HARTELIJK DANK
Hoe komt het toch dat ik de viering van mijn jubileum zo fijn en goed
beleefd heb? Natuurlijk is er een zeer persoonlijke reden.
Ik heb de veertig jaar vol mogen maken. Ik ben eerlijk, als ik zeg dat dit
zeker niet enkel mijn verdienste is geweest. Op vele manieren ben ik
gedragen en gesteund door mensen om me heen. Soms was dat door
oprechte waardering, soms ook door vruchtbare kritiek en broederlijke
of zusterlijke correctie.
Vrienden zongen bij mijn priesterwijding een lied met een gekscherend
zinnetje, dat in mijn hoofd is blijven zitten: ‘God staat persoonlijk in voor
de gevolgen’. Ik heb geen bovennatuurlijke ervaringen gehad, maar wel
een diep besef dat er Iemand is, die mij draagt en achter mij staat.
Er is nog een persoonlijke reden, die dit feest zo bijzonder maakte. Ik
ben weer redelijk gezond en het lijkt er op dat ik de ernstige ziekte te
boven ben gekomen. Er was een moment dat ik in overleg met Nico
mijn uitvaart al had geregeld. Dat mocht van hem in de Martelaren gebeuren. Mijn broer, mijn directe collega en vriend Lars en pastor Trees
Versteegen zouden daarbij assisteren. Nico zou daarin ook een rol
vervullen.
In plaats van Nico heeft Coen nu het openingswoord gesproken, omdat
hij sinds kort de eerst verantwoordelijke is voor de parochie. Dat ik nu
nog een tijdje door mag gaan, doet me geweldig goed. De ziekte is zo
een leerschool geworden in plaats van een laatste stap naar het einde.
Maar dat feestelijke, dat hartelijke: Dat komt van u allen. Ik ben zeer
onder de indruk van de mensen die dit allemaal hebben georganiseerd
en zo serieus met mijn wensen rekening hebben gehouden. Zelf zou ik
dat niet kunnen. Ik was heel blij met de prachtige versiering. Ik houd
veel van bloemen. Ik heb zoveel vrijwilligers gezien, jong en oud. Ze
zorgden er voor dat de grote toeloop van mensen in goede banen werd
geleid. Iedereen kreeg natje en droogje op zijn tijd.
Ik vond het geweldig, dat zoveel parochianen van de ABG de stap naar
de overkant hadden gewaagd. Sommige van hen wisten niet dat er
zo’n mooie kerk in de buurt stond. Maar natuurlijk doet het ook een
beetje pijn, als ‘hun’ pastor naar een andere kerk uitwijkt.
En dan de koren: Wat hebben ze prachtig gezongen. Ik had verwacht
dat er enkele gemene dingen over mij naar voren zouden worden gebracht tijdens het vrolijke uur van gedenken. Wat hebben de mensen
zich ingehouden!
Heel hartelijk dank aan u allen. Er gebeurt genoeg, dat stoort en ons in
de war of boos maakt. Maar dit goede is ook gebeurd en er gebeuren
vast nog heel veel goede dingen.

Pastor Leo Nederstigt

UIT DE PASTORIE (Slot)
Ja, dit is echt de laatste column ‘Uit de pastorie’. Want vanwege de
aanstaande verbouwing van de pastorie maak ik nu mijn werkkamer
leeg en ben ik straks ‘uit de pastorie’.
Na 27 jaar met daarin 10 keer per jaar deze column wordt het echt
allemaal anders. Afgelopen 17 maart werd ik 65 jaar. Wat zal de toekomst brengen?
Heel graag wilde ik me als pastor blijven inzetten voor deze parochie,
waar 100 bloemen mogen bloeien, die parochie als een open, gastvrije
gemeenschap waar velen zich thuis mogen voelen.
Maar nu meer dan ooit in samenwerking met een groep
kernvrijwilligers als een pastor met een pastoraatsgroep. Naast mij
bestaat die pasto-raatsgroep uit Janneke de Bruin, Elly Molenaar, Ari
van Buuren en Frank de Haas.
Zondag 23 maart presenteerden wij ons. Wij zijn beschikbaar om voor
te gaan in de vieringen, om huisbezoek te doen, om bezinningsavonden te organiseren, om de communie te brengen naar de zieken,
om de communicanten en vormelingen voor te bereiden, en om het
ochtendgebed te bidden. Pastor Leo Nederstigt schreef mij: het komt
allemaal goed! Hij zou zich als priester meer aan onze parochie verbinden. ‘Het zijn spannende tijden, maar er gloort een nieuw begin.
Maak het mee!’ Hoe werd het allemaal anders.
Het bisdom benoemde diaken Coen van Loon tot pastor in de regio en
als eerst aanspreekbare pastor voor de Martelaren.
Met dit beleid: wij zijn deel van de regio, en heten Clara en Franciscus,
de regiopastores zijn onze pastores, er komt een gezamenlijk parochieblad, en de H. Eucharistie krijgt zijn centrale plaats. Het offer van
Gods liefde, dat helaas zoveel mensen uitsluit.
Voor de pastoraatsgroep veranderde alles. Niet met mij zouden zij
gaan samenwerken, maar met de nieuwe diaken. Nadat ik tijdens de
eerste bijeenkomst tot driemaal toe riep: ‘Dat zou ik niet doen!’, bedacht ik me dat het beter was om niet mee te doen. Ik nam de moeilijke
beslissing me terug te trekken uit de pastoraatsgroep. Janneke, Elly, Ari
en Frank gaan verder met Coen van Loon. En ik? Ik ontving een
ontslagbrief van de bisschop.
“Weledele heer, ik onthef u, op de meest eervolle wijze en onder grote
dankzegging, van de kerkelijke zending om als pastoraal werker in de
parochie van de HH. Martelaren van Gorcum te Amsterdam-Oost
werkzaam te zijn.”

Ik schreef erover in Hofnieuws. Nooit geweten, dat het Hofnieuws zo
gelezen werd. ‘Onbegrijpelijk hoe het bisdom omgaat met de rijkdom
waar het kennelijk blind voor is’. Heb je ook nog iets gehoord van het
bisdom?
Op de eerste dag van mijn emeritaat ontving ik een verzoek van de
hulpbisschop om mij te bezoeken. ‘De hulpbisschop, Mgr. J.W.M.
Hendriks zou graag een afspraak met u maken’.
Maandag 29 september kwam hij bij Ina en mij thuis. De bisschop
betreurde het dat er rond mijn ontslag een gevoel van pijn, ja van wrok
was opgekomen, hij wilde uitdrukkelijk zijn grote dank uitspreken voor
wat ik hier had gedaan, wat veel was. Hij wist niet wat hij hoorde, dat ik
27 jaar hier had gewerkt. 27 jaar, dat is een leven, zei hij. ‘Ja, dat is
mijn leven.’ zei ik.
En als je hier dan woont, als je nog redelijk vitaal bent, als je hier
zoveel mensen kent, en als dit de parochiekerk is van je gezin, dan wil
je hierbij betrokken blijven, en ik noemde: maandelijks voorgaan in de
viering, het verzorgen van uitvaarten, het continueren van huisbezoeken én het leiden van het kinderkoor.
De bisschop probeerde mij aanvankelijk op andere gedachten te
brengen. Hij zei: vroeger, zo gauw een kapelaan een nieuwe benoeming had, was hij weg uit zijn parochie. Weg is weg. Hij had het ook
zelf meegemaakt. Een andere benoeming, maar wel blijven wonen op
je oude plek. Hij zei: doe het niet! doe dat niet! Kom niet terug in je
oude kerk. ‘Je ergert je aan je opvolger’. Maar bij hem was het maar
een enkel jaar, geen mensenleven. Moeilijk. Moeilijk. Zo zei de bisschop. Maar ik begrijp het. Ik begrijp het.
Het was een hartelijk gesprek. Ik ben blij, dat hij wilde komen. Zijn
erkenning was oprecht.
‘Moeilijk, moeilijk, maar ik begrijp het, ik begrijp het’.
Hij kon het me echt niet verbieden om hier in deze prachtige parochie
actief te blijven. Hij heeft het niet verboden.
Zondag 19 oktober werd de nieuwe pastor geïnstalleerd. En dan wordt
het toch echt allemaal anders. Je naam is van het antwoordapparaat
verwijderd, de liturgie in de kerk verandert, en Huub Oosterhuis mag
hier niet komen. Onze kerk is mijn kerk niet meer. Had de bisschop
toch gelijk?
Het wordt kerstmis. Maar heb ik er zin in? Ik doe de deur maar dicht. Er
wordt op de deur geklopt, maar ik doe niet open. Buiten lopen een man
en een vrouw, die zwanger is.
We zullen het weer horen, zij vinden een stal, waar Christus wordt
geboren. In ons midden is het geschied of we nu wilden of niet, of wij
onze herberg nu openden of dat wij ons afsloten.... wij kunnen er niet

om heen: God dringt onze wereld binnen, in het duister straalt zijn licht.
En hij neemt mensen voor zich in dienst, die dit woord verder vertellen,
dit woord verder doen. Ja, hij wil ons tot zijn dienst. Dat is de vreugde
van kerstmis. Dat wij betrokken worden in Gods leven, in Gods koninkrijk, omdat hij zo diep betrokken raakte in ons. Laat het kerstfeest ons
bemoedigen, maar ook troosten, hij kwam in onze wereld, hij kwam in
alle nood. Hij deelde ons verdriet, hij deelde onze nood. Zo heb ik hier
27 keer gepreekt!
Er wordt op mijn deur gebonkt. Het zijn de kinderen van het Kinderkoor.
Zij willen zingen.
Juicht, mensen juicht, het donker is voorbij. Licht in deze kerstnacht,
daarom zingen wij!
Ik ben er! Ik hoop ook u! Vier met ons het hoogfeest van Kerstmis.
Wees van harte welkom in de Martelaren. Ik wens u een zalig kerstfeest en vrede en alle goeds in het nieuwe jaar.
Met vriendelijke groet, N. Essen, pastor
(bereikbaar op 020 6936212, of n.essen@planet.nl)
_____________________

VESPERVIERING
zaterdag, 13 december 2014, 16.00 uur
In de vorige aflevering van Hofnieuws hebben wij het al aangekondigd:
op zaterdag 13 december a.s. is er in de koffiebeuk van de Martelaren
van Gorkum weer een Vesperviering.
Het belooft een mooie, intieme viering te worden, rond Psalm 126 en
het begin van het Marcus-evangelie; een aantal leden van de LWM
verlenen hun muzikale medewerking.
Voorgangers bij de dienst zijn Pastor Renée Everard en diaken Marcel
de Haas.
Na afloop van de viering kunnen we met elkaar
van gedachten wisselen over het thema
“Verwachting”, een thema dat goed aansluit bij
de adventstijd, maar ook bij Psalm 126.
Wat verwachten we in deze tijd van het jaar?
Verwachten we wel iets? En wat verwachten we
van de kerk?
Al deze vragen kunnen we onszelf en elkaar
stellen. Pastor Everard zal optreden als gespreksleider.
We verwachten rond 17.30 uur weer uiteen te
gaan.

