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STAAN VOOR JE GELOOF
Het was een bijzonder gezelschap waarmee wij die ochtend in
augustus bijeen waren in het Gorkums museum te Gorinchem.
Dominee Rob Visser en zijn vrouw Helma onderbraken de vakantie in
Limburg om erbij te zijn. Marisa Giunta d'Albani, interim manager en
wonend aan de Middenweg, had een collega uit Den Bosch gevraagd
erbij te zijn, Hans Krosse. Nu is hij interim manager voorheen was hij
o.a. directeur van de Konferentie Nederlandse Religieuzen. Anneke
Nolet en Corné Evers die samen de tentoonstelling gaan vormgeven.
En tenslotte Janneke de Bruin, Ari van Buuren, zijn vrouw Liesbeth en
ikzelf.
Roy Tepe leidde ons rond op de zolder van het museum waar een
permanente tentoonstelling rondom de Martelaren van Gorkum is.
Roy weet alles van de Martelaren en duikt regelmatig in archieven
overal ter wereld om er dan uit te komen met weer wat nieuwe
informatie.
Na de rondleiding kwamen we samen in een prachtige zaal. Daar
gaven we een officiële start aan dit nieuwe jaar dat wij nu tegemoet
gaan, het jaar waarin het 150 jaar geleden is dat de Martelaren van
Gorcum heilig werden verklaard.
Wellicht heeft u er al iets van gehoord. In het weekend van 9 juli (de
datum waarop de Martelaren werden opgehangen; ‘onthalsd werden’)
willen wij dit feit herdenken met een symposium en een tentoonstelling
in de tuin rondom de kerk. De bijeenkomst in het Gorkums museum
heeft hier verdere lijnen voor uitgezet. Ari van Buuren vertelt er in het
volgende artikel meer over.
Op 31 oktober 2017 is het tevens 500 jaar geleden dat Maarten Luther
zijn 95 stellingen vastspijkerde aan de deur van de slotkerk te
Wittenberg. Organiserend comité Refo500 zegt: “Deze haast mythische gebeurtenis en de uitwerking hiervan, wordt vaak gezien als het
begin van de Reformatie en van wat we nu ‘protestantisme’ noemen:
een vernieuwingsproces dat de kerk en de wereld heeft veranderd.”
Wij willen met ons programma in de Martelaren mede een bijdrage
leveren aan de herdenking daarvan.
1572, het jaar dat de Martelaren stierven, viel in een zeer roerige tijd. In
de 16de eeuw werden over en weer werden slachtoffers gemaakt onder
de katholieken en onder de protestanten.
Een aantal van de Martelaren van Gorcum hadden in Leuven als
student les gehad van een hoogleraar die eveneens ‘ketterjager’ was.
(Een andere hoogleraar die in Leuven les gaf was Adriaan Boeyens uit
Utrecht, die paus was van 1522 tot 1523; paus Adrianus VI. Ook

Erasmus is een leerling van hem geweest.) Als inquisiteur was deze
hoogleraar, Ruard Tapper van Enckhuyzen, betrokken bij het proces in
Woerden dat leidde tot de ter dood-veroordeling van de eerste
Lutherse martelaar in Nederland, Jan de Bakker, ook wel Johannes
Pistorius genoemd, Dat was op 15 september 1525.
Tapper, was door Karel V gevraagd een katholiek antwoord op de
stellingen van Luther te schrijven. Dat werd een lijst met 32 artikelen
die bezorgd werd bij alle seculiere en reguliere priesters in de
Nederlanden. Van toen af gingen deze artikelen door als een van de
meest accurate formuleringen van de katholieke leer en speelde zij een
rol op het concilie van Trente dat een antwoord op de reformatie moest
geven (1545-1563). Luther reageerde in 1545 op de stellingen van
Tapper. De Leuvense hoogleraren noemde hij smalend ‘theologisten’.
Het was een roerige tijd. Nuyens omschreef deze tijd op niet echt
verfijnde wijze in 1865 in zijn ‘Geschiedenis van de Nederlandsche
beroerten’: “Terwijl de schavotten te Brussel en in schier alle steden
des rijks rookten van het bloed der veroordeelden, voedde de krijg
insgelijks den Nederlandschen bodem met het bloed van landzaat en
van vreemdeling. Terwijl Alva moordde door middel van zijne rechtbanken in naam der menschelijke gerechtigheid, moordden Lodewijk
van Nassau en Oranje op het oorlogsveld in naam eener zoogenaamde
bevrijding. Hierbij werd echter de rampzalige landzaat evenzeer vertrapt, vermorzeld en vertreden door hen, die zich zijn bevrijders noemden, als door degenen, die zijne onderdrukkers werden geheeten.”
Zo lopen de lijnen door elkaar heen, toen en nu. In onze tijd van
globalisering zijn wij ons bewust van alle aanslagen en barbaarse
oorlogen die overal ter wereld plaatsvinden.
Kortom, dit is een jaar waarin wij tevens iets van de geschiedenis van
de 16de eeuw naar voren kunnen halen. En van daaruit, vanuit het
verleden, kunnen wij dan weer naar onze eigen tijd kijken. Hans Krosse
schreef in een mail na de bijeenkomst in Gorinchem de volgende zin:
“Probeer als parochie helder te krijgen in jullie Amsterdamse omgeving
en context, hoe een buitengewoon inspirerende verbinding tussen
verleden, heden en toekomst tot stand gebracht kan worden. Niet
alleen een verbinding tussen 500 jaar verleden en heden - met hulp
van de tussentijdse martelaren - doch bovenal een verbinding die
toekomstperspectief heeft en derhalve aanleiding zal zijn tot een verder
inspirerend vervolg na 9 juli 2017.”

