen wij dit jaar weer op onze vaste, maar hopelijk ook op enkele
nieuwe donateurs rekenen?
Tot slot wens ik u allen een Zalig Nieuwjaar, dank voor uw goede
wensen en hoop dat we allen, inclusief onze parochie-gemeenschap,
de doelen voor dit jaar bereiken.
Ton Broerse
______________________

EINDSTAND ACTIE KERKBALANS 2013
De eindstand van 2013 is: € 50.729,77 (Het eindresultaat van 2012
was € 57.449,90).
Tot 31 oktober was binnengekomen € 43.509,83.
Het bedrag, dat we in onze begroting hebben opgenomen als opbrengst Kerkbalans is € 56.000,-. Dat betekent dat we het begrote
bedrag niet gehaald hebben. Jammer.
Wij danken een ieder, die de actie Kerkbalans het afgelopen jaar heeft
gesteund en hopen, dat u ook het komende jaar weer meedoet. Wat
zou het prachtig zijn als alle parochianen, naar draagkracht, kerk en
parochie willen blijven steunen. Mogen we op u rekenen?

IBAN NL 13 INGB 0000 1225 88
t.n.v. RK KERKBEST PAR HH MARTELAREN VAN GORCUM of naar

IBAN NL51RABO 0334 4428 18
van de Stichting Restauratie Kanjer-monument Hofkerk, Amsterdam.

De giften naar de Stichting zijn uitsluitend bedoeld voor het gebouw en
de inventaris.
______________________

2014
IS DE KERK U WAT WAARD?
Zoals gebruikelijk houden de kerken in Nederland hun jaarlijkse
actie om inkomsten te verkrijgen. Is dat nodig?
Sommige mensen denken dat de regering wel zorgt voor de
kerken. In België worden de pastors door de staat betaald en in
Duitsland krijgen de kerken flinke subsidies, maar in Nederland
geeft de overheid niets aan parochies. Ook van het bisdom ontvangen we geen cent; het is juist omgekeerd: de parochies
betalen een afdracht aan het bisdom voor de overheadkosten.
Is de kerk u wat waard? Een goede vraag. "Ik kom mensen tegen die
schoon genoeg hebben van de kerk. Het misbruik en andere misstanden die de laatste jaren aan het licht gekomen zijn, heeft daar
geen goed aan gedaan.", schrijft pastor Leo Nederstigt.
Zij hebben het geloof in en de steun aan de kerk doen slinken. De kerk
blijkt duistere kanten te hebben en dat maakt haar voor sommigen
onuitstaanbaar. Maar de kerk kent ook mooie kanten: niets menselijks
is haar vreemd. De kerk probeert mensen te bemoedigen, te troosten,
te helpen en de weg te wijzen in het leven.
De kerk als gebouw biedt een ruimte om tot bezinning en tot rust te
komen. Het biedt de mogelijkheid het geloof in het leven en in je medemensen weer te hervinden. De liturgie, de gezangen, de orgelmuziek,
een inspirerende preek brengen je uit het alledaagse naar hogere
sferen. Een plaats waar je lief en leed kunt vieren, waar je het leven
weer oppakt.
In balans?
Een kerkgebouw en een parochie bestaan niet als vanzelf. Ook de
pastor leeft niet van de wind en het energiebedrijf stuurt ons gewoon de
rekening. Er wordt in de parochie betaald-, maar ook onbetaald-werk
geleverd. Door velen van u.
Dat geeft al aan, dat de kerk u veel waard is.

