EEN NIEUW SEIZOEN
Voor u ligt de eerste Hofnieuws van het nieuwe seizoen. En er is alweer heel wat nieuws verzameld! En als altijd wordt er weer terug
en vooruit gekeken. Adri Lechner geeft een uitvoerig verslag van de
vorderingen op de St. Louisschool secondary school in Malawi.
Ineens is er vaart gezet achter alle verbouwingen en vernieuwingen;
indrukwekkend om te lezen.
De agenda laat zien dat er dit najaar alweer heel wat op stapel
staat. U wordt geïnformeerd over de ontwikkelingen in het bestuur
en er wordt iets verteld over de situatie van pastor Leo Nederstigt,
n.a.v. het boekje dat hij uitbracht. Zijn erfenis, zoals hijzelf zegt. In
de Saamhorig schrijf ik op de pagina’s van de martelaren over het
toekomstberaad van onze parochie en de waarderende kerkopbouw
methode die zij daarbij gebruiken. In dat beraad wordt gezocht naar
wegen om met u allen in gesprek te gaan over die toekomst.
Het is duidelijk dat er veel in beweging is en het is beslist niet
allemaal negatief. Velen zetten zich groots in om de parochie vooruit te helpen.
Zij geloven in toekomst binnen dat hele grote verband van Clara &
Franciscus. Ik bid dat wij weer een heel mooi en bijzonder jaar tegemoet gaan!
Coen van Loon, diaken

Kunnen ontstaat als
niet kunnen mag!
Cordaid – Bond Zonder Naam, september 2017

VAN DE VOORZITTER
Zondag 10 september ging pastor Leo Nederstigt bij ons voor. Een
wonder kun je zeggen want hoe lang houd je dit vol met deze vreselijke ziekte? Het zou normaal zijn om te stoppen met werken en
de laatste dagen van je leven in rust en met dierbaren door te
brengen.

Pastor Leo kiest er juist voor om door te gaan of beter gezegd voor
te gaan. Dit is zijn leven, zijn geloof en hij viert het met ons allen.
Wetende dat hij niet meer zo lang heeft, is er een prachtboek gemaakt met zijn brieven, artikelen en preken. Dit boek deelde hij die
zondag uit aan eenieder die het wilde hebben. Zo kunnen wij ons
geïnspireerd blijven voelen, want straks zullen we zonder pastor
Leo door moeten. Doen wij dat in geloof of in bezorgdheid over wat
komen gaat?
Die zondag vierden we ook het 25-jarig priesterjubileum van pater
Marianus. Samen met pastor Nico van der Peet heeft hij het stokje
overgenomen van pastor Leo. Op dit moment is het met name Nico
van der Peet waarmee wij regelmatig contact zullen hebben.
Hij is als administrator aangesteld voor één dag in de week voor onze regio en zal zich richten op de meest urgente zaken. Voor ons
betekent dit met name de situatie rondom de benoemingen voor het
bestuur van het samenwerkingsverband (mag geen personele unie
meer genoemd worden op verzoek van Rome) en de samenwerking
met het Bisdom. Er liggen nog meer opgeloste punten met het Bisdom die Nico van der Peet zal aanpakken. Ik denk dat wij blij mogen
zijn dat iemand met veel ervaring ons hierin helpt. De aanstelling is
voor een jaar, dus dat betekent dat wij ons moeten voorbereiden op
wat komen gaat. In het Toekomstberaad hebben wij besproken dat
wij ons niet afhankelijk moeten opstellen maar ons richten op het
stimuleren en faciliteren van ideeën en initiatieven van onderaf.
Gaan waar de energie is.
Dit streven heeft al geresulteerd in twee initiatieven: de opstart van
de kindernevendienst door Erika van Hove en een ouder-initiatief
om het kinderkoor te organiseren met een nieuwe dirigente Juliska
Yonne. Daarnaast is het plan opgevat om een parochie-inspiratiedag te organiseren. Reserveer 11 november alvast in uw agenda: een gelegenheid voor ontmoeting, gesprek, nieuwe ideeën en
inspiratie. Het programma wordt nog bekend gemaakt. Zo willen wij
in dialoog met elkaar stappen zetten om een vitale gemeenschap te
vormen die open staat voor nieuwe initiatieven en mensen. En u
hoeft niet te wachten tot die dag. Als u nu al een idee of voorstel
heeft, laat het weten aan het Locatie-bestuur of Pastoraatsgroep,
dan kunnen wij samen met u kijken wat mogelijk is.
Hartelijke groet,
Arthur Anderegg
______________________

KOFFIE OCHTEND
Heeft u zin in 'n kopje koffie of thee en 'n praatje?
Dan bent u van harte welkom 1x in de maand op de dinsdagochtend
in de pastorie. Linnaeushof 94 van 10.00 - 12.00 uur.
De eerstvolgende koffie ochtend is: dinsdag 17 oktober en 21
november. U bent van harte welkom!
______________________

“IK HOU VAN JOU” - Boekje van pastor Leo
Augustus vorig jaar kreeg Leo Nederstigt te horen dat hij uitbehandeld was. Het gevoel was toen dat het hooguit nog een aantal
maanden zou duren. Leo schreef op 10 september 2016:
“Een maand geleden kreeg ik de mededeling, dat voortgaande behandeling van de leverkanker weinig zin heeft. Ik besloot (voor zover
dat kan) mijn energie te richten op de afronding van een mooi en
kostbaar leven. Hoe doe je zoiets? Is er een blauwdruk of een wijze
van doen voorhanden? Die ken ik niet en momenteel wordt de tijd niet
of nog niet bepaald door pijn. De lichamelijke pijn valt nu wel mee. Wat
nu pijn doet is het toenemende besef dat het leven eindig is. Zal ik de
herfst volgend jaar nog meemaken? Zal ik Kerstmis nog in redelijke
gezondheid kunnen vieren? Hoe lang blijf ik mobiel? Op die vragen kan
niemand antwoord geven.”
Inmiddels is de verwachtte periode van enkele maanden alweer
ruim voorbij en Leo gaat nog steeds door. In al die jaren dat hij pastor was, waren de mensen die hij ontmoette en mocht begeleiden
drijfveer en inspiratiebron voor Leo. Vandaar dat hij, al voelt hij de
krachten afnemen zo lang mogelijk doorgaat. Zelf schreef hij hierover hij in juli:
“Het is al weer vier maanden geleden dat ik informatie heb gestuurd
over mijn situatie. Het is een jaar geleden dat ik gehoord heb, dat ik
ongeneeslijk zien ben en daardoor terminaal. Ik leef nog. Ik ben daar
ook heel dankbaar voor. Hoe het verder zal gaan, weet ik niet, maar ik
zal zeker in aanraking komen met onverwachte kwalen, die langzamerhand op het einde wijzen. Ondertussen blijf ik met heel veel
genoegen doen, wat ik kan. Ieder weekend, maar ook verschillende
keren in de week, ga ik voor in de Eucharistie. Ik doe begrafenissen. Ik
doop kinderen en af en toe een volwassene. Ik sluit af en toe een
huwelijk. Daarnaast zijn er nog heel wat persoonlijke gesprekken.”