Uitdagend om vanuit deze zin dit nieuwe jaar tegemoet te gaan!
Coen van Loon, diaken

Donderdag 29 september. Informatieavond
‘Staan in je geloof’
Meer weten over het project ‘Staan in je geloof?’?
Kom dan op 29 september om 20.00 uur naar de pastorie.
Die avond vertellen wij over de inhoud van het project
en de verschillende aspecten ervan.
Welkom!!

VERBINDING, VERZOENING, VERGEVING
Als Jaarthema 2016-2017 kiezen we: Staan voor je Geloof.
Daarmee gaan we op weg naar het bijzondere weekend van 7-9 juli
2017. Dan vieren we 150 jaar Heiligverklaring van de – in 1572 door de
Geuzen vermoorde – Martelaren van Gorcum. We hopen dat te doen
met een symposium, een expositie, een bedevaart naar Brielle en een
feestelijke zondagsviering.
De oorspronkelijke betekenis van het woord ‘martelaar’ is getuige,
geloofs-getuige. Staan voor je geloof bleek je ook duur te kunnen
komen staan: daardoor kreeg het woord martelaar een andere,
dodelijke betekenis.
Op 12 augustus bezochten we met een oecumenische groep de
permanente expositie van de Martelaren van Gorcum in het Gorcums
Museum. Over en weer maakten katholieken en protestanten elkaar tot
martelaren. Dat verdient alsnog Vergeving.
Paus Johannes Paulus II zag het derde millennium als begin van
herwaardering van het martelaarschap. In 1994 zei hij: “Misschien is de
meest overtuigende vorm van oecumene die van de heiligen, de
martelaren. De stem van de communio sanctorum, de gemeenschap
der heiligen, klinkt luider dan alles wat verdeeldheid veroorzaakt.” In dit
perspectief verbinden we ons ook met de viering van 500 Jaar
Reformatie in 2017, met Verzoening en Vergeving.
De herdenkingen in 2017 vallen niet los te zien van de actualiteit van
aanslagen in het Midden Oosten en Europa. “Het martelaarschap is
helemaal terug van weg geweest” schreef Stijn Fens op 13 augustus in
Trouw.
Bij martelaars denken wij thans aan mensen, die het martelaarschap
niet zoeken maar tot slachtoffer worden gemaakt: omwille van hun
geloof, politieke overtuiging of geaardheid.