Er zijn niettemin hoge kosten. Maar kunnen we - met z'n allen - de
uitgaven en de inkomsten in BALANS houden?
In de bijgaande brief wordt u gevraagd deel te nemen aan de actie
Kerkbalans. Ook treft u daar een groen deelnameformulier bij aan. Vele
parochianen en oud-parochianen steunen ons financieel, gelukkig al
vele jaren. Mogen wij u daar nog eens hartelijk voor bedanken?
Wij hopen dat u daarmee blijft doorgaan, en als het kan, uw bijdrage
voor komend jaar wil verhogen. Ook hopen we dat we er nieuwe
donateurs bij krijgen. Mensen die wat in de kerk zien, die vinden dat de
kerk ons allen veel waard is. Want kerk-zijn, dat doen we samen.
Als u van plan bent (regelmatig) een bedrag over te maken, hoeft u het
groene formuliertje niet per sé te gebruiken. Wij stellen het echter wel
op prijs als u ons via dit formulier (in een gesloten envelop) laat weten
wat uw bijdrage in dit nieuwe jaar zal zijn. Er komt in ieder geval
niemand aan de deur om de formulieren op te halen.
Nieuw: Voordeliger periodiek schenken in 2014
Een bijzondere verandering in de belastingregels heeft te maken met
de zgn. periodieke schenkingen aan goede doelen (waaronder de
parochies). Deze schenkingen dienen in principe minstens 5 jaar door
te lopen. Vanaf 2014 is nu zo'n overeenkomst zonder notariële akte
te regelen, maar met een overeenkomst-formulier dat beide partijen
ondertekenen.
U kunt van internet (www.belastingdienst/giften) het formulier downloaden, invullen, ondertekenen en aan de pastorie sturen. Wij vullen
dan onze gegevens in en retourneren de overeenkomst. U kunt dan de
gehele schenking maximaal aftrekken voor de inkomstenbelasting; er
geldt hierbij geen drempelbedrag. Deze regeling is dus een stuk
simpeler, gunstiger en er komt geen notaris aan te pas, zodat de kosten veel lager zijn. (Op verzoek kunnen wij ook voor deze formulieren
zorgen. Ook dat kunt u aangeven op het groene formuliertje.)
Nieuw: IBAN-rekeningnummers
Vanaf 1 februari (of augustus as.) moeten we allemaal bij bankoverschrijvingen de zgn. IBAN-nummers gebruiken. De meeste banken
hebben de nummeraanpassingen al voor internetklanten ingevoerd.
Voor de zekerheid hebben we onze volledige banknummers op het
formulier vermeld. Hieronder vindt u ze nogmaals.
U kunt uw bijdragen dus overmaken op rekeningnummer:
NL13 INGB 0000 1225 88 t.n.v. RK. KERBEST. PAR. HH.
MARTELAREN VAN GORCUM.
Wilt u de instandhouding van ons kerkgebouw, rijksmonument Hofkerk,
op een bijzondere wijze apart steunen, dan kunt u uw bijdrage over-

maken op rekeningnummer NL51 RABO 03344 42 818 t.n.v.
STICHTING RESTAURATIE KANJERMONUMENT HOFKERK.
Mogen wij ook nu weer op uw steun rekenen?
Uw parochiebestuur

DANK VOOR DE VELE RELIGIEUZE VOORWERPEN
De kou trotserend en na afloop een mondelinge prijs voor de meest
originele kraam, stond ik donderdag 19 december tijdens een kerstmarkt in een psychiatrische kliniek 3 uur lang in ‘mijn’ reli-kraam allerlei
religieuze voorwerpen te verkopen, voorwerpen die ik de afgelopen
maanden van u heb mogen ontvangen. Héél hartelijk dank daarvoor!
Ik kan u niet zeggen hoeveel psychiatrische patiënten van die kliniek ik
blij heb mogen maken met alles wat u me hebt gegeven.
De rozenkransen, (kruis)beelden, scapulieren, kaarsen en
nog veel meer, zijn voor een
zacht prijsje verkocht en hebben een hele goede bestemming gekregen.
Met de opbrengst ga ik een
paar mooie voorwerpen kopen,
waarschijnlijk in Lourdes, maar
dat neemt niet weg dat ik me
nog steeds aanbevolen houd
voor kleine religieuze voorwerpen, zodat ik komende kerst
misschien weer een kraam kan
vullen!
Dus mocht u thuis nog wat religieuze voorwerpen hebben liggen waar u
niets (meer) mee doet, dan mag u me altijd bellen of mailen.
Hartelijke groeten,
Renée Everard
mobiel: 06-11092621, e-mail: r.everard@planet.nl
_______________________

KOFFIE OCHTEND
Heeft u zin in een kopje koffie of thee
en ‘n praatje? Dan bent u iedere 3e
dinsdag van de maand van harte welkom in de pastorie Linnaeushof 94,
van 10.00 – 12.00 uur.