Frans Woortmeijer

Zit je in de put?
Stop dan met GRAVEN!
Cordaid Bond Zonder Naam – november 2014

7 DECEMBER: NEVA ENSEMBLE
met bisschop Mgr. J. van Burgsteden (SSS)
Zondag 7 december mogen wij opnieuw in onze kerk het Neva
Ensemble verwelkomen. Aanbeveling van deze vocale tovenaars lijkt
niet meer nodig. Aanvang 10.30 uur.
Het Neva Ensemble heeft zich gespecialiseerd in het zingen van Russische kerkmuziek. Tijdens de viering
vervangt het ensemble de gebruikelijke Nederlandse gezangen door de
mystieke liturgische uitvoeringen van
de Oosters Orthodoxe Kerk.
De viering wordt besloten met een
twintig minuten durend licht klassiek
programma en enkele volksliederen.
Na afloop houden de leden van het ensemble zelf bij de uitgang een
schaalcollecte. Ook is er de mogelijkheid tot het aanschaffen van hun
nieuwste CD.
Voorganger in deze viering is Mgr. J. van Burgsteden (SSS).
Dat hij naar ons komt, heeft een verhaal. In het W. Dreeshuis woont
mw. N. Philips, katholiek in hart en nieren, het liefst ging zij iedere dag
naar de kerk, maar radio Maria houdt haar op de been, en, niet onbelangrijk, ook haar humor. Uit de omgeving van het Begijnhof kwam ze,
waar haar geestelijke leidsman bisschop Mgr. Jan van Burgsteden
woont, en dan nu in het rode Dreeshuis ‘Ik ervaar het als het vagevuur,
dan heb ik dat alvast maar gehad’. Ze zou best wel eens onze kerk
willen bezoeken, maar dat lijkt niet haalbaar. Wat leek het mij leuk, als
zij toch een keer naar onze kerk zou kunnen komen en dat dan
‘Monseigneur Jan’ voorgaat. Wat hoop ik dat mevrouw Philips dat mag
meemaken. (N.E)

KERST IN ONZE KERK
Wij nodigen u van harte uit…
Kerstavond, woensdag 24 december
19.30 uur Gezinsviering
m.m.v. Meerklank en het Kinderkoor
voorganger: pastor Nico Essen
Dan wordt weer het mooie verhaal verteld over Jozef en Maria,
de herders, de koningen en over
het kindje. Het kinderkoor is
natuurlijk van de partij en zingt
weer die schitterende kerstliedjes en bijna ieder kind zingt wel
een solo.
Kinderen zijn van harte welkom,
maar begeleiding van de ouders
is beslist nodig.
22.30 uur Plechtige Kerstavondviering
m.m.v. Dames- en Herenkoor. Voorganger: diaken Coen van Loon
Het Dames- en Herenkoor ‘Jubilemus Domino’ zingt de Missa Brevis
van W.A. Mozart.
Kerstmis, donderdag 25 december
10.30 uur Hoogfeest van Kerstmis
Feestelijke eucharistieviering m.m.v.
LWM
voorgangers: pastor Joop Stam en
pastor Nico Essen
13.00 uur Kindje wiegen m.m.v. het
Kinderkoor
Dat is een gezellige viering speciaal
voor de allerkleinsten. Het kinderkoor zingt, het kerstverhaal wordt
uitgebeeld en ieder, die dat wil, mag
zelf een liedje zingen door de
microfoon of een versje opzeggen,
of iets op de blokfluit spelen of op
de viool. Pastor Nico Essen speelt
op de vleugel.

Tweede kerstdag,
december
Geen viering

vrijdag

26

Zondag 28 december
10.30 uur oudejaarsviering met jaaroverzicht 2014.
Voorganger: pastor Nico Essen

Zondag 4 januari: Nieuwjaar 2015
10.30 uur Feestelijke ouverture
2015. m.m.v. zangers van alle koren
Voorganger: diaken Coen van Loon
_______________________

VAN OUD OP NIEUW 2014 – 2015
Het jaar 2014 gaat voorbij. Wat
bracht dit jaar u en onze parochie?
Zondagmorgen 28 december
overwegen wij dit zeer bewogen
oude jaar. Pastor N. Essen houdt
traditiegetrouw het jaaroverzicht
van het parochieleven.
Hoeveel doopjes waren er dit jaar,
uitvaarten, huwelijken, communicanten?
Dan wordt het 2015
Op nieuwjaarsmorgen is er om 10.30 uur een ‘kleine’ viering op het
priesterkoor voor hen die op (donderdag) 1 januari toch even naar de
kerk willen, geen preek, geen koor, geen koffie, maar wel een zegenbede. Met pastor Nico Essen.
We willen 2015 feestelijk openen op zondag 4 januari (Drie Koningen)
met een viering waaraan leden van al onze koren zullen meewerken:
het Dames- en Herenkoor, de L.W.M., Meerklank, het Dameskoor en
ook het Kinderkoor.
We hopen op een prachtige ouverture van het jaar 2015 met een
viering vol samenzang, die warmte wil uitstralen en moed en vertrouwen voor dit nieuwe jaar. Met diaken Coen van Loon. Wat brengt
het nieuwe jaar?
Na afloop wensen wij elkaar een gelukkig en zalig 2015.

EEN OPEN HUIS; WAT EEN GEMEENSCHAP!
Er is veel gebeurd in de Martelaren de afgelopen weken.
Het begon met mijn presentatie op 19 oktober. Een volle kerk, een
goed moment van ontmoeting na afloop; ik voelde mij welkom! Een
week later het trieste afscheid van Bert van Horssen, die door zovelen
gekend was. Een slopende ziekte had deze reus van een man binnen
een paar maanden geveld…. Opnieuw een volle kerk, met samen gedragen verdriet, stilte, kaarsjes, rouw en troostrijke woorden. De receptie na afloop duurde tot in het begin van de avond.
Tussendoor kwam op 9 november Colm Dekker als gastspreker ons
over Sant’ Egidio vertellen. De gemeenschap is in Amsterdam neergestreken in de Mozes en Aäronkerk. Zij zoekt een plaats te midden van
de armen; werkt over heel de wereld aan het tot stand brengen van
vrede en vindt haar inspiratie in gebed.
Gebed, armen, vrede; preghiera, poveri, pace. Die drie woorden
noemde de paus toen hij in juni op bezoek was bij Sant’ Egidio Rome;
die drie woorden stonden centraal in de overweging van Colm.
En dan op 16 november het 40-jarig priesterfeest van onze pastoor Leo
Nederstigt. Opnieuw een erg volle kerk, prachtig versierd met overal
bloemen en wit gele vaandels aan de gevel. Het koor van de ABG en
ons Dames- en Herenkoor zongen prachtig. Van oudsher is dit voor
een priester één van de grootste feesten in zijn leven. In oktober 2013
herleefden in Tuitjenhorn oude tijden toen pastoor Jan Berkhout veertig
jaar priester was. Hij werd opgehaald met een open koets, heel het
dorp plus het Volendams Opera Koor en de drumband voorop, liep mee
in de stoet op weg naar de viering in de kerk.
In Amsterdam is dat allemaal wat lastiger (en het past ook niet zo bij
Leo!), maar het eerbetoon aan Leo was er niet minder om.
Na de prachtige viering was er van één tot twee de mogelijkheid Leo
toe te zingen en toe te spreken. Velen maakten hier gebruik van.
Daarna was er een Surinaamse maaltijd voor alle aanwezigen. In de
voorbereiding noemden we het een Messiaanse maaltijd, denkend aan
de tekst van Jesaja 25,6: “Op deze berg richt de HEER van de hemelse
machten voor alle volken een feestmaal aan: uitgelezen gerechten en
belegen wijnen, een feestmaal rijk aan merg en vet, met pure, rijpe
wijnen.” Een maaltijd voor alle volken; iedereen is genodigd!
Vanwege dit feest waren (voor het eerst!) de Gerardus en de AnnaBon
gesloten. Velen van de ABG parochie waren naar de Martelaren gekomen. Met name onze Surinaamse Medelanders waren onder de indruk
van de Martelaren. Toen zij aan het eind van de middag de kerk