Waar gaat het om? Om zonder oordeel omgaan met elkaar. Om
tolerant zijn. Om de vrijheid verdedigen van de ander, ook al ben je het
niet met die ander eens (Voltaire).
Het gaat kortom om het gestalte geven aan Verbinding met elkaar. Laat
in het nieuwe seizoen de viering van de Heiligverklaring van de
Martelaren van Gorcum – naar wie onze parochiekerk genoemd is –
leiden tot allerlei nieuwe Verbindingen tussen kerk en samenleving.
De Pastoraatsgroep

Met de moed in de schoenen

kom je niet vooruit!
Uit het archief van Bond Zonder Naam 1988

DE PASTORAATGROEP
Sinds augustus 2014 timmert de pastoraatgroep in de parochie hard
aan de weg. Samen met het locatiebestuur vormen zij het bestuur van
de Martelaren parochie. Hun taak is het pastorale beleid van de
parochie te doordenken en vorm te geven. In de kaderregeling van het
bisdom Rotterdam uit 2008 wordt haar taak als volgt omschreven:
“De pastoraatgroep heeft met name een kerkopbouwende taak. Zij is
verbonden met de missionaire opdracht van de kerk en dient de eigen
taak van de christengelovigen, persoonlijk en gezamenlijk, in dezen te
bevorderen. Hierbij horen de volgende deeltaken:
a. het signaleren en bespreken van pastorale behoeften, noden en
wensen;
b. het voorbereiden en (doen) uitvoeren van pastoraal beleid;
c. het ontwerpen en helpen opzetten van pastorale projecten en
activiteiten;
d. het ondersteunen en begeleiden van personen en groepen die
in en vanuit de parochie actief zijn.
En ‘de pastoraatgroep bezit als zodanig raadgevende stem aan de
pastor van de parochie’.
Op deze manier heeft de pastoraatgroep de afgelopen jaren diverse
avonden georganiseerd naast de kaderdag, 19 september 2015 en de

inspiratiedag, 5 juni 2016. Met de meeste groepen in de parochie heeft
zij inmiddels gesprekken gevoerd; gesprekken waarin in alle openheid
gesproken werd over het functioneren van die groepen en de punten
waar zij tegenaan lopen. Vrijwel unaniem werden deze gesprekken als
positief ervaren, soms zelfs als ‘helend’. Bij het voorbereiden van het
project ‘Staan in je geloof’ heeft de pastoraatgroep eveneens een
leidende rol.
Naast de vier mensen van het eerste uur, Janneke de Bruin, Elly Molenaar, Ari van Buuren en Frank de Haas, zijn er nog twee mensen bij
gekomen: Theo Nguyen en Mariette Hilhorst. Met Mariette was Meerklank vertegenwoordigd in de pastoraatgroep. Dat was heel belangrijk.
Theo heeft een aantal keren mee vergaderd, maar besloot toen dat het
voor hem toch een te grote opgave was. Hetzelfde gold voor Mariette.
Mariette woont in Bussum. Zij had een waardevolle inbreng. Maar ook
voor haar nam het toch teveel tijd. Daarnaast besloot Elly Molenaar dat
zij zich met andere dingen wilde gaan bezighouden. Op 21 juni namen
we bij Mariette thuis op hartverwarmende wijze afscheid van Elly en
Mariette.
Dat betekent dat er nu nog drie mensen over zijn: Janneke, Ari en
Frank. En dat is te weinig. Dringend zijn wij op zoek naar mensen die
op korte termijn de pastoraatgroep willen versterken.
Spreekt dit u aan? Wilt u meer informatie? Neem dan a.u.b. in eerste
instantie contact op met pastor van Loon, pastor@hofkerk.nl
______________________

KLAVERJASSEN – 11 NOVEMBER 2016
Al is het Sint Maarten op de elfde van de elfde, vrijdag 11 november
houden wij weer de grote en gezellige klaverjasavond in de koffiebeuk
van de kerk, georganiseerd door het Collectanten College.
De klaverjasavonden zijn altijd een groot succes en naar wij hopen, ook
deze avond.
Het inschrijfgeld bedraagt 2 Euro per persoon. Inschrijvingen bij leden
van het Collectanten College of via tel. 020-6905779.
Een loterij met fraaie prijzen zal worden gehouden voor een goed doel.
We verwachten weer een volle koffiebeuk met gezellige jassers en
jasters. U bent allen van harte welkom op vrijdag 11 november,
aanvang 20.00 uur.
Met hartelijke groet,
Het Collectanten College

VACATURES
Er zijn in de parochie een aantal dringende vacatures.
-

De pastoraatgroep kan dringend versterking gebruiken
(zie artikel vorige pagina).

-

Voor de parochie en voor de pastor zou het een hele
verlichting zijn wanneer iemand voor een aantal uren per
week enig administratief werk wil doen.