De eerstvolgende koffie ochtend is op
dinsdag 21 januari, vervolgens op
dinsdag 18 februari.
U bent van harte welkom!

NA 40 JAAR IS ER MEER DAN HOFNIEUWS….
Nieuwsbrief Hofkerk brengt u op de hoogte…..
Hofnieuws verschijnt 10 maal per jaar. Ook op www.hofkerk.nl vindt u
alle nodige informatie. Via www.hofkerk.nl kunt u zich abonneren op de
Nieuwsbrief Hofkerk. Via een email ontvangt u het allernieuwste
nieuws thuis. Meldt u aan via de website.
Of volg de Twitterpagina…. 1 jaar!
Op 8 januari jl. bestond de Twitterpagina van de Hofkerk 1 jaar. In dat
jaar heb ik zo veel mogelijk getracht om op die pagina via korte berichten (tweets) alle vieringen en activiteiten in de Hofkerk te publiceren. Op bovengenoemde datum had de pagina ruim 420 volgers en
waren er meer dan 370 tweets geplaatst. Of het daadwerkelijk heeft
geleid tot meer bezoekers in de kerk kan ik niet beoordelen. Ik hoop
het.
Ook in dit nieuwe jaar zal ik weer tweets plaatsen over de activiteiten in
onze kerk. Als u zelf een Twitter-account heeft kunt u de pagina volgen
via @hofkerkadam. U kunt ook de pagina bezoeken via deze link:
https://twitter.com/hofkerkadam
Tot slot. Bij mijn vorige stukje over Twitter vergat ik de belangrijkste
bron voor de Twitterpagina te noemen: Hofnieuws! Bij deze gerectificeerd.
René van Eunen
______________________

HOF DER VERBEELDING
Filmcyclus over de liefde
Op het moment dat u dit eerste Hofnieuws van 2014 leest, zijn de
eerste films in de Hof der Verbeelding alweer vertoond. We zijn een
nieuwe cyclus begonnen met als thema 'Liefde'.
Zoals u wellicht weet, mogen wij i.v.m. rechten geen filmtitels openbaar
maken. Wij mogen die wel doorgeven.
Wij brengen u graag op de hoogte. Vraagt en wij antwoorden u per mail
hofderverbeelding@outlook.com. of per post.
Wij hopen u te begroeten op onze filmavonden:

13 februari
De jonge Amélie is op zoek naar liefde en de zin van het bestaan. Ze is
een serveerster in het centrum van Montmartre, waar ze contact heeft
met haar buren en klanten, alsmede met een mysterieuze fotoverzamelaar. Langzaam realiseert Amélie zich dat de weg naar geluk zich
niet vanzelf zal openbaren, maar dat ze hier initiatief voor zal moeten
tonen. Zij vindt haar geluk door zich in te spannen voor het geluk van
anderen.
27 februari
Twee jonge mannen ontmoeten elkaar in de zomer van 1963 en komen
tot een onverwachte band. Ze hoeden samen schapen op de berg
Brokeback. Als de klus er op zit, gaan ze ieder hun weg en brengen
langzamerhand orde in hun bestaan. Een hernieuwde kennismaking,
jaren later, brengt alles aan het wankelen. De gevolgen van de diepe
band, die nog steeds blijkt te bestaan, dreunen door. De kracht van de
liefde wordt danig op de proef gesteld.
Volgende film: 13 maart….
Om 20.00 uur start de film. Welkom vanaf 19.30 uur. Ingang aan de
achterkant van de kerk via de tuin door de groene deur. Na afloop van
de film is er gelegenheid tot napraten onder het genot van een drankje.
Om kostendekkend te kunnen werken vragen wij een bijdrage van 5
euro.
René van Eunen - namens de Hof der Verbeelding
______________________