verlieten, maakten zij nog snel wat foto’s van het interieur. Eén van hen
vertelde mij dat de kerk hem deed denken aan zijn jeugd; zo groot, zo
ruim, zo mooi. En, voegde hij er met een knipoog aan toe, ‘hier kan je
weer knielen!’
Na afloop zaten we met zo’n veertig vrijwilligers nog even wat na te
praten in de koffiebeuk. Deze veertig, van ABG èn Martelaren, hadden
het hem geflikt: een organisatie neer te zetten, waardoor alles vlekkeloos verliep. In de voorbereiding op deze dag, had men echt kennis
met elkaar gemaakt; nu werd er al voorzichtig gedacht aan een volgende keer… Tim liet tien van de veertig iets vertellen over hun
indrukken van deze lange dag. Mooie verhalen kwamen los. En ik
realiseerde mij hoezeer de mensen van de Martelaren die hier zaten
ook in de weken daarvoor al hun weekenden aan deze parochie
gegeven hadden. Indrukwekkend!
Kerstmis
Inmiddels is de wintertijd weer ingegaan; is de Sint in het land en staat
de Advent alweer voor de deur. De feestdagen komen er aan. We
klagen wel eens over de pepernoten die in september al in de schappen liggen en over de tuincentra die veel te vroeg in kersttooi zijn
gehuld, maar ons parochieblad Saamhorig kan er ook wat van! Doordat
het maar vier keer per jaar verschijnt viel eind oktober al het kerstnummer in de bus. Maar even bewaren tot na Sinterklaas en dan
bekijken wat er rond Kerst allemaal te doen is.
Het zijn mooie dagen. Heeft u een adventskrans in huis? Gewoon, een
eenvoudige krans van dennengroen met een paars lint erom gewikkeld
met vier kaarsen erop. Niet meer en niet minder. En iedere week een
kaars aansteken. Misschien een klein gebed wanneer de volgende
kaars wordt ontstoken:

“Dat Uw Woord, God, vandaag tot ons gericht, een licht mag zijn op
ons levenspad.
Dat het de vlam van de hoop brandend mag houden in het hart van
ieder van ons.
Daartoe ontsteken we nu de volgende kaars van onze
adventskrans.”
Met Kerstmis sluiten we een bijzonder gewelddadig jaar af. De wreedheid die wij zien van de kant van IS en de Syrische regering, is ongekend. Een land in puin geschoten; doden en gewonden niet te tellen….
De vluchtelingen aantallen in de buurlanden als Jordanië, Libanon en
Turkije hebben ongekende hoogten bereikt. Honderdduizenden zwerven door de steden van deze landen, uitzichtloos, geen toekomst….

Huub Oosterhuis citeert in één van zijn boeken de Japanse schrijver
Kawabata, die Hirosjima en Nagasaki heeft meegemaakt. Hij schreef:
‘dat de hoge golven van massamoord en vernietiging de kleine dingen
tussen een man en een vrouw niet kunnen uitwissen’. De kleine dingen
die hij bedoelt, zegt Oosterhuis, ‘zijn de grote momenten van een liefde
die van dag tot dag op de vierkante meter volbracht en behoed en
gered moeten worden’.
Op die vierkante meter gaat een ieder van ons in klein of groot
(familie)verband het feest van Kerstmis vieren: een Kind ons geboren,
een Zoon ons gegeven; een kind in een kribbe….
Dat wij niet afgestompt raken; open blijven staan voor het leed van de
wereld. En toch, tegelijkertijd, zacht blijven, stilte toelaten in ons hart;
openstaan voor de vreugde van die geboorte; voor het licht uit de
hemel dat in die nacht de aarde raakt.
Bemoedigd door de kerstverhalen kunnen we dan een nieuw jaar
tegemoet gaan. Ik wens u vreugdevolle feestdagen toe!
Coen van Loon, diaken
______________________

ACTIE KERKBALANS 2014 – DE STAND
December is een dure maand, maar toch willen we u vragen onze kerk
en parochie niet te vergeten. Heeft u al een bedrag overgemaakt?
Misschien kunt u voor de kerst nog iets extra’s overmaken. Mocht u
nog niets hebben overgeschreven, het kan nog! Wij rekenen op u!
Binnengekomen tot 31 oktober 2014 €35.452,11 (31 augustus
€30.959,40)
Het bedrag, dat we in onze begroting hebben opgenomen als opbrengst Kerkbalans is: €50.000,-. Dat betekent dat er iedere maand
€4.166,67 moet binnenkomen. Stand 31 oktober 2013: €43.509,83.
Doe mee met Kerkbalans. Hiermee ondersteunt u onze kerk en
parochie financieel. 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 IBAN: NL51RABO 0334 4428 18
t.n.v. Stichting Restauratie Kanjermonument Hofkerk, Amsterdam

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

Van alle feesten is KERSTMIS wel het mooiste feest!
Heel de wereld lijkt versierd. Heel de wereld mag het horen: Christus is
geboren.
Op kerstavond (woensdag 24 december) houden we die vrolijke, speelse gezinsviering. Aanvang half 8. Dan wordt weer het mooie verhaal
verteld over Jozef en Maria, de herders, de koningen en over het
kindje. En het Kinderkoor zingt die schitterende kerstliedjes.
Of kom je op 1e Kerstdag
naar het KINDJE WIEGEN?
Het Kindje Wiegen begint om
1 uur ‘s middags. Dan mag je
zelf een liedje zingen door de
microfoon of een versje opzeggen, of iets op de blokfluit
spelen of op de viool.
Dan wordt het nieuw jaar en begint 2015.
We hopen en we zullen er voor bidden, dat het nieuwe jaar ons heel
veel goeds mag geven. Alle koren zingen dan tesamen. We hopen, dat
ook het Kinderkoor meedoet.
Aanvang 10.30 uur
Zaterdagmiddag 17 januari zingt het Kinderkoor weer. Dan schudden
we de doopboom. De viering begint om 17.00 uur. Om 5 uur dus. Maar
zover zijn we nog lang niet. Eerst het mooiste feest.
Ik wens jullie een zalig kerstfeest.
Nico
_______________________

HET VORMSEL
Was het het afgelopen schooljaar tijd voor de eerste communie, dit jaar
wordt er weer ‘gevormd’ in onze kerk. Met name de kinderen/tieners
van de eerste klas voortgezet onderwijs en die van groep 8 van de

basisschool komen hiervoor in aanmerking. Misschien is het goed nu
reeds de datum te weten: zondag 31 mei 2015.

EEN DOOSJE MET KUSJES
Maandag 10 november was ik in de Open Hof. Rond half 5 had ik mijn
laatste bezoekje gebracht, liep de trap af richting uitgang. Bij de 2 e
verdieping zag ik Mirjam, de moeder van een kinderkoorkind van lang
geleden. Omdat de deur van binnen gesloten is, opende ik die even
voor haar. ‘Nico, ik belde je gister, maar je was er niet meer. Wil je even
meekomen, mijn vader is stervende’. Haar vriendin die bij haar stond
riep: ‘Dit is niet toevallig. Dit moest zo zijn’.
Die maandagmiddag had ik een rondje Open Hof gepland. Met de
H.Communie bij me wilde ik een aantal van onze oude, oude parochianen bezoeken. Ik begon eerst even bij Loes Grootveld. Had zij in
Saamhorig het gedicht ‘Nederland’ van Wim gelezen? Ik had voor de
zekerheid een exemplaar van dat nummer meegenomen. Haar buurvrouw was op bezoek. ‘Natuurlijk, en wat een prachtige naam kreeg hij
‘huisdichter van de Hofkerk’. Ik had je erover willen bellen, maar je was
er niet meer. Zo mooi!’ Haar buurvrouw wist niet dat Wim zo’n dichter
was. Ik gaf haar het exemplaar van Saamhorig. Eindelijk iemand, die
daar blij mee was.
Toen naar mw. Hilgersom. Hoe mooi woont ze in de aanleunwoning
met uitzicht over dat schilderachtige Amsteldorp. Maar goed gaat het
haar niet. Een mailtje sturen doet ze niet meer. Mijn zoon zou mijn
administratie moeten doen, maar die gaat naar ver weg verhuizen. Wie
zou ik moeten vragen?
Toen naar mw. Serssen, onze Sloveense parochiane, herstellende van
een heupoperatie. Ze excuseerde zich voor de puinhoop in haar huis.
Ze bedoelde, dat er een wasrekje stond. ‘Laatst zag ik de bisschop op
de tv. Ik heb nog aan u gedacht. Ik zou zo graag weer naar de
Martelaren gaan.’
Toen de Open Hof binnen. Mw. Buchwald, ze sliep, maar ik mag haar
wel wakker maken. Verrukt vertelde ze over haar verjaardag, de 97 ste,
afgelopen zaterdag. Zo leuk, zo gezellig. zoveel mensen, en ze
kwamen, zonder dat was afgesproken, allemaal na elkaar.
Toen naar Hans en Beb de Lange. Beb had een nieuwe kamer
gekregen. Men wilde de bewoners. die veel zorg behoeven wat bij
elkaar hebben. ‘Ken je me nog?’ ‘Hoe is het in de kerk?’ Ze was heel
verdrietig. ‘Waar ben ik? Ik wil naar huis, naar huis’. Hulpeloos keek
Hans toe.
Naar mw. de Ridder. Ze was heel ziek geweest, maar nu. Ze zat
gezellig met haar kleindochter aan tafel. Ze waren samen aan het