-

Voor de werkgroep die het project ‘Staan in je geloof’
voorbereid, kunnen we heel goed nog enkele mensen
gebruiken. We hopen wat jongeren te vinden die mee willen
helpen met de publiciteit. Wie heeft verstand van fondswerving en wil ons daarmee helpen?
Zo zijn er nog vele taken te bedenken.

-

Het kinderpastoraat (misdienaars, Hofkinderkoor, voorbereiden eerste communie, gezinsvieringen, etc..) heeft
dringend een coördinator nodig.

Voor alle vacatures gaarne contact opnemen met pastor Coen
van Loon, e-mail: pastor@hofkerk.nl

BIJZONDERE ACTIVITEITEN IN DE HOFKERK
De vakanties zijn bijna voorbij, iedereen heeft weer voldoende energie opgedaan om met enthousiasme te werken aan nieuwe activiteiten in de Hofkerk.
03 september
10 september
11 september
16 oktober
19 november
16 december

Hoftuinfeest
Open Monumentendag
Open Monumentendag
Concert, Ronald Willemsen
Concert Bachensemble
Amsterdam
Concert, Lumaka
Opening kerststallententoonstelling

15.00 tot 21.00 uur
10.00 tot 17.00 uur
13.00 tot 17.00 uur
15.00 tot 17.00 uur
20.00 tot 22.00 uur
20.00 tot 21.00 uur

De Open Monumentendag op 10 en 11 september heeft als thema:
100 jaar Amsterdamse School en is de 30e editie van Open
Monumentendag Amsterdam! De toegang is gratis.
Ronald Willemsen organiseert op 16 oktober samen met jonge
mensen van het conservatorium een concert. Zij zetten zich belangeloos in met het doel om geld in te zamelen voor een goed doel
in Amsterdam Oost. Na afloop is er een deurcollecte.
Op de website Hofkerk Amsterdam vindt u meer informatie over de
programma’s.
______________________

ROMMELMARKT 1 OKTOBER
De diaconieën van zeven kerken in Oost en Watergraafsmeer,
hebben zich in juni 2016 verenigd in het DPAO, het Diaconaal
Platform Amsterdam Oost.
Als eerste activiteit organiseert het DPAO een rommelmarkt op 1
oktober. De opbrengst gaat o.a. naar een voedseltruck voor de
Voedselbank.
We zouden het geweldig vinden als ook mensen van de Hofkerk
mee willen doen om deze actie te laten slagen.
Hulp
We hebben mensen nodig
die willen meehelpen.
U kunt zich daarvoor opgeven bij pastor Coen van
Loon - pastor@hofkerk.nl.
Kunt u koekjes bakken of
iets anders lekkers maken
om te verkopen?
Kunt u schminken, of een
andere leuke kinderactiviteit begeleiden deze dag?
Kunt u helpen tafels te ordenen? Gezellig maken?
Toiletten netjes houden?
Koffie en taart verkopen?

Kinderen
Deze rommelmarkt heeft een speciale tafel waar kinderen hun eigen
spulletjes kunnen verkopen. Zijn er kinderen die hieraan mee willen
doen en hun spulletjes in willen brengen? Graag opgeven bij
Glainess Ceuk-Ah-Mook, e-mail: glainesscheuk@gmail.com
HIGH TEA
Er is een tafel met extra mooie
spullen met als thema “High tea”.
Wat kun je inbrengen?
Mooie theekopjes, theepotten, gebaksschaaltjes maar ook zelfgemaakte jam of koekjes in een
trommeltje of zakje, mooie servetten of een tafellaken... U mag
helemaal creatief zijn met dit
thema.
U mag de inbreng meenemen op de dag zelf of inleveren op
vrijdagmiddag van 16.00-20.00 uur bij “De Bron” Hugo de
Vrieslaan 1. Het wordt vast en zeker een prachtige dag!
Tot 1 oktober!!
_____________________

LOUIS DAEMS – 70 JAAR KOORZANGER
Een onvergeetlijke Sacramentsdag! Bloemenhulde 3 maal!
Prachtige zang door ons koor o.l.v. Catharina Bonsel en aan het
orgel Wim Stegeman. Geweldig!
Dank aan Bob Michels voor zijn
mooie toespraak en kadobonnen.
Die zullen goed besteed worden.
En koffie met gebak, er kwam geen
eind aan. Mooie woorden ook van
Ton Broerse.
Gelukkig heb ik zelf het Ave Maria
van mijn leermeester Hubert
Cuypers nog kunnen zingen.
Dank!
Louis Daems