DE KUNST VAN DE VROEG-ITALIAANSE RENAISSANCE
Twee avonden met pastor Cees Tromp kijken naar kunst. Komt dat
zien! Ter inleiding:
De Renaissance is de hergeboorte van de klassieke Griekse en Romeinse kunst in de 14e,15e en 16e eeuw. De grote vernieuwing in de
kunst van de Renaissance ligt in de nabootsing van de natuur.
Het devies was: “terug naar de natuur.” Hoe ziet het menselijk lichaam
eruit? Hoe een blad van een boom?
Hoe een bepaalde menselijke
emotie?
Uitgangspunt van de vroege Renaissance is Assisi. In de basiliek
die bovenop het graf van Franciscus
is gebouwd werkten rond 1300 alle

goede frescoschilders tegelijkertijd.
Siëna volgde en een generatie later
nam Florence de fakkel over.
Daar speelde de Medicifamilie een belangrijke rol in de politiek en de
kunst. Daar ook experimenteerden architecten en beeldhouwers met
het perspectief, de anatomie en de wiskunde.
Belangrijke kunstenaars uit deze periode zijn: Giotto, Duccio, Masaccio, Fra Angelico, Benozzo, Gozzoli, Donatello, Brunelleschi, Ghiberti
en Botticelli.
Ondanks de opkomst van het individualisme en het ontwaken van de
drang naar schoonheid die leidde tot de hergeboorte van de klassieke
oudheid, werd de wereldbeschouwing van de Renaissance niet gekenmerkt door een secularisatie van de wereld en de kunst. Het grote
verhaal van de christelijke traditie bleef centraal staan.
Deze aanschouwelijk maken door middel van aardse middelen werd
het doel. Door de opbloei van de Neo-Platoonse filosofie vond er
bovendien een spannende wisselwerking plaats tussen christelijke en
klassieke motieven.
De avonden vinden plaats op maandag 3 en 10 maart in de pastorie,
Linnaeushof 94.
C. Tromp, docent Christelijke beeldtaal
______________________

MALAWI NIEUWS

januari 2014

dank voor jullie giften!
De afgelopen decembermaand stond voor het bestuur in het teken van
fondsenwerving. Allereerst de Goede Doelenmarkt op 22 december.
We waren daar met een stand aanwezig, die druk bezocht is. Tijdens
alle kerstnachtvieringen was de deurcollecte voor Malawi. Tevens hebben we kaarsen verkocht waarvan de opbrengst ook voor Malawi was.
Met dank aan het parochiebestuur.
Na de kerstviering op kerstmorgen waren we helemaal uitverkocht en
moesten we mensen teleurstellen. Het is goed om te merken, dat binnen onze parochie de actiebereidheid voor Malawi nog steeds groot is.
We hebben een totaalbedrag opgehaald van € 1.972,-. Ook mochten
we nog bedragen ontvangen op onze bankrekening, met een totaalbedrag van € 3.000,-. Zoals u weet helpt de Wilde Ganzen ons en
zullen we uitkomen op een bedrag van € 7.710,-.
De broeders bouwen binnenkort een gebouwtje dat een bestemming
krijgt als natuurkundelokaal en praktijklaboratorium waarvoor zij een

bedrag van € 35.000,- hebben gespaard. Wij, de Stichting Lechner
Malawi, hopen een bedrag bij elkaar te krijgen van € 32.000,- voor de
bouw van een gebouwtje waarin een bibliotheek en een naaiklas
komen. Als dat dit jaar rondkomt kan de school met twee zeer belangrijke lokalen worden uitgebreid. We hadden tot nu toe al € 19.000,- op
de bank staan. Om de broeders te kunnen vertellen, dat ze kunnen
gaan bouwen hebben we nog een bedrag nodig van € 5.300,-. Hiervan
zullen de Wilde Ganzen € 1.760,- voor hun rekening nemen als we het
beoogde bedrag van € 3.540,- kunnen binnenhalen. Voor deze taak
zien wij ons de komende tijd gesteld.
We willen u nu bedanken voor uw gulle gaven in de afgelopen decembermaand en wensen u een heel voorspoedig 2014.
Let u s.v.p. op het per 1 februari 2014 verplichte uitgebreide, onderstaand genoemde banknummer!
Met een hartelijke groet,

namens BestuurStichting Lechner-Malawi,
EllieTogni, penningmeester

Voor informatie over de St. Louis school in Malawi en de stichting
Lechner-Malawi, zie de website: www.lechner-malawi.com
Ook: https://www.facebook.com/LechnerMalawi?ref=ts&fref=ts