tekenen. Tekenen was altijd de grote hobby van mw. de Ridder. ‘Heeft
u de communie mee?’
Ik liet de kleindochter het doosje zien, vertelde dat dit het brood uit de
kerk was, waarin God, Jezus, bij ons wil zijn. Ze maakte het mee, dat
oma een kruisje sloeg, haar handen vouwde en dat we baden voor
oma, maar ook voor haar. Indrukwekkend vond ze het om mee te
maken.
Toen naar Ed Joustra, ooit de
fysiotherapeut van Ajax. Hij was
verdrietig, zijn hondje was de
afgelopen week dood gegaan.
Naar mw. van de Burg. ‘Ik word
dement. Ik weet het, want ik heb
vroeger zoveel oudere mensen
bezocht’. Veel last had ze er nog
niet van. Zij zit vol verhalen, niet
te stuiten. Tot slot wilde ze een
mis bestellen. Waar is mijn portemonnee?
Rond half 5 had ik mijn laatste bezoekje gebracht, liep de trap af,
richting uitgang. Bij de 2 e verdieping zag ik Mirjam, de moeder van een
kinderkoorkind van lang geleden. ‘Mijn vader is stervende’. Wil je even
naar hem toe? Hij was ook katholiek. ‘Zal ik wat bidden? Dat je Gods
licht mag zien, dat je Gods stem mag horen, dat je, ook al moet je door
een donker dal, dat je geen kwaad hoeft te vrezen, want Mijn Herder is
de Heer, het zal je aan niets ontbreken’.
Haar vriendin die mee was gegaan zong tenslotte een lied: Veilig in
Jezus’ armen.
Dat ik daar toen was op dat moment. Hoe mooi. ‘Dit is geen toeval.’ Al
had mw. van de Burg haar portemonnee gewoon even gauw gepakt,
dan was ik er voorbij geweest.
‘Ik ben onvoorstelbaar dankbaar dat Onze Lieve Heer je nu net op het
goede tijdstip naar De Open Hof zond, zodat ik je tegenkwam en je
mijn vader nog je zegen kon geven. Hij is amper een uur nadat je aan
zijn bed stond vredig heengegaan, verlost van alle pijn. Ik ben heel
dankbaar dat hij nu niet langer hoeft te lijden, want dat was verschrikkelijk...’
Een middagje vol flitsbezoekjes. Wat maak je wat mee. En wat is het
mooi dat je de H. Communie mag uitdelen. Wat doet dat goed. ‘Je
hoort erbij. De liefde van God komt naar je toe. Een doosje met kusjes.’

Die nacht had ik een droom. ‘Nico, ik kan niet nog eens hemel en aarde
bewegen opdat jij op tijd ter plaatse bent. Laat de parochianen bidden
dat jij bereikbaar blijft. Ik zal hun gebed verhoren’. (N.E)
_____________________

BOETEVIERING 21 december
De boeteviering ter voorbereiding op het kerstfeest is opgenomen in de
viering van de vierde zondag van de Advent op 21 december. Aanvang
10.30 uur. Voorgangers zijn pastor L. Nederstigt en pastor N. Essen,
m.m.v. Dames- en Herenkoor.
_____________________

KERSTSTALLENTENTOONSTELLING
EN FAIR KERSTMARKT IN DE HOFKERK
op zondag 21 december
Zondag 21 december organiseert de Hofkerk: Open Huis in Kerstsfeer.
Het wordt een middag vol activiteiten voor kinderen en volwassenen;
iedereen is welkom.
Centraal staat de populaire Kerststallententoonstelling, samen met de
Fair Kerstmarkt waar Goede Doelen hun (kerst)artikelen verkopen.
Wat is er allemaal te doen?










Kerststallententoonstelling met ruim 100 kerstgroepen
Fair Kerstmarkt waar Goede Doelen hun (kerst-) artikelen verkopen
Meezing kerstkoor
Knutselen voor de kinderen
Kerststal-Verkleed-Fotoshoot voor kinderen
Kort orgelconcert
Kerststukjes maken
En natuurlijk is er heerlijke Gluwein, warme chocomel, appeltaart,
erwtensoep en nog meer lekkers te koop

Dit jaar voor de tweede keer organiseert de Hofkerk Open Huis voor
buurtbewoners in kerstsfeer. De kerk is al bekend van de populaire
Kerststallententoonstelling, de kerkopenstelling op zondagmiddagen en
de gezinsviering op kerstavond. Nu komt daar de gezellige Fair Kerst
bij.
Kerststallententoonstelling en Fair Kerstmarkt
Zondag 21 december 2014 van 12.00 tot 17.00 uur.
Hofkerk, Linnaeushof 94, Amsterdam, Toegang is gratis.

Het programma met tijden en details is te vinden op: www.hofkerk.nl
De Kerststallententoonstelling is behalve op 21 december ook toegankelijk op: 20 december, 26 t/m 31 december en 2 t/m 4 januari van
12:00 tot 17:00 uur.

BESTUURLIJKE VERSCHUIVINGEN. WIE DOET WAT?
-door de voorzitterDoor het aanstellen van één bestuur voor de vijf parochies van
onze 'Unie Clara-Franciscus' is het noodzakelijk dat er wordt
nagedacht over een taakverdeling tussen het Unie-bestuur en de
plaatselijke gemeenschappen. We proberen een zo'n duidelijk
mogelijke structuur te maken.
Naamgeving
Begin dit jaar, toen er sprake was van een samenwerking tussen de
parochies in Amsterdam-Oost-Watergraafsmeer en omgeving (Zuidoost, Diemen en Duivendrecht) werd gewerkt met een voorlopige
aanduiding 'Amsterdam Groot-Oost'. Deze naam vonden we te veel
gelijkenis vertonen met de term het 'Groot-Oosten' die de Vrijmetselaars hanteren voor verenigde loges.
Het bestuur van de Unie heeft daarom een herkenbare, aanspreekbare
naam voor onze samenwerkende parochies gekozen: de Unie ClaraFranciscus. Genoemd naar twee eenvoudig levende mensen van lang
geleden. Eenvoudig, maar tegelijkertijd twee indrukwekkende heilige
persoonlijkheden, voorbeelden ook voor vrouwen en mannen in deze
tijd.
Veranderingen
Nu het Unie-bestuur langzamerhand op gang komt, wordt duidelijk dat
het niet zelf alles van de plaatselijke parochies kan (en moet) regelen.
Tegelijkertijd moet ervoor gewaakt worden dat er niet een te grote
taakbelasting bij bestuursleden ontstaat.
Het Unie-bestuur wil vooral de grote lijnen bewaken, de contacten met
het pastorale team onderhouden en zorgen dat de financiën in de hand
gehouden worden. Weliswaar blijft elke parochie financieel en juridisch
een zelfstandige eenheid, maar er zijn ook gezamenlijke verantwoordelijkheden, bijvoorbeeld voor de personeelsbezetting in de regio.
Nieuwe gezichten
Het Unie-bestuur wil daarom in elke parochie ook een groep verantwoordelijke bestuurders hebben die de plaatselijke, dagelijkse zaken
behartigt: het locatie-bestuur.
Het spreekt voor zich dat het Unie-bestuur nauw contact houdt met
deze groep.

Voor de parochie van de Martelaren hebben Arthur Anderegg en
Caspar van der Leeuw zich beschikbaar gesteld voor het locatiebestuur en willen Olaf Olmer en Karen Ates zich kandidaat stellen.
Momenteel worden er ook nog andere parochianen benaderd om hier
een slagvaardig bestuur van te maken. Zij zullen zich binnenkort aan u
presenteren in Hofnieuws.
Een van de verschuivingen zal zijn dat Arthur Anderegg wat meer
(zichtbare) taken van ondergetekende gaat overnemen en bijvoorbeeld
deze rubriek in Hofnieuws voortaan zal verzorgen. Caspar van der
Leeuw zal zich vooral richten op de financiën van de parochie en als
'tweede man' naast penningmeester Tim Stok gaan fungeren.
Ons locatie-bestuur zal ook nauw samenwerken met verantwoordelijk
pastor Coen van Loon en met de pastoraatsgroep. Uiteraard zullen uw
vertegenwoordigers in het Uniebestuur zeer regelmatig overleg voeren
met het locatiebestuur en contact houden met de Parochievergadering
2014 loopt ten einde
In het afgelopen jaar hebben zich in onze regio en parochie enkele
grote veranderingen voorgedaan.
Diaken Coen van Loon heeft pastor Nico Essen opgevolgd en de
parochies zijn bestuurlijk in een Personele Unie gaan samenwerken.
Deze wijzigingen hebben officieel hun beslag gekregen, maar het vergt
langere tijd om aan alle veranderingen die daaruit voortvloeien gewend
te raken. Daar gaan we in 2015 met z'n allen aan werken.
In het nieuwe jaar hopen we snel te beginnen met de noodzakelijke
bouwkundige renovaties in de pastorie. Ook deze veranderingen zullen
weer enkele (tijdelijke) aanpassingen van u en ons vragen.
Wij hopen dat we er in slagen in het nieuwe jaar met hulp van de vele
vrijwilligers, die wij gelukkig in de Martelaren hebben, onze parochie
vitaal en fris te houden en samen de energie op te brengen om alle
veranderingen goed te absorberen.
Ik wens u een Zalig Kerstfeest en veel voorspoed in 2015.
Ton Broerse
______________________

DANKBRIEF Sams Kledingactie voor Mensen in Nood
Mensen in Nood schrijft ons over de
kledinginzameling van zaterdag 1 november.
De opbrengst bij de Hofkerk was 800 kilo.
Sams Kledingactie voor Mensen in Nood
levert al meer dan 45 jaar een bijdrage

aan het werk van Cordaid Mensen in
Nood. Alle kledinggevers worden van
harte bedankt.
De volgende actie zal waarschijnlijk plaatsvinden zaterdag 11 april.