OVER LITURGIE SEIZOEN 2016-2017
Een van de aandachtsgebieden van de Pastoraatsgroep is de Liturgie.
Dit najaar houden we op 3 november een derde avond over Liturgie,
wederom begeleid door Pastor Simon Evers van het OLVG.
We willen experimenteren met een nazit na de Viering, dit uitproberen. Dan kunnen we napraten over de Liturgie van en de Overweging in die viering. Wie mee wil doen is welkom na de vieringen
van de zondagen 23 oktober en 13 november.
In de komende Adventstijd en Vastentijd willen we op de zaterdagen
10 december 2016 en 1 april 2017 Vespervieringen houden.
In de vieringen van de Vastentijd – zondag 5 maart t/m zondag 2
april 2017 – houden we themavieringen rond het Jaarthema ‘Staan
voor je geloof’. In overwegingen door kundige gastsprekers van
binnen en buiten de parochie staan we niet alleen stil bij de
Martelaren van Gorcum. We laten ons ook door de eigentijdse
martelaren Dietrich Bonhoeffer, pater Frans van der Lugt s.j. en
zuster Dorothy Stang s.n.d. inspireren.
De Pastoraatsgroep
_____________________

DIALOOG OVER DIACONIE
op de Hofkerk inspiratiedag
Tijdens de Hofkerk inspiratiedag op 5 juni jl., was één van de
mogelijkheden de ‘Dialoog over Diaconie’ bij te wonen.
René van Eunen en ondergetekende gingen hierover in gesprek
met de parochianen. Gezien het mooie weer besloten we in de tuin
in de zon te gaan zitten en boven verwachting zaten we in een kring
met 15 mensen bij elkaar om over dit onderwerp van gedachten te
wisselen.
Omdat tijdens de door de Pastoraatsgroep georganiseerde avond
over Diaconie (18 februari jl.) naar voren was gekomen dat we hier
als Hofkerk meer aandacht aan willen geven, wilden we dit vandaag
op de agenda zetten. Enkele dames besloten na de viering en lunch
toch nog even te blijven en sloten aan.
Coen van Loon start met een inleiding om te verduidelijken waar
Diaconie over gaat: over het dienen van de medemens die hulp
nodig heeft. Hij doet dit aan de hand van enkele citaten uit de Bijbel

en een definitie. Overigens wordt in de Katholieke traditie meer over
Caritas gesproken; dit zijn in feite synoniemen van elkaar.
Wat de bezoekersgroep doet binnen de parochie is een prima voorbeeld van diaconie. Alle parochianen ouder dan 70 jaar worden
door hen regelmatig bezocht, mits zij daar prijs op stellen natuurlijk.
Ook is één van de aanwezigen vrijwilliger bij de Zonnebloem, die
activiteiten voor ouderen en zieken organiseert.
We stellen de vraag op welke groep de diaconie zich het beste zou
kunnen richten. Ouderen zijn in ieder geval belangrijk. Door echt
contact te maken, wordt eenzaamheid verminderd. Ook vluchtelingen zouden een doelgroep kunnen zijn. Een rondleiding door de
kerk voor hen of een Kerstmaaltijd organiseren? De vraag komt ook
uit de groep of we ons alleen moeten richten op geestelijke nood, of
ook op aandacht geven? Naar ons idee kan dat tweede zeker, zodat
je geestelijke nood voor kan zijn. Ook geeft iemand aan behoefte te
hebben aan gesprekken over geloof: dit wordt door de pastoraatsgroep genoteerd.
De drie kwartier gaan snel voorbij en als laatste komt er nog een
heel concreet idee naar voren: een autohulpdienst op te zetten.
Ouderen die niet zelf meer naar de zondagsdienst kunnen komen,
kunnen dan opgehaald worden. Een mooi idee dat we zeker willen
meenemen om te bekijken of dit haalbaar is.
René van Eunen en ondergetekende hebben inmiddels besloten de
‘Commissie Kerk en Samenleving’ te gaan versterken, om te kijken
of het mogelijk is meer activiteiten op dit gebied te gaan ontplooien
vanuit de Hofkerk en hebben hier de afgelopen tijd al diverse gesprekken over gevoerd. In het volgende Hofnieuws zullen we wat
meer vertellen over de ideeën tot nu toe.
Hartelijke groeten,
Mirjam de Wit
______________________