Ondertussen is er de afgelopen maanden hard gewerkt aan een
boekje (met name door Anneke Nolet en Cornell Evers), dat Leo als
zijn erfenis ziet. Meer dan 200 foto's maakte Cornell van familie
vrienden en bekenden die een plek in het boekje vonden. Leo werd
geïnterviewd en teksten werden verzameld. Ik neem hier een citaat
over waarmee Leo zelf zijn boekje geïntroduceerd heeft:
“Door schade en schande, maar ook door veel ondersteuning mocht ik
al haast 44 jaar pastor zijn, waarvan al 43 jaar priester. Ik ben voor
alles, wat ik daarin gekregen heb, ontzettend dankbaar. Om die dankbaarheid tot uiting te brengen, heb ik ook mensen bereid gevonden een
boekje samen te stellen, dat ik u, jullie en heel veel andere mensen wil
aanbieden. Er staan in dat boekje veel foto’s van mensen met wie ik te
maken heb. Het is een tamelijk willekeurige samenstelling. De foto’s
werden gemaakt op enkele willekeurige zondagen, op een buurtbijeenkomst waarbij ook familie aanwezig was. Het boekje heeft een
titel gekregen uit een vers van de profeet Jesaja, dat veel voor mij
betekent. Het boekje heet: ‘Ik hou van jou.’( Jes. 43, 4a.). Hoe zou ik
het pastorale werk kunnen doen, als ik Gods liefde niet intens heb
ervaren. Die is voelbaar geworden door het vertrouwen en de liefde,
die ik van mensen heb ondervonden. Op zondag 3 september wordt
dat boekje, dat inmiddels is gedrukt, uitgedeeld. Van mijn kant is het
een soort erfenis. De teksten zijn van mijn hand en uit mijn hart. Ze
komen uit artikeltjes, die ik in het parochieblad heb geschreven, fragmenten van preken, meer ook stukjes, uit de brieven die ik tijdens mijn
periode van ziek zijn heb geschreven. Een zestal mensen heb ik
gevraagd daaruit een keuze te maken.”
Op zondag 3 september werd het boekje uitgereikt in een feestelijke
bijeenkomst na de viering in de Anna Bonifatius, een week later in
de Hofkerk.
Coen van Loon, diaken
______________________

KLAVERJASSEN
De jaarlijkse klaverjasavond, georganiseerd door het Collectanten
College zal worden gehouden op vrijdagavond, 17 november a.s.
Het zal plaatsvinden in de koffiebeuk van de kerk, aanvang 20.00
uur. Alle klaverjasliefhebbers, jong, zowel als ouderen, van harte
welkom op 17 november!
Hartelijke groet, het Collectanten College

De Hof der Verbeelding viert zijn 5-jarig jubileum
In de vorige Hofnieuws heeft u reeds kunnen lezen dat de Hof der
Verbeelding al weer 5 jaar bestaat! Net na het uitkomen van deze
Hofnieuws gaan wij dit feestelijk vieren op donderdag 28 september.
Wij doen dit met een koud buffet vanaf 17:30 uur en vanaf 20:00 uur
natuurlijk met het kijken van een mooie film. Vooraf aanmelden voor
deze jubileumavond is verplicht i.v.m. de inkopen. Net als voor
andere filmavonden bedraagt de toegang voor deze avond 5 Euro.
In de film van deze avond ‘Sint Vincent’ komen vele thema’s samen,
waarvan wij de afgelopen jaren filmreeksen hebben getoond.
In de afgelopen vijf jaar zijn o.a. langs gekomen de thema’s: Compassie, Kinderen, Integratie, Muziek, Spiritualiteit, Oorlog & Vrede
en nog een aantal anderen. En in die vijf jaar zijn er maar liefst 60
filmavonden geweest!
We hebben met elkaar al veel mooie avonden gehad met vooraf
een kopje koffie, het kijken en voor- en nabespreken van de film en
nadien een drankje en een zoutje. Speciale dank hierbij aan Ari van
Buuren, die vanaf het begin op alle films een inleiding gaf en nadien
de films nabesprak met de aanwezigen.
Na deze 5 jaar hebben wij besloten om ook weer met een zesde
seizoen te beginnen. Op donderdag 9 november hervatten wij
onze filmcyclus ‘Stichters van wereldreligies’.
In mei hebben we reeds een documentaire over het Jodendom
bekeken. Op 9 november gaan wij verder met een documentaire uit
2011 over het leven van Mohammed. Op donderdag 12 december
kijken wij naar een documentaire over Jezus, de basis van het
Christendom.
Bij deze filmavonden starten we vanaf 19:30 uur met koffie en thee
en starten we om 20:00 uur met de film. De films worden getoond in
de Zoetmulderzaal. U kunt hiervoor de ingang van de pastorie aan
de voorkant van de kerk gebruiken.

I.v.m. rechten mogen wij hier geen filmtitels openbaar maken. Wilt u
meer informatie over de film of exacte titels dan kan dat via een
email aan: hofderverbeelding@outlook.com of door navraag te
doen bij één van ons.
Mirjam de Wit,
mede namens René van Eunen,
Ben Steggerda en Ari van Buuren
_____________________

KLOOSTERSPIRITUALITEIT
De meesten van de 19 Martelaren van Gorcum waren kloosterlingen. Norbertijnen, Franciscanen en één Dominicaan. In oktober
en november en daarna in het voorjaar van 2018 staan er vier
avonden gepland, waarin we hun spiritualiteit beter leren kennen,
ons uitgelegd door een kloosterling van de betrokken orde. Daarna
volgt een korte Vesperviering, volgens de traditie van deze orde.
Maar waar leer je de spiritualiteit van een kloosterorde beter kennen
dan door een bezoek aan een abdij?
Steeds meer Nederlanders brengen min of meer regelmatig een bezoek aan een klooster of abdij. En dat zijn niet alleen katholieken,
vaker nog zijn het protestanten of mensen zonder religie. Als reden
geven zij bijna allen aan, dat ze door zo’n meerdaags kloosterbezoek de rust ervaren, die ze in het dagelijks leven vaak zo
ontberen. Ik kan dit uit eigen ervaring beamen. Heerlijk is het, je
zo’n vier of vijf dagen onder te dompelen in het ritme van een abdij.
De stilte te ervaren, die daar bij hoort en, afhankelijk van de orde,
de drie, vijf of zeven gebedsmomenten van de dag bij te wonen, het
getijdengebed.
Dit jaar nog bezochten we de Abdij van Berne in Heeswijk-Dinther,
de “hoofdvestiging” van de Norbertijnen in Nederland.
De Norbertijnen zijn een “wereldse” orde, wat inhoudt dat de broeders en paters naast hun taken in het klooster, ook nog een dagtaak
hebben in een parochie, in het onderwijs, of in hun uitgeverij/boekhandel.
Om die reden kent de orde “slechts” drie gebedsmomenten: de
lauden om 7 uur ’s morgens, de eucharistie om 12.15 uur en ’s
avond om 6 uur de vespers. Contemplatieve ordes (waar de broeders meer op gebed en arbeid binnen de kloostermuren gericht zijn)
als de Cisterciënzers en Benedictijnen kennen over het algemeen
vijf tot zeven gebedstijden.