DAG VAN HET JODENDOM, zondag 11 januari
In 2008 hebben de Nederlandse bisschoppen op 17 januari ‘de dag van
het Jodendom’ op de kerkelijke kalender geplaatst. Deze dag gaat
vooraf aan de gebedsweek voor de eenheid onder de christenen, die al
meer dan 100 jaar van 18 tot en met 25 januari wordt gehouden.
De katholieke kerk wil op ‘de dag van het Jodendom’ de bijzondere
band met het Jodendom benadrukken. Dit jaar staat de dag van het
Jodendom in het teken staat van 50 jaar Nostra Aetate, de verklaring
van Vaticanum II die de relatie met het Jodendom ingrijpend veranderde.
We hebben David Fortuin van de Liberaal Joodse Gemeente (LJG)
Amsterdam uitgenodigd te vertellen uit de rijkdom van het Jodendom.
Met pastor Nico Essen en de LWM.
____________________

SCHUDDEN DOOPBOOM
Zaterdagmiddag 17 januari 2014, 17.00 uur
Zondag 18 januari vieren we de zondag van de eenheid in De Bron.
Aanvang 10.00 uur.
Maar zaterdagmiddag 17 januari houden wij
wel een viering in onze kerk, dan schudden
wij de doopboom. Om 17.00 uur is er een
gezinsviering met ons Kinderkoor. Dan halen
we de groene blaadjes uit de doopboom.
Iedere keer als er een kind gedoopt wordt,
hangen wij een blaadje met de naam van de
dopeling erop in de doopboom. 31 Blaadjes
hangen er nu al aan. Die geven wij terug aan
de dopeling of aan de ouders.
____________________

HOFNIEUWS PER POST
Er zijn al verschillende lezers van Hofnieuws, die de nummers per post
ontvangen, die reeds een bijdrage in de portokosten hebben overgemaakt.

Toch vanaf deze plek een vriendelijk verzoek aan de lezers die
Hofnieuws per post ontvangen: stort alsnog uw bijdrage op rekeningnummer NL 95INGB 000 515 8376 onder vermelding van: bijdrage
portokosten Hofnieuws. Hartelijk dank voor uw bijdrage!
J. Hilhorst

18 JANUARI 2015. OECUMENE
WEEK VAN GEBED VOOR DE EENHEID
18 Januari is er weer de oecumenische viering, van de Bron, de
Martelaren, het Leger des Heils en de Evangelische Broedergemeente.
Ditmaal zijn we te gast in de Bron.
Thema dat ons dit jaar vanuit de Raad van Kerken wordt aangereikt is
DORST. Als leidraad nemen zij een zin uit Johannes: 4, 7 Een
Samaritaanse vrouw kwam water putten. Jezus sprak haar aan: ‘Geef
Mij wat te drinken.’
De viering is voorbereid door Braziliaanse christenen; een land waar
men weet wat dorst is….. de stad Sao Paulo en omliggende gebieden
hebben een watercrisis; de waterreservoirs zijn zo goed als leeg. 20
miljoen mensen worden hierdoor bedreigd.
Die zondag bent u meer dan welkom in de Bron!
____________________

EEN GROENE KERST
In het laatste Hofnieuws van het jaar doe ik zoals altijd rond de Kerst
weer een oproep voor het aanleveren van groen, coniferen, bonte hulst
en skimmia. Ook dit jaar is het groen weer van harte welkom voor het
versieren van de kerk.
U kunt het groen bezorgen aan de
achterkant van de kerk tegenover
Linnaeushof nummer 96, bij een gesloten hek mag het er ook overheen.
Ook kunt u bellen naar de pastorie, tel.
665 38 30 of J. Hilhorst, tel. 690 57 79.
Nu maar weer hopen op een “groene”
Kerst. Alvast hartelijk dank voor uw
medewerking!
J. Hilhorst
_____________________

MALAWI NIEUWS

december 2014

Hoe zat het ook weer?
Het is lang geleden dat u iets van ons in Hofnieuws kon lezen, het was
direct na de sponsorloop op 5 april van dit jaar, die het wel heel
prachtige bedrag van €5.000,- heeft opgeleverd. Het bedrag is voornamelijk bij elkaar gelopen, gerend, geskeelerd in Park Frankendael
door de 1e communicantjes van dit jaar. Die natuurlijk wel door u zijn
gesponsord! Ook heeft nog tweemaal een artikel over Malawi in het
nieuwe regioblad Saamhorig gestaan. Dit wordt helaas niet aan de
‘buiten’ ontvangers gestuurd.
Samen met de opbrengst van enkele andere acties én het saldo van
vorig jaar en ook nog eens met de top-up van Wilde Ganzen is het
grandioze bedrag van €32.000,- naar de broeders in Maastricht overgemaakt. Hiervan worden twee klaslokalen gebouwd: een bibliotheek
en een handvaardigheidslokaal. Maar dát gebeurt pas in 2015.
Wat gebeurde er ondertussen in Malawi?
Afgelopen september gingen de derde klassers over naar de vierde
klas. Gedurende de zomervakantie werd hun nieuwe klas ingericht. In
de werkplaats van de broeders in Mary View waren intussen 50 tafeltjes en zitbankjes getimmerd. Tevens werden ook weer nieuwe schoolboeken aangeschaft. U weet dat de leerlingen hun boeken van de
school in bruikleen krijgen, hun ouders zijn er zelf niet draagkrachtig
genoeg voor. De leerlingen komen over zandpaden en door de velden
heen naar school, wonen in zeer eenvoudige huisjes. De ouders
hebben nog heel wat andere noden dan schoolboeken, zeker als hun
tuinen, meestal hun enige bron van inkomsten, niet voldoende voedsel
opleveren.
In september kregen we de eerste
foto´s toegestuurd van het grondwerk van het geplande natuurkundelokaal en kortgeleden weer
een aantal (t.z.t. zal een plaat met
foto’s in de koffiebeuk te zien zijn).
Intussen is de bouw al een eind op
streek. Met het natuurkundelokaal
wordt St. Louis een echte middelbare school. De bouw ervan zou al
eerder beginnen en afgelopen
september gereed zijn, maar dat is
helaas niet gelukt. Wanneer wel?
Om alle materialen op de bouwplaats te krijgen is op zich al een
gigantische klus.

Schoolgeld
In Saamhorig van juni-augustus hebben we u verteld over het gebrek
aan schoolgeld waardoor enkele leerlingen van school zouden moeten.
Met uw hulp zijn we begonnen een klein potje te vormen om deze
leerlingen wél naar school te laten gaan. ‘Wat is een school zonder
leerlingen’, zei een bestuurslid. Binnenkort zullen we bericht krijgen
voor hoeveel leerlingen dat op dit moment nog nodig is over de periode
september t/m december van dit jaar. Het gaat om circa €7,50 per
leerling.
Bouw bibliotheek en handvaardigheidslokaal
Met die 32 duizend euro zullen de beide lokalen in 2015 in één gebouwtje van 250 m² worden gehuisvest. Een flinke bibliotheek, omdat
alle boeken op school blijven. Fijn is ook dat er weer een lokaal voor
handvaardigheid komt. Ongeveer tien jaar lang heeft er in het voorlaatste jaar van de basisschool van de Mzedi Primary School (meisjes
én jongens van 13 jaar) een eenvoudige naaiklas gefunctioneerd, die
niet alleen door een van ons met de hulp van de broeders en uw giften
is gesticht, maar die ook al die jaren door ons samen financieel werd
gesteund (kosten materialen en salaris leerkrachten). Wij zijn blij dat
straks in St. Louis, op enkele honderden meters afstand van de Mzedi
Primary School weer aan dit soort onderricht wordt gedaan. Dit werd
node gemist.
Ons laatste project voor St. Louis!
Er moet natuurlijk een keer een eind komen aan dit erg lang durende
project. We hebben er vanaf 2008 samen aan meegebouwd. Er werd
een lang adem van iedereen gevraagd. U weet het de Malawiaanse
overheid bouwt geen scholen, dat wordt grotendeels aan particulieren
overgelaten. Zij zorgt wel voor aanstelling van de leerkrachten en hun
salarissen. Ze heeft echter tegenwoordig een heel grote vinger in de
pap bij de bouw. Vlak aan het begin van de bouw kwamen er ineens
grote eisen, waardoor enorme vertraging ontstond maar de overheid
was uiteindelijk meer dan tevreden en gaf toestemming de school te
openen.
Het bestuur van de Stichting LechnerMalawi heeft besloten om als laatste
project een veiligheidsmuur rond de
school en de woonhuizen te financieren. Dit klinkt niet spectaculair, maar
is het wel degelijk. St. Louis is een
school bestaande uit allemaal losse
gebouwtjes: de klaslokalen, de water-

pomp, het administratiekantoor, vijf
woonhuizen voor leerkrachten, latrines
en dan straks ook het natuurkundelokaal, de bibliotheek en het handvaardigheidslokaal en is daardoor erg inbraakgevoelig.
In het voorjaar van 2013 is de waterpomp gestolen. Deze is opnieuw
aangeschaft, maar met nu een huisje er omheen gebouwd, dat ’s
avonds wordt afgesloten. Een enorme kostenpost! Er was in 2012 al
een klein stukje muur gebouwd aan de meest onveilige zijde van de
school maar het geld ontbrak voor verdere bouw. Maar dan nu als
sluitstuk van de Stichting Lechner-Malawi willen we graag ook een
veilige school achterlaten.
Hoewel we nog geen begroting hebben ontvangen, gaan we toch graag
voor dit ene project: Mét een muur is St. Louis ook een veilige
school. We gaan uit van een bedrag van circa 25 duizend euro.
Deurcollecte kerstmis
De Stichting Lechner Malawi heeft zich tot doel gesteld St. Louis, de
middelbare school in Mzedi, te helpen afbouwen. Vanaf nu willen we
geld inzamelen voor een muur rond St. Louis, waardoor veiligheid
wordt geoptimaliseerd. Het bedrag, dat we bij elkaar mogen vergaren,
wordt met 50% opgehoogd door Wilde Ganzen. De deurcollectes na de
kerstvieringen zijn bestemd voor de afronding van de bouw van de
school.
Helpt u ons, samen met Wilde Ganzen dit laatste project tot een
mooi sluitstuk te maken van ons aller inzet voor St. Louis.
We zeggen nog eens graag: er blijft absoluut geen dubbeltje aan de
strijkstok hangen!
Met een hartelijke groet, heel mooie feestdagen, en heel veel dank
voor uw steun, ook weer het komend jaar.