Triodos Bank: IBAN NL 90 TRIO 0254 8262 45
t.n.v. Stichting Lechner-Malawi
______________________

RETRAITES IN CHEVETOGNE
In het befaamde Benedictijnse Klooster te Chevetogne in de Belgische
Ardennen begeleid ik: Ari van Buuren al enige jaren samen met
Elisabeth Brouwer jaarlijks twee retraites.
Het thema van deze retraites is: ‘Aandachtig aanwezig zijn: Mededogen voor jezelf en de ander’.
Het programma is afgestemd
op het ritme in het klooster.
Elke dag verkennen we het
thema, met meditatie, oefeningen, een verhaal, wandelend
en schrijvend. De middag is
voor stilte, reflectie, een wandeling in de natuur of het lopen
van het labyrint. Dan is er ook

de mogelijkheid tot een gesprek
met één van de begeleiders.
De avond wordt afgesloten met de completen in het klooster en voor
wie wil, een geleide meditatie in het gastenhuis.
Dit jaar zijn onze retraites 19 t/m 22 februari en 3 t/m 6 november
Het Klooster is begin vorige eeuw gesticht door Dom Lambert
Beauduin. Door zijn ontmoeting met het christelijk oosten, werd hij zich
bewust van de scheiding der kerken. Dit bracht hem tot de stichting van
een klooster, gewijd aan de christelijke eenheid. Daarom heeft het
klooster zowel een Byzantijnse als een Latijnse kerk. De monniken van
Chevetogne bidden, werken en ontvangen gasten met in hun hart het
gebed van Christus: ‘Dat zij allen één mogen zijn’
Alle monniken zijn katholieke Benedictijnen. Ongeveer de helft van de
monniken leeft en viert de liturgie volgens de Oosters-Orhodoxe ritus;
het andere deel volgt de Romeinse ritus. Het Byzantijns koor van de
monniken vormt een belangrijk onderdeel van de vieringen, waarvan
diverse prachtige CD’s zijn gemaakt.
Voor nadere informatie over onze Retraites kunt u mij bellen (0206420281) of mailen: avanbuuren2@upcmail.nl
Zie ook: http://www.bureaubalans.eu/retraite/retraite-klooster-belgie
Ari van Buuren
______________________

PERSONALIA
Hans en Beb de Lange
Op het Martelarenfeest waren ze beiden in onze kerk. Hans werd
toegezongen, Beb straalde. Twee broze mensen. De ouderdom heeft
toegeslagen. Hans woont heden in De Open Hof. Beb nu nog in Amsta,
Ingenhouszhof, maar hoopt binnenkort ook naar De Open Hof te gaan.
Dan zijn Hans en Beb weer onder een dak, bij elkaar. Zo hoort het ook.
Zij groeten ons. Uw groet wordt door hen zeer gewaardeerd.
Hans en Beb de Lange, De Open Hof, kamer 226, Fahrenheitstraat
115, 1097 PP Amsterdam.
Onze overledene:
Wim van Wageningen 82 jaar
Wim werd op 11 december 1988 door Mgr. dr. J.F. Lescrauwaet MSC.
in de kerk van de H. Gerardus Majella te Amsterdam tot permanent