Tijdens zo’n kloosterbezoek kom je heel wat over de broeders te
weten. Bij een wereldse orde als de Norbertijnen staan de kloosterlingen vaak open voor een gesprek, dat heel diepgaand kan zijn,
maar waar ook vaak een biertje (van het eigen klooster) bij gedronken wordt. Bij een beschouwende orde, waar stilte erg belangrijk wordt gevonden, is het vaak wat moeilijker om met de monniken
in contact te komen, maar met enige moeite lukt dit vaak toch wel.
De getijdenvieringen duren niet lang, een kwartier tot een half uur.
Tijdens deze vieringen worden de psalmen gezongen in de prachtige vertaling van Ida Gerhard. De ene monnikengemeenschap zingt
mooier dan de ander, maar gewoonlijk is het toch een aangename
ervaring te luisteren en mee te zingen. Daarnaast worden er nog
een paar liederen gezongen en één of meer lezingen uit Evangelie,
Nieuwe en Oude Testament gelezen.
De maaltijden in het klooster variëren van sober en vegetarisch (bij
de Trappisten en Benedictijnen) tot “toprestaurant kwaliteit” bij de
Norbertijnen. Bij de laatsten eet je ook samen met de broeders, wat
de mogelijkheid tot een gesprek vergroot.
Ieder, die een druk en jachtig leven leidt (en wie doet dat niet) raad
ik een kloosterbezoek van drie tot vijf dagen van harte aan. Er zijn in
Nederland zo’n 20 verschillende kloosters en abdijen die gasten
ontvangen en in België zijn er nog veel meer. De kosten variëren
(vaak inkomensafhankelijk) van 40 tot 60 Euro per dag, inclusief
maaltijden. Je komt als herboren terug!
Frans Woortmeijer
_____________________

ATTENTIE:
commissies, groepen, koren en parochianen
U bent van harte uitgenodigd om uw activiteiten, oproepen, wetenswaardigheden of belevenissen met ons te delen.
Hofnieuws, Saamhorig en niet te vergeten de e-mail Hofnieuwsbrief
(aanmelden via de website) staan open voor uw inhoudelijke bijdrage.
Afhankelijk van de inhoud wordt door de redactie bekeken wat het
beste nieuwsmedium is om uw bericht te publiceren.
Kortom schroom niet en laat van u horen. Stuur uw artikel, illustraties,
foto’s, filmpjes, en/of muziek naar kopij@hofnieuws.nl of bel met de
redactie Frans Woortmeijer.

BINNENKORT IN DE HOFKERK!
Het zomerseizoen is voorbij, we glijden weer langzaam de herfst en
winter in…., tijd voor activiteiten binnenshuis.
Zaterdag 25 november kunnen we ons weer verheugen op een
concert van het Bach Ensemble Amsterdam, BEA. Zij bestaan in
november 5 jaar en willen dat graag met en bij ons in de Hofkerk
komen vieren.
Eerder dit jaar voerden zij de Johannespassion uit. Een prachtig
concert waar velen van hebben kunnen genieten. BEA heeft zich
voorgenomen om volgend jaar de Mattheuspassion uit te voeren.
Dat belooft weer erg mooi te worden.
Ook dit jaar wordt de kerststallententoonstelling georganiseerd.
Vorig jaar trok de tentoonstelling een recordaantal bezoekers van
2700!
Zondag 17 december wordt de gebruikelijke Faire Kerst Fair gehouden samen met onze buurtgenoten van de Linnaeushof en
verder uit de buurt.
Over de invulling van deze activiteiten hoort u later nog.
_____________________

TV-OPNAMEN IN DE HOFKERK
Woensdag 6 september jl. heeft de EO opnamen gemaakt in de
Hofkerk voor het programma `Adieu God?`
In dit programma is Tijs van den Brink in gesprek met kerkverlaters.
Zij zijn christelijk opgevoed en gingen vroeger naar de kerk. Wat is
daarvan over?
Prof. Dr. Erik Scherder was uitgenodigd om mee te doen aan dit
programma. Erik Scherder koos ervoor om de opnamen in de
Hofkerk te laten plaatsvinden omdat hij in deze kerk betrokken is
geweest.
Nog niet duidelijk is wanneer dit gesprek wordt uitgezonden.
De eerstvolgende uitzending is zondag 22 oktober om 23.45 uur.
Mogelijk is deze opname dan te zien.
______________________

KLEDINGINZAMELING VOOR ZUID-SOEDAN
De commissie Kerk en Samenleving houdt weer een inzamelingsactie voor Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood.
Datum: zaterdag 4 november 2017
Locatie: De Hofkerk aan de Linnaeushof 94 te Amsterdam
Tijd: 09.30 – 11.30 uur
Sam’s heeft voor het komende najaar, in
samenwerking met hulporganisatie Cordaid,
een nieuw doel uitgekozen.
De opbrengst van de ingezamelde kleding
gaat naar een bijzonder project waarmee de
slachtoffers van de hongersnood in ZuidSoedan geholpen worden.
Samen met Cordaid gaat Sam’s bijna 4000
gezinnen voorzien van een hulppakket.
Zo’n pakket bevat vissersmaterialen, gereedschappen en zaden, zodat de gezinnen weer zelf voor hun voedselvoorziening kunnen zorgen.

In februari van dit jaar hebben de Verenigde Naties de hongersnood
uitgeroepen in delen van Unity State, in Zuid-Soedan.
Dit land kampt al jaren met een burgeroorlog en droogte en het
weinige geld dat in het land beschikbaar is, besteed de regering aan
wapens. De VN hebben gewaarschuwd voor een snelle verspreiding van de hongersnood, als er niet wordt ingegrepen.
Het World Food Programme rapporteert dat 40% van de bevolking
(4,9 miljoen mensen) dringend behoefte heeft aan voedsel en dat
100.000 mensen dreigen te sterven aan honger en ondervoeding.
Cordaid gelooft in structurele hulp. De keuze voor hulppakketten
waarmee de bevolking weer zelfvoorzienend kan worden is dan ook
een logische. Op termijn profiteren meer dan 11.000 mensen van
deze vorm van hulp.
Sam’s Kledingactie zamelt al 50 jaar kleding in voor mensen in
nood. Samen met honderden vrijwilligers wordt jaarlijks honderdduizenden kilo’s kleding ingezameld. De netto-opbrengst van de
kleding wordt besteed aan hulpprojecten over de hele wereld.
Uw bijdrage is zéér welkom, want zonder uw gebruikte spullen
(kleding, schoeisel, linnengoed) kan Sam’s niets beginnen.