BestuurStichting Lechner-Malawi

Triodos Bank: IBAN: NL90TRIO 0254 8262 45 t.n.v. Stichting
Lechner-Malawi. Voor informatie over de St. Louis school in Malawi en
de Stichting Lechner-Malawi : www.lechner-malawi.com
_______________________

REIS NAAR ROME IN MEI 2015
In zijn brief Evangelii Gaudium spreekt paus Franciscus zijn hoop uit
over de weg die de kerk vanaf nu mag gaan bewandelen. De kerk van
de toekomst is voor hem er niet één die vooral bezig is met haar

interne doen en laten. Maar juist: een kerk die naar buiten treedt en
écht laat zien waarvoor ze staat! Een kerk die enerzijds zorg heeft voor
ieder die échte aandacht node mist. En anderzijds een kerk als bron
van inspiratie voor iedereen die daar open voor wil staan.
Als parochies in de regio Amsterdam-Oost zijn we de afgelopen tijd
druk geweest met interne zaken. Op verschillende plekken is gewerkt
aan oplossingen voor nijpende problemen. Op regionaal niveau wordt
een basis gelegd voor de kerk van de toekomst in onze streken. De
voorlopige resultaten liegen er niet om, en er is nog veel te doen!
Daarbij is het goed om zicht te houden op het waarom van al die
noeste arbeid, om zorg te hebben voor elkaar; en om te putten uit oude
bronnen van inspiratie en om nieuwe aan te boren. Hoe kunnen we
dat beter doen dan sámen op reis te gaan naar Rome?!
Het bisdom Haarlem-Amsterdam organiseert in de mei vakantie 2015
zo'n reis naar Rome. Het programma bestaat uit bezoeken aan de
belangrijke plekken in Rome, er is een speciaal programma voor tieners en een grotendeels eigen programma voor jongeren. Koorleden
uit de parochies kunnen zich aansluiten bij het projectkoor dat tijdens
de reis in de grote basilieken zal zingen. Er worden twee
reismogelijkheden naar Rome aangeboden:


10-daagse busreis met mooie tussenstops op weg van en naar
Rome (30 april t/m 9 mei 2015).Deze reis zal € 999,- gaan kosten.



6-daagse vliegreis naar Rome (2 mei t/m 7 mei 2015).
Deze reis zal € 839,- gaan kosten.

Kinderen, tieners en jongeren studerend t/m 25 jaar betalen €485,voor de busreis en €325,- voor de vliegreis. VNB (de touroperator die
de reis praktisch organiseert) neemt €257,- korting voor haar rekening,
het bisdom €128,50 en de parochie €128,50 (samen ook €257,-).
Hierover zijn de pastorale krachten, parochiebesturen en ambassadeurs reeds nader geïnformeerd.
De prijzen zijn exclusief lunches (behalve op de reisdagen bij de busreis), reis- en annuleringsverzekering en eenpersoonskamer toeslag.
De deelnemers aan de bedevaart betalen dit reisbedrag direct aan de
VNB.
Vertegenwoordigers uit enkele parochies in onze regio hebben een
werkgroepje gevormd dat de deelname aan deze reis door parochianen
(en andere belangstellenden!) uit Amsterdam-Groot-Oost gaat coördineren. Dit groepje heeft een vijftal informatieavonden georganiseerd, in
elke parochie in de regio één, waar circa 30 belangstellenden op af zijn

gekomen. Als regio hebben we een optie op 50 vliegtuigstoelen in het
vertrouwen dat die in de komende weken bezet zullen gaan worden
door de aanmeldingen die binnenkomen.
Voor meer informatie en aanmelding: diaken Han Hartog e-mail:
diaken.hartog@gmail.com
Vraag: wie wil namens de Martelaren de coördinatie van deze
bedevaart voor onze parochie op zich nemen? Geef uw naam dan
a.u.b. door aan Han Hartog

KOFFIE OCHTEND
Heeft u zin in ‘n kopje koffie
of thee en een praatje?
Dan bent u iedere derde
dinsdag van de maand van
10.00 – 12.00 uur van harte
welkom in de pastorie op de
Linnaeushof 94.
De eerstvolgende koffie
ochtend is: 16 december.
Deze koffie ochtend is in de
kerstsfeer.
De koffie ochtend van 20 januari 2015 wordt een vrolijke ochtend. Met
Pastor Nico Essen zingen wij zijn mooiste liedjes, die hij voor de
parochianen heeft geschreven.
Dan een keer in de maand dan is het feest hier,
de koffie staat dan klaar voor wie maar wil,
de pastorie heet ieder gastvrij welkom,
en Minke leeft zich uit met hart en ziel.
U bent van harte welkom!
_____________________

KOOR
Stemmen spelen op in de sacristie.
Het koor repeteert.
Het klinkt.
Niet altijd.
Bladmuziek, een mozaïek lang geleden geschreven
door wonderlijke lieden.

Een geheimschrift.
Ik tuur en lees en probeer te zingen.
Dan zingen we een tutti en een crescendo.
Ik ben ontroerd net als de stenen van de sacristie.
Albert H.M. Steens
koorlid Jubilemus Domino

PARKEREN OP HET KERKPLEIN (Pas op bekeuringen!)
Nu de paaltjes een half jaar op het kerkplein staan, valt te constateren
dat het illegale parkeren afgenomen is. Het kost de kosters minder
moeite om bijvoorbeeld bij een uitvaartdienst het kerkplein vrij van
auto's te krijgen. Maar we zijn nog niet tevreden.
In overleg met de verkeersambtenaar van het stadsdeel is daarom
besloten toch nog aanvullende verkeersborden aan te vragen bij de open afritten. Hierop moet duidelijk staan, dat parkeren alleen tijdens
kerkdiensten en bijeenkomsten in kerk en pastorie toegestaan is.
Ondertussen willen we een campagne beginnen tegen de automobilisten die nu toch nog hun voertuig
achter de paaltjes parkeren als ze
niet de kerk of pastorie bezoeken.
Hoewel de meeste kerkgangers op
zondag voorbeeldig hun auto parkeren strak-tegen-de-paaltjes-aan,
staat een enkele auto iets te ruim,
zodat de doorgang belemmerd
wordt.
Een vriendelijk verzoek derhalve om
op de kleine steentjes zo economisch mogelijk, schuin te parkeren.
Op zondag 2 november stonden er tijdens de Allerzielenviering helaas
ook enkele auto's op de stoeptegels vóór de paaltjes. Dat is uiteraard
niet toegestaan. De eigenaren - misschien onbekend met de situatie hadden de pech dat ook nog politieagenten (of handhavers) langs
kwamen; een zure bekeuring op een gedenkwaardige dag.
Mocht u weten dat er 'mensen van buiten' zondags naar de kerk willen
komen, vertel ze dan waar er geparkeerd kan worden. Meestal is er
ruime parkeergelegenheid langs de Hugo de Vrieslaan op nog geen vijf
minuten lopen van de kerk.
Het bestuur

______________________

KERSTSTALLENEXPOSITIE 2014
Het is dit jaar voor de 17de keer dat de kerststallenexpositie in onze
Martelaren wordt gehouden.
Vele duizenden bezoekers hebben in die voorbije jaren de tentoonstelling bezocht. Ook zijn er in de loop van de tijd steeds meer
kerstgroepen exposities geweest op andere plaatsen. Om er enkele te
noemen : Amersfoort, in ’t veld en in de abdij van Egmond.
Dit jaar is de vertrouwde en gezellige expositie weer bij ons in de kerk.
Net als in 2012 zal de tentoonstelling ook tussen kerst en oud en nieuw
te bezoeken zijn.
In het openingsweekend van 20 december is er op zondag de gezellige
Kerstfair, met vele leuke activiteiten. (zie elders in Hofnieuws)
De expositie is geopend op:
Zaterdag en zondag 20 en 21 december 2015.
En vanaf tweede Kerstdag 26 december tot en met
zondag 4 januari 2015.
Dagelijks van 12.00 uur tot 17.00 uur
Op Nieuwjaarsdag is de expositie gesloten!
Dit jaar zullen weer veel nieuwe kerstgroepen te bewonderen zijn niet
alleen uit mijn eigen collectie maar ook uit de collectie van Wim
Vellinga en Nellie Geerlings.
Om te zorgen dat alles na de
expositie weer netjes naar de
eigenaren terug kan vragen wij
om herders.
Heeft u in de periode van de
expositie tijd om een paar uurtjes op alle ossen, ezels, schapen, maar vooral op de kleine
kindjes Jezus te passen, geeft
u zich dan even op via e-mail:
bert.hilhorst@live.nl
Hoe meer mensen dit doen hoe
minder wij een beroep op extra
inzet hoeven te doen.
Met uw aller inzet moet het toch lukken om het record aantal bezoekers
uit 2012 te evenaren. Toen kwamen er iets meer dan 2000 bezoekers
naar onze kerk.