diaken gewijd. Hij was werkzaam in Amsterdam Oost, vanaf 1991 met
name in de H. Familie. In 2001 ging hij met emeritaat.
Wim van Wageningen was een ras-Amsterdammer: hart op de tong,
dicht bij de mensen. Grote verhalen, sterk gevoel voor rechtvaardige
sociale verhoudingen, bescheiden en hard werkend tegelijkertijd.
Zijn militaire dienst bracht hij door in Nieuw Guinea. In tijden van
dekolonisatie geen gemakkelijke taak. Hij trouwde met Annie Gerritsen.
Zij kregen vijf kinderen. Hij koos voor een baan in het bedrijfsleven. Na
25 jaar dienst werd hij door het bedrijf na een conflict aan de kant gezet
en hij belandde via de ziektewet in de WAO. Dit moet een grote knauw
voor hem geweest zijn en vormde een inspiratie voor zijn verdere werkzaamheden.
Wim was niet alleen een ras-Amsterdammer maar ook een ras-katholiek. Hij was altijd al betrokken bij het kerkelijk werk, doorliep in de
laatste fase van zijn beroepsleven de pastorale school, en werd daarna
opgenomen in het pastorale team van Amsterdam Oost.
Zijn aandachtsveld: kerk en samenleving, en specifiek: kerk en werk.
Ondersteund door het oecumenische industriepastoraat DISK en
samen met andere vrijwilligers en instanties heeft hij een veelvoud aan
initiatieven genomen om mensen die aan de rand van de samenleving
staan te steunen, zichtbaar te maken, een stem te geven.
Hij en zijn groep schuwden daarbij ook niet het politieke conflict en
debat. Steeds weer zocht hij daarbij de steun van de kerken, wilde ze
informeren en erbij betrekken.
Het diaconaat was voor hem een echte roeping, waarin hij de sociale
taak van de kerk tot de zijne heeft gemaakt, en aandacht had voor de
mensen aan de zelfkant van de samenleving.
In 2001 ging Wim met emeritaat. Enkele jaren kon hij genieten van
kinderen en kleinkinderen. Helaas trof hem een hersenbloeding en
moest hij worden opgenomen in het verpleeghuis Eben Haëzer in
Amsterdam Zuidoost. Hij stierf 2 januari jl.
Wim was een uniek persoon, die op voortreffelijke wijze in staat was
om geloof en daad te verbinden, en tot het eind toe de kerkgemeenschap bleef aansporen de weg van gerechtigheid en vrede te
gaan.
______________________
Ons bruidspaar:

Vanessa Jessurun en Gualdino Zehoer
(1 februari 14.30 uur)
______________________

KERKEN IN DE REGIO EN AANVANG VIERING
HH. Martelaren van Gorcum, zondag 10.30 uur
Linnaeushof 94, 1098 KT Amsterdam
De Drie Stromen: zaterdag: 19.00 uur en zondag: 9.30 uur;
Renswoudestraat 75, 1106 BJ Amsterdam-ZO
De Nieuwe Stad: zondag: 11.30 uur
Luthuliplein 11, 1103 TR Amsterdam-ZO
H. Urbanus: zondag: 10.30 uur
Rijksstraatweg 232, 1115 AV Duivendrecht
St. Petrus Banden: zondag: 10.30 uur
Hartveldseweg 24, 1111 BG Diemen
HH. Anna-Bonifatius: zondag 10.30 uur
2e Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam
H. Gerardus Majella: zondag 10.30 uur
Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam
R-K Viering IJburg: zaterdag: 17.00 uur
Ed Pelsterpark 2, 1087 EJ Amsterdam

Eucharistievieringen in de komende periode op de zondagmorgen
26 januari:
HH. Martelaren van Gorcum, H. Urbanus, HH. Anna-Bonifatius.
2 februari:
HH. Martelaren van Gorcum, H. Urbanus, De Nieuwe Stad,
H. Gerardus Majella, Sint Petrus Banden, De Drie Stromen.
9 februari:
H. Urbanus, HH. Anna-Bonifatius, Sint Petrus Banden,
De Nieuwe Stad, De Drie Stromen.
16 februari:
H. Urbanus, H. Gerardus Majella, De Drie Stromen, De Nieuwe Stad.
23 februari:
H. Urbanus, HH. Anna-Bonifatius, Sint Petrus Banden,
De Drie Stromen, De Nieuwe Stad,
______________________