De Commissie Kerk en Samenleving hoopt u dan ook te begroeten
bij de kerk op 4 november a.s., een heerlijk kopje koffie staat voor u
klaar!
Wilt u meer informatie over Sam’s Kledingactie, neem dan contact
op met:
Sam’s Kledingactie, telefoon 088 – 20 80 100 of via de website:
www.samskledingactie.nl
______________________

EEN KORTE TERUGBLIK
BIJ DE START VAN EEN NIEUW SEIZOEN
We staan aan het begin van een nieuw kerkelijk seizoen. Bij het
verschijnen van dit Hofnieuws is de opening inmiddels achter de
rug. Ik hoop op een mooi nieuw kerkelijk jaar voor onze gemeenschap, met veel inspirerende momenten en hartelijke ontmoetingen.
We hadden een bijzonder seizoen 2016-2017. Met als leidend
thema ‘staan voor je geloof’. Dit thema hebben we op diverse wijzen
uitgewerkt.
In een aantal zondagse vieringen en tijdens een bijeenkomst op
zaterdag, met o.a. een vesperviering, vertelden gastsprekers over
mensen die in zeer zware tijden aan hun principes vasthielden.
Denk aan de 19 Martelaren van Gorcum. Het ging ook over mensen
in de moderne tijd, die niet wilden wijken voor het geweld om hun
heen, en die, in de angstigste uren van hun leven, niet voor hun
eigen veiligheid kozen maar nadrukkelijk de keuze maakten om hun
medemensen tot steun te zijn.
Denk aan de theoloog Dietrich Bonhoeffer. Denk aan de Joodse
vrouw Etty Hillesum, die we hebben leren kennen door haar dagboek en schitterende brieven, die opgeslagen zijn in haar ‘Nagelaten geschriften’.
Niet willen wijken voor het kwaad, en die houding met de dood
moeten bekopen. Niet voor het eigen belang kiezen, je niet verschansen, maar - vaak met gevaar voor eigen leven - een helper en
trooster zijn van mensen om je heen. Krachtige en moedige keuzes,
dapper en bewonderenswaardig.
Later in het seizoen hebben we het inspirerende thema op een
drietal andere manieren vormgegeven.

We hadden in de noordbeuk van de kerk een schitterende tentoonstelling rond de Martelaren van Gorcum. En er waren - naar het
voorbeeld van de gebrandschilderde ramen met de portretten van
de martelaren in ons kerkgebouw - prachtige kunstwerkjes van leerlingen van de St. Lidwinaschool, met hun helden, vergezeld van
teksten waarin zij de keuze van hun helden uitlegden.
Er was een bijzondere publicatie, een jubileumboek: Staan voor je
geloof; martelaarschap als verbindend begrip. Met teksten en illustraties. Het boek is overigens nog verkrijgbaar. Zie hiervoor de
website van onze Hofkerk.
Op zondag 9 juli was er ’s ochtends een feestelijke Clara en
Franciscusviering, met medewerking van leden van koren van de
betrokken parochies. En ’s middags was er een dialoogviering met
veel gasten van buiten.
En tenslotte hadden we op 16 juli een gastkoor in de viering, uit een
andere Martelarenparochie.
Het was beslist een heel bijzonder seizoen.
Inmiddels is het september, als ik dit schrijf. In dit nieuwe seizoen
bouwen we nog even voort op het thema van vorig jaar. We doen
dat met een aantal avonden over de spiritualiteit van de kloosterordes waar de Martelaren van Gorcum toe behoorden. Het beloven
interessante en inspirerende avonden te worden.
We zullen elkaar weer op allerlei momenten en op diverse plaatsen
ontmoeten. En we willen samen op een mooie en enthousiasmerende wijze invulling geven aan het kerk-zijn in de geloofsgemeenschap van de Hofkerk en daarbuiten.
Bijzondere aandacht zullen we dit jaar besteden aan de toekomst
van onze gemeenschap. U zult daar veel over horen. En u zult
uitgenodigd worden om mee te denken, mee te praten, mee te
werken. Zeer de moeite waard!
Frank de Haas
______________________

EINDE PCI EN NIEUW BEGIN??
6 oktober 1903 schreef de bisschop van Haarlem Mgr. A J. Callier aan
pastoor J.F.M. Busch dat het hem behaagde in de parochie van de HH.
Martelaren van Gorcum een parochiaal armbestuur te stichten.
Op 12 oktober 1903 kwam het bestuur voor de eerste keer bijeen.

‘Het zal ons aangenaam zijn te mogen en te kunnen medehelpen aan
het lenigen van de nood van minderbedeelde medebroeders en zusters
en te trachten hun ook nader te brengen tot God wanneer zij misschien
van den regten weg zijn afgedwaald. Dit alles uit liefde tot onze
evennaaste en tot zaliging ook van onze sterfelijke ziel’.
President werd G. Th. Distelbrink, vice-president H. Brokelman, en
penningmeester J. van Deudekom.
Eén jaar dus na de oprichting (oktober 1902) kreeg onze parochie een
armbestuur. Naast het kerkbestuur hoort dus ook een armbestuur. En
het ging aan de slag. Vele gezinnen werden bezocht en ondersteund,
geldelijk of in natura. Lees de notulen.
Niet alleen kerstpakketten werden uitgedeeld, maar ook schoenen,
eieren, kolen, melk, badhanddoeken, ondergoed voor de kinderen, en
een borstrok voor den man. Opmerkelijk: bij de familie Kroeg is de
steun met fl. 1,25,- verhoogd. Onze bijdrage kan vervallen.
30 jaar was ik betrokken bij het PCI, zoals het armbestuur nu heet:
Parochiële Caritas Instelling, 27 jaar als pastor, en nu drie jaar als
secretaris. Ik mocht samenwerken met o.a. Henk Schaefer, Hans
Uleman, Theo ten Barge, Marie Keizer, Rinus Onderwater, Jenny Fritz,
Arnold Sukel, en met de huidige bestuursleden Ady Karsten, Wim
Nypels, Wim Merlijn en Nico Visser.
We gingen niet meer op pad kijkend en luisterend waar we kunnen
helpen, maar wel kreeg ik als pastor een potje om er voor mensen in
urgente nood enigszins te kunnen zijn. ‘Het noodfonds’. In de kerk
moet altijd brood zijn!
We steunden de grote organisaties Mensen in Nood, Memisa, Miva,
Vluchtelingenwerk, de Regenboog, de Zonnebloem. Maar wilden ook in
eigen buurt en parochie iets betekenen. Toen ik in 1994 op bezoek
ging bij padre Patricio Roovers in Chili, kreeg ik een bedragje mee om
daar bij hem te besteden.
In het parochiehuis van Santiago zag ik een levensgevaarlijk oventje.
Samen met de meereizende pastor uit Purmerend schonken wij ter
plekke een nieuwe oven. ‘Namens de Martelaren van Gorcum!’. Dat
was leuk.
Zo gaven we Margot van Dam een enveloppe mee voor haar reizen
naar Indonesië om het werk van pater Janssen te steunen. En zo is het
ook begonnen met Cas en Adri Lechner. We gaven hen wat handgeld
mee, zodat wanneer je handen jeuken je ook wat kunt doen.
En zie wat eruit is voortgekomen. Het is ongelooflijk, maar ik heb hem
gezien, de schitterende middelbare school, de St. Louis in Mzedi,
Malawi.