Nu al willen wij iedereen bedanken voor zijn of haar bijdrage aan de
expositie, of deze uiteindelijk weer slaagt ligt geheel aan u.
Dus kom naar de kerststallenexpositie en neem vooral ook vrienden en
kennissen mee.
Ik wens u nu vast veel kijkgenot op de expositie, een zalig Kerstfeest
en een goed 2015.
Bert Hilhorst
_______________________

KERSTLOTERIJ 2014
Tijdens de komende kerststallententoonstelling wordt weer de gebruikelijke loterij gehouden.
We zijn van plan om alle weekenden dat de kerststallententoonstelling
open is deze loterij te houden.
Graag willen we daarbij de medewerking van u, onze parochianen.
U heeft mogelijk nog thuis leuke,
NIEUWE spullen staan, die u bereid bent weg te geven.
We willen ze graag als prijzen
hebben voor de loterij. Daartoe
zetten we na de zondagsdienst
achterin in de kerk twee grote
dozen neer. Daarin verzamelen
we deze spullen.
Op deze manier willen we bereiken dat wij geen prijzen hoeven te
kopen en de gehele opbrengst ten goede kan komen aan de kerk
(Stichting Kanjermonument) en de Stichting Malawi, ieder voor de helft.
Namens de organisatie van de kerststallententoonstelling en het bestuur van de Stichting Malawi alvast onze hartelijke dank.
En natuurlijk willen wij u van harte uitnodigen om tijdens de kerstdagen
de kerststallententoonstelling te bezoeken.
Ellie Togni
______________________

EEN MODERNE VORM VAN VERKONDIGING:
Website deBezieling.nl
Wat is de Bezieling?
DeBezieling.nl is een publiekssite over hedendaags leven en christelijk
geloven. De site is de opvolger van rk-kerkplein.org. DeBezieling.nl

vertrekt vanuit hedendaagse vragen, gaat te rade bij de christelijke
traditie om vervolgens weer terug te keren bij het leven van alledag.
Met inspiratie, ideeën en handelingsperspectieven.
Wat kan men verwachten?
Maandelijks zijn op de site enkele nieuwe grote artikelen te vinden. Vier
columnisten verzorgen om beurten een wekelijkse column over religie,
zin en spiritualiteit. In een cultuur- en boekenrubriek gaat de Bezieling
in op literatuur, film, muziek en spirituele of theologische boeken.
Onder de noemer ‘Theo blogt’ voorziet hoofdredacteur Theo van de
Kerkhof de inhoud regelmatig van zijdelings commentaar. De site is
modern, overzichtelijk, eenvoudig en inhoudelijk.
Voor wie?
De Bezieling is voor mensen die op zoek zijn naar inspiratie en ankerpunten in het leven en daarbij nieuwsgierig zijn naar wat de christelijke
traditie te bieden heeft. De Bezieling is er voor alle leeftijdsgroepen.
“We zoeken naar continuïteit tussen de generaties en kijken met een
frisse blik en open geest over allerlei muurtjes heen.
Achter deBezieling.nl staat de overtuiging dat de christelijke traditie een
spannende vindplaats is voor wie op zoek gaat naar de essentie van
het bestaan”, aldus de redactie.
Door wie?
Spil van het bezielingsproject is theoloog en journalist Theo van de
Kerkhof. Hij gaat de site managen. Maar vooral zal hij ook zelf de pen
ter hand nemen.
De Bezieling werkt verder met een kleine onafhankelijke redactie.
Naast hoofdredacteur Van de Kerkhof bestaat de redactie uit
pastor/theoloog Gerard Zuidberg en schrijfster/journalist Lisette Thooft.
Uitgever van de Bezieling is de stichting Kerk Hardop.
Een groeiende kring vaste medewerkers gaat regelmatig bijdragen
leveren: zoals Erik Borgman, hoogleraar theologie aan de Universiteit
van Tilburg; René Grotenhuis, o.m. oud-directeur van Cordaid; Eric
Corsius, theoloog en beleidsmedewerker bij de congregatie der
Redemptoristen; Annemarie Scheerboom, studente biologie en hoofdredacteur van het katholieke jongerentijdschrift Omega Magazine.
Een uniek project
Debezieling.nl is zowel theologisch als journalistiek een vernieuwend
project. De site bevraagt de christelijke traditie op een journalistieke
manier met het oog op antwoorden voor het leven van vandaag.
De site refereert aan de stand van zaken in de geesteswetenschappen,
maar presenteert de daar gevonden inzichten voor een breed publiek.

DeBezieling.nl is een publiekssite, maar geen nieuwssite. De Bezieling
haakt in op vragen uit de onderstroom van onze cultuur.
Volg deBezieling.nl
Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor de maandelijks te verschijnen Nieuwsbrief via: redactie@debezieling.nl.
DeBezieling.nl is ook te volgen op Twitter: (@deBezieling) en op
Facebook: (facebook.com/debezieling).
______________________

PERSONALIA
Onze overledenen:
Bert van Horssen 63 jaar
Bert, een sterke, gezonde man, liefdevol, zorgzaam, betrokken, behulpzaam en grappig, hij werd ziek, het was begin september, in de dagen
dat Max, zijn 4e kleinkind, geboren werd, - groot was de vreugde, maar
hoe groot was ook de schok, het ene geslacht gaat, het andere komt, hoe snel is het gegaan, hoe snel kwam zijn dood.
Al in 1988, toen Bert en Anneke met hun twee zonen Wouter en Martijn
verhuisd waren naar Alkmaar, ontvingen zij de penning van verdienste
van onze parochie. Wonend in het Noorden bleef de Martelaren hun
kerk. Anneke zong bij de LWM en Bert was een wijs man op de
achtergrond. Hij zat het liefst achter een pilaar, dat vond hij het
mooiste. Alles voorbereiden tot in de puntjes en dan bij de uitvoering
bezien hoe het uitwerkt. Zijn project hier was de gastvoorgangersmaand. Tweemaal per jaar koos Bert een thema en nodigde hiervoor
gastpredikanten uit. Illustere namen stonden hier op de kansel. Ik noem
er enkelen: Huub Oosterhuis, Jos Brink, Nico ter Linden, Rabbijn
Menno ten Brink, de moslim Aissa Zanden, Jacobine Geel, Ineke
Bakker, Martin Zandstra, Joop Spoor en als laatste, kort geleden nog,
Henk Baars. Bert zelf sprak hier eenmaal. In de vredesweek, in 2004,
toen hij als vlootaalmoezenier tweemaal de Nederlandse mariniers in
Irak had bezocht. Het laatste thema dat hij gekozen had was: de
toekomst van de kerk. Het geheim van de gemeente. Wat blijft?
Bert was onderwijzer op de St. Lidwinaschool. Maar actief in de kerk
kreeg hij oog voor de poëzie en schoonheid van de Bijbelse literatuur.
Zo kwam het dat hij de overstap maakte van de basisschool naar de
middelbare school. Typisch Bert. Kiezen voor het moeilijke. Eerst voor
die school met dat vak: Bijbelkennis. Vervolgens de marine en daarna
zijn werk als pastor voor asielzoekers en gevangenen.

De mooiste periode in zijn werkzame leven was de tijd bij de marine.
Collega Jules Post vertelde: Ik wil met u een herinnering delen die op
mij een onvergetelijke indruk heeft gemaakt. Het was op 25 september
1996. Er was vlak bij Den Helder een Dakota neergestort, ik was pater
van de wacht, de Duif was aangewezen als opvangcentrum voor de
familie en wat doe je dan in zo’n lastige situatie?… Bert bellen.
Bert heeft toen op een geweldige wijze in de chaos op de Duif de
leiding op zich genomen. Hij stuurde zijn collega’s aan, en ook alle
andere hulpverleners, hij gaf persconferenties, stond de burgemeester
en diverse ministers te woord, hij onderhield zich met de politie en
Marine-autoriteiten en hij was ook nog eens pastor. Bert op zijn best. In
de nasleep van dat vreselijke ongeluk met 32 doden is Bert ook nog
voorgegaan in twee herdenkingsbijeenkomsten: één officiële, met autoriteiten en de TV in de Bavo in Haarlem en één informele, met de
nabestaanden in vissersboten op de Waddenzee. Bert op zijn allerbest.
En dan komt de ziekte
En bossen bloemen, stapels kaarten, talloze e-mails kwamen er thuis
binnen, toen zijn ziekte bekend werd. Je hebt gezaaid, Bert. Je hebt
mensen geraakt. Je was er! Als ’ik zal er zijn’. Als goede herder. Bert
was geliefd bij zijn pastoranten omdat ze vertrouwen in hem hadden.
Een gedetineerde verwoordde het zo: We konden Bert vertrouwen en
hij had vertrouwen in ons. ‘Pastor Bert, we gaan je missen, de uitvaart
kan ik niet bezoeken, ik ben even verhinderd….’
Bert heeft het heel fijn gevonden om te lezen wat velen van u schreven,
hoe u hem als persoon herinnert en de verhalen die u ophaalde uit het
verleden.
Wouter vertelde: Toen duidelijk was dat mijn vader nog maar kort te
leven had, zochten we elkaar op, hielden elkaar vast en zeiden wat we
nog wilden zeggen. Dat leverde prachtige gesprekken en momenten
op. Die momenten maakten de afgelopen tijd, hoe droef ook, ook tot
een bijzondere en mooie tijd. Eigenlijk zou je vaker op zoek moeten
naar dat echte contact met de mensen om je heen, ook zonder dat het
einde zo in zicht is.
Een intens moment was de ziekenzalving
De paaskaars brandde. Het licht, en de duisternis zal dit licht niet overmeesteren. En ook kleine waxinelichtjes werden aangestoken, voor
ieder van ons, maar ook één voor die velen, die zo met Bert meeleefden. Wij zalfden zijn voorhoofd, zijn ogen, oren, lippen en handen,
vol dankbaarheid voor wat hij ons gegeven had: Jouw handen hebben
voor ons gewerkt. Jouw hart heeft voor ons geklopt. Jouw ogen hebben
naar ons gezocht. Toen mocht ieder Bert zijn verhaal vertellen. Hij heeft