Jonge mensen hielpen we graag. Onvergetelijk Julia, die in de
koffiebeuk een benefietdiner bereidde om geld in te zamelen voor
haar tussenjaar in Peru. Het PCI sponsorde de ingrediënten.
Ook jongeren die als vrijwilliger meegingen naar Lourdes kregen
van ons een bijdrage in de kosten. En dan steunden we de bezoekersgroep, de koffieochtenden, de goede doelenmarkt. Organisaties, die zich een hele middag in de kerk mochten aanprijzen, ontvingen van ons een blijk van waardering.
En dan de invalidentoiletten in kerk en pastorie. Heb je ooit je been
gebroken, dan weet je hoe blij iemand is met een invalidetoilet. Het
PCI vond dat ze er moesten zijn!
Activiteiten in de buurt steunden we. Een speeltuinvereniging, de
Scouting, de vluchtkerk op de Hof, de witte jas, en tenslotte de
Stichting Vrienden Groepswoningen Flevohuis van Fred Degen.
Zo zal er nog veel meer zijn. De diocesane projecten. Een verhaal
apart. Maar het gaat erom dat u een indruk krijgt van waar het PCI
zich mee bezig hield. Het was mooi werk. Ja, wat is er mooier dan
dat je zomaar goed kan doen? Al was het nog mooier, toen de rente
zo hoog was.
Tweemaandelijks kwamen we bij elkaar. Met ere mag vermeld, dat
Ady Karsten en Nico Visser meer dan 20 jaar lid waren van ons
bestuur. Ook al werden hun benoemingen door het bisdom niet verlengd, zij waren onze secretaris en penningmeester. Wij konden en
wilden hen niet missen. Dat zij het zo lang volhielden, geeft ook aan
hoe naast zinnig en zinvol onze vergaderingen onderhoudend waren, gezellig en leuk. Er is heel veel aan de hand in kerk en buurt.
Het was een goede tijd om bij te praten.
Op 6 oktober 1903 schreef Mgr. A. Callier, dat het hem behaagde
een parochiaal armbestuur te stichten in onze parochie. Misschien
schrijft op 6 oktober 2017 Mgr. J. Punt wel de brief, dat de tijd gekomen is om ons PCI op te heffen. Het is de bedoeling dat binnen de
Unie van Clara en Franciscus de diverse PCI’s worden samengevoegd tot één Interparochiële PCI (I-PCI).
Wij hebben dat niet kunnen, maar ook niet willen tegenhouden. Onze parochie is opgegaan in die Unie. Daar heeft het parochiebestuur voor gekozen. Zoals bij het kerkbestuur een armbestuur hoorde, zo hoort bij het Uniebestuur een PCI. Er komt een nieuw I-PCI in
dat immense gebied van het Scheepvaartmuseum tot voorbij de
Gaasperplas. Onze parochie zal daarin één afgevaardigde mogen
hebben. Hier doen we het licht uit.
Nico Essen

ROMMELMARKT
Diaconaal Platform Amsterdam-Oost
Samen met acht andere kerken uit Amsterdam Oost organiseren wij
zaterdag 14 oktober 2017 een rommelmarkt in de Muiderkerk. De
opbrengst van deze rommelmarkt zal dit jaar gaan naar de Sinterklaasbank, een mooi initiatief dat zorgt dat ook bij kinderen met
ouders met wat minder geld, kadootjes bezorgd kunnen worden.
Om deze rommelmarkt tot een succes te maken hebben wij ten
eerste spullen nodig! Heb je nog spullen die je niet meer gebruikt,
spaar deze op tot 14 oktober. Je kunt de spullen langs brengen in
de Muiderkerk tussen 10:00 en 12:00 uur.
NB: er is geen kleding- en meubelverkoop. Maar denk meer aan
kleinere artikelen als keukengerei, boeken, servies, etc.
Ten tweede zijn er mensen nodig die wat komen kopen. Kom dus
langs op de rommelmarkt tussen 12:00 en 16:00 uur om lekker
rond te snuffelen of er wellicht leuke spulletjes voor je bij zitten.
En ten derde kunnen wij nog wat vrijwilligers gebruiken die ’s morgens helpen bij het neerzetten van de spullen en/of ’s middags
achter een kraam kunnen staan. In dat geval kun je je aanmelden
bij René van Eunen of ondergetekende.
Hopelijk tot ziens op 14 oktober!
Mirjam de Wit,
Commissie Kerk en Samenleving
_____________________

HET LAATSTE MALAWI-NIEUWS
St. Louis is klaar!

september 2017

Eindelijk, zult u zeggen, horen we iets. Het is lang geleden dat wij
e.e.a. konden vertellen over de afbouw van de St. Louis Secondary
School in Malawi. Sinds 2016 is er veel gebeurd waarvan wij, de
Stichting Lechner-Malawi, u onderstaand verslag doen. Misschien
wel ons laatste???
Het scheikundelokaal en de bibliotheek zijn in gebruik genomen.
Vooral in het scheikundelokaal moest nog veel gebeuren. Aanrechtjes met watertoe- en afvoer moesten worden aangebracht. Een
muur rondom de school werd gebouwd in trapezium model, met een
totale lengte van 450 meter! Er zijn ook nog twee klassen bijgebouwd. Er staan intussen acht lokalen, zodat een dubbele hoeveel-

heid leerlingen toegelaten kan worden! Er is géén natuurkundelokaal gebouwd zoals eerder gepland, dit vak kan immers in elke
andere locatie worden gegeven! Ook is voorlopig afgezien van het
vak handenarbeid, dat niet voor het curriculum van een middelbare
school wordt vereist. Als laatste voorlopig zijn de broeders bezig
met de bouw van een grote hal, die voor vele doeleinden kan worden gebruikt. Elke middelbare school in Malawi heeft zo’n hal.
Waarschijnlijk is de hal in oktober a.s. al klaar! Door de jaren heen
zijn ook vijf lerarenwoningen gebouwd en een groot gebouw met
diverse ruimten voor hoofd van de school, voor administratie, voor
leerkrachten enz. Een waterpomp met huisjes er omheen, zodat de
pomp niet meer kan worden gestolen en toiletgebouwtjes.
Dat de afbouw van de school de laatste tijd zo’n enorme vlucht heeft
genomen komt door het feit dat de provinciaal overste Br. Martin
Dariyo met pensioen is gegaan en dus alle tijd kreeg er zijn schouders onder te zetten. Waarschijnlijk heeft hij nog wat fondsen kunnen aanboren om de extra bouwdelen te financieren.
Bijzonder is dat ongeveer de helft van de leerlingen meisjes zijn,
iets waar een van onze grote sponsors regelmatig de nadruk op
legde en wat zeker in Malawi en ook in andere Afrikaanse landen
niet overal gebruikelijk is. Uiteindelijk is St. Louis een heel groot
succes geworden, waar iedereen die er zich op welke wijze dan ook
bij betrokken voelt, trots op kan zijn. En zeker in Malawi zijn ze van
alle kanten heel blij met St. Louis. Al met al een geweldig resultaat
en uiteindelijk bijna geheel compleet. We hebben een paar van grote dankbaarheid getuigende foto’s ontvangen.
Br. Henk Munnich, die een tiental jaren geleden repatrieerde, hij
was hoofd van een drukkerij en tevens Nederlands consul, gaat in
december weer naar Malawi en zal dan poolshoogte nemen en ons
verslag doen. Hij is degene die regelmatig namens ons met Br.
Martin Daryo in contact trad.
Enkele bijzonderheden:
- Alle boeken blijven op school in de bibliotheek, de leerlingen
bezitten wegens geldgebrek geen eigen boeken. Van elke cent
die (nu nog) binnenkomt worden o.m. boeken en andere leermiddelen gekocht. Dit blijft de eerste zorg!
- De eerste klas van de school is in 2012 geopend, deze groep
verliet de school in 2015 na vier jaar onderwijs. Van alle CDSSsen was St. Louis toen nr. 2 met 67% geslaagden. In 2016

intussen opgeklommen tot 87% van de leerlingen, toen stond St.
Louis op 1!
- Het schoolgeld is bewust laag gehouden om de weinig draagkrachtige leerlingen de kans te geven naar de middelbare school
te gaan. Weet u dat veel leerlingen van ver komen en veelal over
ongebaande paden moeten lopen, ook in de hevige regentijd. Ze
komen dan als verzopen katten aan op school.
- Kortgeleden is een OPD-school (Open Day School) op St. Louis
geopend voor die leerlingen die door de Overheid geen plaats op
St. Louis toegewezen kregen en die toch graag onderwijs willen
volgen. Zij krijgen van dezelfde leerkrachten les van 14.00-17.30
uur als de leerlingen van St. Louis naar huis zijn (dit is een onbestaanbaar fenomeen in onze ogen). De school wordt dus heel
intensief gebruikt, maar er moet wel een aantal nieuwe leerkrachten bijkomen!
Twintig jaar geleden in 1997 bezochten we voor het eerst Malawi,
waarmee de eerste projecten begonnen, die door de parochianen
van de Martelaren en vele andere sponsors steeds weer zijn ondersteund. Wij in Nederland kregen de smaak te pakken, er kwam
veel van de grond, veel werd zelfs met eigen handen aangepakt.
Van een aantal klussen dat toen van de grond kwam noemen we
hier:
- Twee bruggen zijn gebouwd
- Een naaiklas is opgezet op de Mzedi Primary School bestemd
voor meisjes én jongens van 13/14 jaar, gedurende een heel
dagdeel per week, een heel jaar lang.
- Grote delen van St. Patrick´s Secondary School (kostschool)
zijn opgeknapt: de watertoevoer, alle toiletten en de vloer van de
grote eetzaal, enz., enz.
- Ca. 25 gebruikte pc’s zijn in Nederland opgeknapt en naar
Malawi vervoerd. Een niet in gebruik zijnd lokaal werd ingericht
als computerklas, zwaardere elektriciteit werd aangebracht, meubels, een dubbele deur met een extra Lipsslot én tralies voor de
ramen!
- Twee gebouwtjes voor de Mzedi Primary School werden gebouwd: een bibliotheek en een keukentje voor de dagelijkse gesubsidieerde maaltijd (door te grote honger kwamen veel kinderen niet naar school).
- Voor de uitgebrande keuken van St. Patrick´s is een nieuw
plafond gefinancierd en twee nieuwe kookketels.

- Diverse defecte zonnepanelen aangesloten op douches, keuken en wasserij zijn hersteld.
Toen de belastingdienst het nodig vond, zijn we in 2008 zelfs een
stichting geworden met in het bestuur Tanja Vermeer, Ina Steman,
Adri Lechner. Hoewel wij een uitstekende verantwoording van de inen uitgaven hadden, zo complimenteerde de belastingdienst ons na
een bezoek van enkele uren, was dit nodig voor de controle op alle
instanties die gelden naar het buitenland sturen.
In 2012 stierven de beide naamgevers van de stichting, Br. Thomas
Lechner en Cas Lechner. Cas hield tot dan de boekhouding bij, Ellie
Togni nam de financiën heel professioneel over. Later deed Olaf
Olmer zijn intrede in het groepje. Heel wat projecten zijn met de
hulp van vele en nog eens vele sponsors, sponsorlopers, met name
de kinderen van St. Lidwina, en de vele vrijwilligers van de grond
gekomen, met Pastor Nico Essen als grote promotor.
We zijn omstreeks die tijd met de bouw begonnen van St. Louis. Die
startte voortvarend, maar allengs stak de Malawiaanse overheid er
een stokje voor. Iedere school bouwde maar wat, iedere school anders en sommige zo klein dat er ruimte tekort was voor de hoeveelheid leerlingen. De overheid werkte een plan uit, dat voor elke
school zou moeten gelden. Dat denkproces heeft misschien wel
twee jaar geduurd voor de eerste bouwdelen gebouwd konden worden.
In die tussentijd waren de kosten natuurlijk veel hoger geworden,
vanwege het grotere formaat omdat iedere leerling een bepaalde
ruimte moest krijgen, maar ook door de regelmatige prijsverhogingen van de bouwmaterialen in de loop der jaren. Al met al was
het een grote ergernis dat het zo lang duurde voor er begonnen kon
worden.
Maar het uiteindelijke resultaat mag er zijn! Wij zijn trots op deze
prachtige school waar goed en gedegen onderwijs wordt gegeven
en waar een hoog percentage leerlingen slaagt. De school biedt aan
alle jongeren kans om aan hun toekomst te werken. En dat is
belangrijk: goed onderwijs is immers de sleutel voor de ontwikkeling
van kinderen én van de samenleving.
Nogmaals heel veel dank aan iedereen die dit project heeft gesteund!
Het bestuur van de Stichting Malawi
______________________