het allemaal gehoord, wat Anneke en de kinderen tijdens de uitvaart
vertelden.
Anneke: Als je trouwt weet je niet hoe lang het zal duren. Gaan we het
redden met zijn tweeën, worden we samen oud, maar dat is dan nog zo
abstract. Bij de toekomst kun je immers nooit echt iets voorstellen. Ook
nu weer niet.
We waren en zijn een hecht gezin, waar we elkaar vanzelfsprekend
bijstaan als het met de een of de ander even niet meezit of als er
praktische ondersteuning nodig is. Dat hebben we zeker ook aan Berts
voorbeeld te danken, die altijd loyaal, altijd trouw was en zichzelf zo
goed kon wegcijferen. Jouw goedheid maakte alles licht, hebben we op
het lint van de bloemen gezet. Ik ben ontzettend blij en dankbaar dat
we zoveel jaar geleden voor elkaar hebben gekozen, ik ben dankbaar
dat jij het was met wie ik het leven deelde. Ik ga je zo ontzettend
missen.
Tenslotte Bert zelf. Hij had het niet opgeschreven. Maar hij had er goed
over nagedacht. Het laatste woord? ‘Ach, het is niet het beslissende
woord, neem er maar van mee wat je wilt.
De mensen vragen mij deze dagen. Hoe ervaar je dit wat je nu overkomt? Ik kan niet zeggen dat ik boos ben of verdrietig. Het komt te
vroeg, dat is waar. Maar ik ben alleen maar dankbaar. Dankbaar voor
meer dan 41 jaar met Anneke. Ja, de 60 hadden we kunnen halen,
maar hoe mooi waren deze 41.
Dankbaar ben ik met twee prachtige zonen: Martijn en Wouter.
Opvoeden is altijd schipperen.
Je geeft van jezelf, misschien wel teveel, maar voorop staat dat ze hun
eigen leven hebben, en daar ben ik hartstikke trots op.
Gelukkig ben ik met Ilse en Suzanne.
En gelukkig ben ik met onze kleinkinderen. Hoe jammer dat ik ze niet
groot zie worden. Maar zo is mijn pad. Ik ben alleen maar dankbaar.’
Toen mocht ieder Bert de handen opleggen. Bert mocht onze liefde
voelen en daarin Gods liefde. Een ogenblik voor eeuwigheid. Als de
eeuwigheid in dat ogenblik is, dan zal hij er ook nu zijn en morgen en
daarna. Waar vriendschap is en liefde, daar is God.
(Nico)
Henk van Hunnik 59 jaar
In Meerzicht, Maandblad van De Bron, werd Henk herdacht. Omdat hij
ook in onze kerk bekend was, schrijf ik daaruit over.
In de vroege morgen van 23 september overleed Henk van Hunnik.
Henk is bij velen van De Bron bekend, bij sommigen al vanaf dat hij
kind was. Er waren ook periodes dat hij de kerkdiensten bezocht. Maar

in andere tijden deed hij weer met andere kerken en gemeentes mee,
of ook met de sjoel vanwege zijn Joodse wortels.
Henk was een intelligente man die zich inzette voor bewonersverenigingen en allerlei belangenclubs. Maar hij had een kruis te
dragen: zijn psychische conditie, waardoor hij altijd weer in conflict
kwam met zijn omgeving. Hij voelde zich dan niet begrepen en vertrok
ontstemd (of erger).
Er was soms (later) ook het inzicht dat het met hemzelf te doen had en
dan bood hij ruiterlijk zijn excuses aan. De laatste tijd kwam Henk weer
in De Bron. Tegen het einde van augustus kreeg hij het ontstellende
bericht dat hij een (onbehandelbare) hersentumor had. De laatste
weken van zijn leven waren heel moeilijk, omdat hij steeds meer in de
war raakte. Uiteindelijk liep hij ook nog een longontsteking op waaraan
hij is bezweken.
Op 25 september vond het afscheid plaats op de Nieuwe Ooster.
Vertegenwoordigers uit veel van Henks levenskringen waren aanwezig.
Een belast en door het leven gewond mens is heengegaan. Wij dragen
hem op aan God, de Vader in wiens oog ieder leven kostbaar is.
Carla Dierick 78 jaar
Geboren en gestorven in Denekamp, leefde ze de mooiste jaren van
haar leven in Amsterdam, in onze parochie. Ze kon goed met kinderen
opschieten. Nadat Carla haar diploma kinderverzorging had gehaald
werkte ze met overgave in instellingen voor gehandicapte kinderen. Ze
leerde zelfs braille.
Toen dit werk haar teveel werd bouwde ze in Amsterdam, waarnaar ze
inmiddels verhuisd was, een heel eigen leven op met talloze activiteiten: vrijwilligerswerk, cursussen, lezingen, tentoonstellingen, concerten, buitenlandse reizen met vriend Arthur en, niet te vergeten het
maken van een eindeloze stroom van fraaie en zeer gewilde handwerken voor de vereniging Tesselschade-Arbeid Adelt.
Helaas werd in de loop der latere jaren het zelfstandig wonen in haar
mooie appartement in de Watergraafsmeer voor Carla steeds moeizamer en tenslotte zelfs onmogelijk. Het verlaten van de eigen woning,
waar ze zo trots op was, de verhuizing naar haar geboorteplaats
Denekamp en het verlies van haar zelf opgebouwde onafhankelijkheid
vielen haar zwaar.
Lieve Carla, we hopen voor jou dat ze in het paradijs gevoel
voor humor hebben.
Laten ze zich anders maar schrap zetten, want daar komt een
dwarse engel, één die geen pijn meer heeft, die voluit kan
ademen en alles kan horen!

Willy Kroon- van Balen 88 jaar
Willy woonde sinds haar derde jaar in Amsterdam waar zij de opleiding
tot verpleegster heeft gevolgd. Ze heeft gewerkt als verpleegster in
verschillende ziekenhuizen in Amsterdam en in Brussel. Later werd ze
wijkverpleegster en nog later, toen ze een gezin had, werkte ze in de
thuiszorg en waakte bij ernstig zieke mensen thuis.
Ze is bijna 25 jaar getrouwd geweest met Theo, hij overleed op 59
jarige leeftijd in 1985. Samen hebben zij drie kinderen.
Willy heeft vaak gezegd dat ze zich gezegend heeft gevoeld. Zij was de
rots in de branding in het gezin. Zij was kordaat en doortastend en had
overal een oplossing voor. Ze wist veel en had een brede belangstelling. Maar bovenal was ze ontzettend lief en heel gastvrij.
Zij is al vrij jong weduwe geworden en heeft na Theo's overlijden veel
ondernomen met een uitgebreide groep vriendinnen.
Onze kerk hoorde bij haar leven. Hier was ze met Theo getrouwd, hier
waren haar kinderen gedoopt, hier zong ze. Van hieruit bezocht ze de
zieken, de ouderen en hen die een hartelijk woord zo goed konden
gebruiken.
Tot haar 80e was ze kerngezond. Ze stond nog op de tennisbaan.
Daarna kwamen de gebreken, waaronder Parkinson. Tot haar 85 ste kon
ze zelfstandig blijven wonen, daarna verhuisde ze naar het Sint Jacob
verzorgingstehuis en het laatste jaar woonde ze in Forum 2, een
kleinschalig wonen locatie in Heerhugowaard. Ze was inmiddels aan de
rolstoel gekluisterd en hierdoor beperkt in haar bewegingsvrijheid en
dat was uiteraard niet fijn. Haar dood was een verlossing.
‘Dankbaar zijn we dat onze lieve moeder, schoonmoeder en oma rustig
is ingeslapen.’ Ze had een mooi leven gehad. Haar kinderen redden
zich, van haar kleinkinderen had ze genoten. Haar leven was volbracht.
_____________________
Onze dopeling:

Fons Tabe van Wagenberg
_____________________

Fijne Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar
Wij hebben eens goed nagedacht
en hebben een paar wensen.
Een zalig Kerstfeest voor alle mensen!
Met lieve mensen om je heen,
die van je houden zoals je bent.

Die je accepteren en met degene die jou echt kent.
Natuurlijk hebben wij nog meer wensen,
een gelukkig nieuwjaar voor iedereen!
Een jaar zonder problemen en zorgen, een jaar op nummer één.
Wij wilden dit onze lezers even vertellen, ja luister maar.
Alle medewerkers van Hofnieuws wensen u Zalige Kerstdagen
en een heel gelukkig Nieuwjaar!

LITURGIEKALENDER
zondag 7 december
10.30 uur
kerk open bezichtiging van
13.00 tot 15.00 uur
Zaterdag 13 december
16.00 uur
zondag 14 december
10.30 uur
zondag 21 december

12.00 uur Open Kerk
Woensdag 24 december
19.30 uur
22.30 uur

Donderdag 25 december
10.30 uur
13.00 uur

2e zondag Advent
Mgr. J. van Burgsteden (SSS)
pastor Nico Essen

Neva Ensemble
(St. Petersburg)

Advent Vespers

LWM

3e zondag Advent
diaken Coen van Loon
pastor Ari van Buuren
4e zondag Advent
Boeteviering
pastor Leo Nederstigt
pastor Nico Essen

Damesen Herenkoor

Fair Kerstmarkt
Kerstavond
Gezinsviering Kerst
pastor Nico Essen

LWM

Meerklank
Kinderkoor

Kerstnachtviering
diaken Coen van Loon
Hoogfeest van Kerstmis
pastor Joop Stam
pastor Nico Essen

Damesen Herenkoor
LWM

kindje wiegen

Kinderkoor

donderdag 26 december, Tweede Kerstdag is er geen viering
zondag 28 december
10.30 uur

Oudejaarsviering
met jaaroverzicht 2014
pastor Nico Essen

15.30 uur
Donderdag 1 januari
10.30 uur

orgelconcert
‘Kleine’ nieuwjaarsviering
pastor Nico Essen

Meerklank

Samenzang

zondag 4 januari
10.30 uur
zondag 11 januari
10.30 uur
kerk open bezichtiging van
13.00 tot 15.00 uur
zaterdag 17 januari
17.00 uur
zondag 18 januari
10.00 uur

Feestelijke opening 2015
diaken Coen van Loon
Dag van het Jodendom
pastor Nico Essen
Hr. David Fortuin

Leden van alle koren

Schudden doopboom
pastor Nico Essen
Zondag van de eenheid
viering in de Bron

Kinderkoor

LWM

Martelaren dicht

Kerk open voor ochtendgebed: vrijdag: 09.00 uur