STICHTING VRIENDEN GROEPSWONINGEN
FLEVOHUIS
Graag laten wij u kennis maken met de Stichting Vrienden van de
groepswoningen 1/14 van ZGAO Flevohuis, hierna te noemen
Stichting Vrienden groepswoningen Flevohuis. De stichting is begin
2017 opgericht en notarieel vastgelegd.
Wat is het doel van deze stichting?
Het doel is om gelden te verkrijgen en beschikbaar te stellen voor
zaken of activiteiten, die niet of gedeeltelijk bekostigd kunnen worden
door Zorggroep Amsterdam Oost. U kunt hier bijvoorbeeld denken aan
gezellige middagen met muziek, uitstapjes en alles waar de bewoners
van kunnen genieten. Dit als aanvulling op hetgeen het Flevohuis doet.
De stichting verwacht hiermee een goede bijdrage te leveren aan het
welzijn van de bewoners.
Hoe komt de stichting aan zijn geld?
De ervaring is dat er bewoners en/of familieleden zijn die het verpleegtehuis willen ondersteunen, maar geld schenken aan de organisatie is
lastig. Het schenken van donaties, giften of legaten aan de stichting is
eenvoudig en de stichting heeft dan ook direct de beschikking over de
gelden.
Bestuur van de stichting
De stichting heeft een officieel bestuur bestaande uit een voorzitter
(Freek Degen, echtgenoot van bewoonster), secretaris (Wim Barske,
zoon van bewoonster) en penningmeester (Willem Blom, schoonzoon
van bewoonster) en 3 commissieleden, te weten: Koos Vreugdenhil,
Corrien van Egmond en Gijs van Horssen. Wij gaan er alles aan
doen om bovenstaande te realiseren en hopen dan ook van harte dat u
ons daarbij wil steunen. Dit kan door te helpen bij een activiteit, leuke
ideeën aan te dragen of door een donatie over te maken op:
NL 51 TRIO 033 849 1775 t.n.v. Stichting Vrienden groepswoningen
Flevohuis.
Contact
Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u ons volgen via Facebook op:
Stichting Vrienden groepswoningen Flevohuis.
Het postadres is: Stichting Vrienden groepswoningen Flevohuis,
Kramatplantsoen 263, 1095 LD Amsterdam.
Mocht u meer willen weten, dan kunt u contact opnemen met onze
secretaris de heer Wim Barske op tel. 06-10000316 of e-mail:
wim.barske@kpnplanet.nl. Hij staat u graag te woord.

NIEUWJAAR – GOEDE VOORNEMENS
Velen van ons gaan elk jaar bij de jaarwisseling beginnen met
goede voornemens, een beetje minder van dit, een beetje meer van
dat. Meestal is er van die voornemens na enige weken niet veel
over en vervalt men weer in de oude sleur.
In mei jl. had “Meerklank” een eigen viering; dat deelden ze mede in
Hofnieuws van april.
Ze wilden stilstaan bij het thema “Wat ons bindt en boeit”. En wat
schreven ze nog meer in dat artikel…? Dat ze het erg op prijs
zouden stellen als men wat meer aanschuift naar voren!
En het had zondag, 7 mei, wel resultaat. Is dat niet ook te realiseren
voor het nu aankomende seizoen? Er komen – helaas – minder
mensen in de kerk. Ruimte genoeg, zelfs soms twee of drie banken
per parochiaan! Is het nu zoveel moeite om eens wat meer naar
voren te gaan en oude principes opzij te zetten van: ik wil zo graag
aan die kant zitten.
Ik ben er van overtuigd, dat zowel voor de koren, als voor de voorgangers het contact met de weinige aanwezige kerkgangers(-sters)
beter kan zijn.
Als we dit met zijn allen nu reeds gaan doen, bij het begin van dit
nieuwe seizoen, zal het zeker bijdragen aan “wat ons bindt en
boeit”!
Jan Hilhorst
______________________

KOSTERS GEZOCHT
Ja, u leest het goed de kostersgroep zoekt uitbreiding.
In mei 2016 is Wim Noor overleden en de heren Nico Visser en Jan
Hilhorst komen in aanmerking voor de eregalerij “der rijke van
jaren”.
Hoewel de laatste twee zeker nog niet aan stoppen denken, zijn wij
als kostersgroep wel op zoek naar nieuwe mensen die het leuk
vinden om circa 1 keer per maand de vieringen in onze Martelaren
te ondersteunen en voor te bereiden.
Wat zijn zoal de taken:
Het openen en sluiten van de kerk, zorgen dat de verlichting brand
en dat de spullen die tijdens de viering nodig zijn klaar staan.

Bent u handig of vindt u het gezellig om lekker bezig te zijn dan mag
u zich ook aansluiten op onze wekelijkse klusavond. Dit is geen
verplichting.
Wie kunnen er koster worden? Gewoon iedereen die verantwoording durft te nemen voor de zorg rondom de erediensten. Dus zowel
heren als dames en ook echtparen zijn welkom. Bent u ook in het
bezit van een beetje humor, dan is deze taak zeker iets voor u!
Na een ruime introductie periode, of wanneer u denkt ik weet het
meeste wel, is het aan u om de klokken te luiden en de deuren open
te zetten.
Wilt u meer informatie of eens een keer meekijken, het is allemaal
mogelijk.
Denkt u nu dit lijkt mij leuk, neem dan contact op met Bert Hilhorst.
Dit kan via de mail op bert.hilhorst@live.nl of via 06-50634435 of
live in de kerk.
Hopelijk kunnen wij dan in het volgende Hofnieuws melden dat de
kostersgroep is uitgebreid met…. misschien wel U!
_____________________

KERSTSTALLENEXPOSITIE 2017
Op 8 januari dit jaar sloot de inmiddels bekende kerststallenexpositie haar deuren, nadat 2700 bezoekers de deuren van onze
Martelaren van Gorcumkerk waren gepasseerd.
Dit succes vraagt om een vervolg. Hoewel het steeds lastiger wordt
om een gevarieerde tentoonstelling in te richten, gaan wij er ook dit
jaar weer voor.
Wij zijn wij eigenlijk?
De harde kern voor het op bouwen en inrichten wordt gevormd door
Jan Quint, Carl Boomgaard, Cees Disch, Kees de Haan en Bert
Hilhorst.
Gedurende het jaar houdt Bert de groep op de hoogte van eventuele uitbreidingen, hetgeen ogenschijnlijk niet altijd in dank wordt
afgenomen. Maar als dan de zomervakantie voorbij is begint het bij
de mannen weer langzaam te kriebelen.
Maar zij doen het niet alleen, van alle kanten wordt hulp aangeboden wat telkens weer leidt tot een geslaagde Kerststallenexpostie.

Nee, namen noem ik hier niet, maar wanneer de tentoonstelling
gesloten is, houden we enkele weken later een “Kerststallen Dank
Je Wel avond” en dan zit de Kamer bij Bert thuis vol met ruim 20
mensen die allemaal hun steentje of zelfs hun stalletje hebben
bijgedragen. Maar dan wordt ook steevast weer besloten om het in
december van het nog nieuwe jaar gewoon weer te doen.
Maar hoe het wordt, dat is en blijft een verrassing ook dit jaar.
Een tipje van de sluier kunnen we wel oplichten. Dit jaar december
gaan een aantal groepen uit de verzameling van Bert op reis. Een
aantal naar Nederhorst den Berg maar ook een aantal naar het
Heiligenbeeldenmuseum op de Kannenburg in Vorden.
Maar blijft er dan nog wat over voor in onze eigen vertrouwde
Martelaren? Jazeker.
In ieder geval zullen er een aantal aanwinsten van het afgelopen
jaar te bewonderen zijn, maar er komen ook groepen vanuit het
Heiligenbeeldenmuseum naar Amsterdam. Zeg maar een uitwisselingsproject. Dus ook dit jaar belooft het weer een bijzondere
expositie te worden. Deze vindt dit jaar plaats vanaf 16 december
tot en met 7 januari 2018.
In het volgende Hofnieuws kunt u de laatste informatie lezen en de
exacte openingstijden. Begin december zullen de posters weer klaar
liggen en kunt u die meenemen en verspreiden.
Wij gaan er ook dit jaar weer voor.
Namens alle medewerkers,
Bert Hilhorst
_______________________

PERSONALIA
Onze overledene:
Bep Couenberg 82 jaar
Ze was actief in onze parochie. Lid van de bezoekersgroep, het
Dameskoor, schonk koffie en was betrokken bij de financiële commissie.
Het was augustus 2016. Elke dag liep ze even op en af de trappen van
de brievenbus naar haar flat op de 4e verdieping. Goed voor de
conditie. En opeens voelde ze zich benauwd, had geen lucht. Het was
fout. Bep wist dat ze niet meer beter zou worden.

Ze was niet verbijsterd of verdrietig, meer verbaasd. Ga ik dood?
Met de kerst kwamen kinderen en kleinkinderen uit alle delen van de
wereld naar haar toe. ‘Zou ik in die periode de ziekenzalving kunnen
ontvangen?’
Bep beleefde die avond de rijkdom van haar leven. Wat ben ik rijk met
mijn gezin, met mijn kinderen en hun partner, en met mijn kleinkinderen. Ze wilde heel graag, dat ook zij erbij waren. Zij mochten
weten, dat oma ziek was, en dat je bedroefd mocht zijn, maar ook, dat
je elkaar kunt troosten. Ze maakte de balans op. Ik heb een goed leven
gehad, een mooi leven. Het is goed zo! Mijn taak hier is klaar!
Ik moest er voor Jan zijn. Jan Couenberg! Herinner hem in een tuin
van bloemen, bomen en planten. Dat was zijn leven. En die kleurenpracht deelde hij uit, straalde hij uit.
In 1958 trouwden zij. Bep was verpleegster in het Spaarne Ziekenhuis
in Haarlem en Jan was de iep-expert, werkzaam bij de Amsterdamse
Plantsoenendienst. Ze kregen een woning op de Prinsengracht, waar
hun vier dochters geboren werden. Bep stopte met werken en was er
voor haar dochters. Ze waren heel verschillend en het kon soms
behoorlijk knetteren toen ze nog allemaal in een veel te klein huis
woonden, maar moeder kon er perfect mee omgaan.
‘Het is goed dat ze weten hoe ze voor zichzelf moeten opkomen’. Toen
de jongste, Paulien, zeven jaar was, zei ze ‘ik blijf niet mijn hele leven
thuis’. Ze ging werken bij de Universiteit van Amsterdam, waar ze later
bij de financiële administratie terecht kwam. Ook dat werd een mooie
periode in haar leven.
Toen ze 62 werd kon ze met de Vut. Ze had nog wel een tijdje door
gewild, maar Jan was inmiddels met pensioen. Blij was ze met haar
keuze, want toen zij 65 werd, kreeg zij die andere taak: er zijn voor Jan.
Hij werd ziek. ‘Ik wilde, ik moest er voor Jan zijn. Dat hij thuis kon
blijven. Mij mocht niets gebeuren. Dat heb ik mogen doen. Met hulp
van mijn kinderen. Zo kon ik naar de bezoekersgroep, had ik tijd voor
mijn vriendinnen, en wat tijd voor mijzelf.
Zo kon ik er 10 jaar voor Jan zijn. Hij stierf 24 mei 2012. Toen was mijn
taak klaar. Ik heb nog vier goede jaren gehad, was bij Paulien in
Ecuador en bij Els in Manchester.
Je hebt veel om voor te leven, je kinderen, ja je moeder wil je niet kwijt,
dat begrijp ik, je kleinkinderen, je vriendinnen, allemaal goed, maar je
mist je maatje. Ook al was hij ziek, hij was er toch en dat was fijn’.
Denk je dat je Jan terug zal zien? ‘Ik weet het niet, maar het zou leuk
zijn’, lachte ze.
(N. Essen)
_____________________

AGENDA
19 oktober
Spiritualiteitsavond 1 met Fer Reijken ofm. van 18.00-20.30 uur. Met
maaltijd.
De martelaren van Gorcum behoorden tot de ordes van de
Franciscanen, de Dominicanen, de Reguliere Kanunniken, de
Norbertijnen.
Aan de spiritualiteit van deze vier ordes + de jezuïeten zal telkens een
avond besteed worden. Dit najaar de eerste twee.
De avond van 19 oktober is het de Franciscaanse spiritualiteit; 16
november de Norbertijnse. Kosten € 5,-.
Graag aanmelden i.v.m. de maaltijd: pastor@hofkerk.amsterdam
26 oktober
Tweede C&F-lezing. Nikolaas Sintobin sj. spreekt over de toekomst
van de kerk en de rol daarin van sociale media.
Een avond om over grenzen te kijken; het aan te durven en op pad te
gaan en mede-parochianen elders te ontmoeten.
20.00 uur in de Drie Stromen Renswoudestraat. (Metro naar Gein;
uitstappen halte Reigersbos.)
4 november
Kledinginzameling Sam’s kledingactie. 10.00 – 12.00 uur
4 november
Sponsorloop. Start: restaurant Polder op Sciencepark.
Aanmelden bij Erika van Hove erika.vanhove@icloud.com
Opbrengst is voor het vluchtelingenkamp Bukra Ahla in Libanon.
12 november
Een zondag waarop de diaconie centraal zal staan.
16 november
Spiritualiteitsavond 2, met Klaas Fongers opraem. (zie 19 oktober).
25 november
Concert. Bach ensemble Amsterdam, 20.00 uur.
J.S. Bach | Trauerode (BWV 198)
J.S. Bach | Orkestsuite 3 (BWV 1068)
Buxthehude | Jesu, meines Lebens Leben (BuxWV 62)
J.M. Bach | Halt, was du hast
9 december
Parels van de Advent. Van 14.00 uur tot 18.00 uur kunt u weer het pad
van de Levensparels lopen in onze kerk. Door het lopen van het pad
van de Levensparels kunt u zich voorbereiden op het kerstfeest waarbij

de geboorte van Christus herdacht wordt. Als het ware in een
pelgrimage door de kerk wordt stilgestaan bij wat onder andere de
doop, de stilte, de liefde en de woestijn ons te zeggen hebben.
16 december
Kerststallententoonstelling en Goede Doelen Markt
17 december
Faire Kerst Fair
26 december
10.30 uur kindje wiegen.
31 december
Jaarwisselingsviering, 10.30 uur. Oliebollen na afloop.
______________________

Naar psalm 87

Amsterdam volgens de Korachiet…?
De stad waar God het meest van houdt:
In Holland moet dat Mokum zijn.
Een stad voor iedereen gebouwd.
Geen mens heeft zijn verblijf berouwd, het is hier fijn!
Een Stad voor Turk en Marokkaan,
Bulgaar en Pool, met boor en zaag.
Zij komen hier voor’t naakt bestaan;
Voor brood en werk, en voor een baan woont men hier graag.
En wie er ook naar Mokum komt,
Hij is er thuis, hij is hier vrij.
De vreemdelingenhaat verstomt;
Geen mens wordt ooit hier uitgegomd: men hoort er bij!
Frans Woortmeijer