H

Bij de vergadering van het parochiebestuur in april 2012 zag ik bij
de voorgenomen activiteiten filmavonden staan met daarbij de
namen Hilde Claas en Ben Steggerda. Ik heb toen direct aangegeven daar graag mijn medewerking aan te willen verlenen.
Hilde en Ben reageerden enthousiast en ik ben met Hilde naar een
filmavond van de Muiderkerk gegaan om inspiratie op te doen. Wij
waren onder de indruk van de film en ook het bespreken ervan na
afloop was mooi maar wij zochten naar een andere vorm, een die
meer bij onze kerk past.
Wij kwamen in de zomer van 2012 op een warme dag bij Hilde thuis
samen om onze plannen vorm te gaan geven. Er was direct een
aangename sfeer, een goede klik. Een hoop dingen moesten besproken worden. Zo was het belangrijk dat wij een goede inleider/gespreksleider zouden vinden voor de filmavonden.
Hilde vroeg haar goede vriend Ari van Buuren hiervoor en hij
reageerde positief. Tot ons genoegen maakt hij nog steeds deel uit
van onze filmclub. Samen met hem selecteren wij de films die we
gaan vertonen. Uiteraard werden er nog veel meer dingen besproken zoals "wat hebben we nodig, welke ruimte mogen we gebruiken
en hoe doen we het financieel?"
In deze prettige sfeer kwamen we snel tot uitwerking van onze
ideeën. Hilde genoot hiervan en zij had er zoveel plezier om dat wij
(ietwat jolig door de warmte en een drankje) toch nog wel graag een
tweede biertje wilden drinken. "Kan dat wel Ben, ben je niet met de
auto?" Het kon, want Ben was komen fietsen en ondergetekende
gebruikte de benenwagen. Voordat u denkt waar gaat dit heen; het
bleef bij deze twee koude versnaperingen.
Tijdens de eerste twee seizoenen -2012/2013 en 2013/2014vertoonden wij twee films per maand in de oude Sacristie. Hilde was
hierbij vooral in de eerste twee jaar regelmatig aanwezig. Later ging
het door haar broze gezondheid helaas niet meer. Ze vond het
prachtig dat we deze avonden gerealiseerd hadden en Ben en ik
werden door haar steevast "lieve mannen" genoemd. Het grote
sjouwwerk kon ze niet meer doen, maar als er na afloop opgeruimd
en afgewassen moest worden dan ging ze samen met anderen
daarmee aan de slag. Mooie ideeën over films had zij tijdens onze
vergaderingen ook altijd. Zij was er in 2014, net als wij, heel blij mee
dat Mirjam de Wit zich als vrijwilliger bij onze filmclub aansloot. Ze
grapte dat ze het fijn vond dat er een vrouw bij kwam die ons
mannen een beetje in het gareel kon houden.

In december stuurde zij mij nog een berichtje op mijn telefoon. Op
de zender ARTE keek zij toen een film van Hitchcock die zij
geschikt vond voor onze filmavonden. Die film gaan wij ter nagedachtenis aan Hilde op 8 december vertonen als derde film in de
cyclus Misdaad loont …(?). Wij hopen dan op een grote opkomst
zodat wij die avond Hilde samen kunnen gedenken.
Hilde was een actieve vrouw met een groot hart voor anderen. Haar
inzet op veel gebieden is indrukwekkend en onvergetelijk te noemen. Zoals gezegd was onze filmclub een initiatief van haar. Daar
hebben tot op heden en in de toekomst veel mensen plezier van.
Zo blijft haar geest stralen. Dag lieve Hilde.
René van Eunen
_______________________

Op donderdag 13 oktober 2016 beginnen wij met het eerste thema
van het vijfde seizoen van onze filmavonden. Dit thema heeft als
titel Misdaad loont...(?). Ari van Buuren is wederom de inleider en
gespreksleider op deze avonden.
Vanaf 19.30 uur heten wij u welkom met koffie of thee en wat
lekkers. De film zal starten om 20.00 uur. Ari gaat na afloop met u
over de film in gesprek waarna er gelegenheid is tot napraten onder
het genot van een hapje en een drankje.
Wij vragen een kostendekkende bijdrage van € 5,-. Wij vertonen de
films in de Zoetmulderzaal. U kunt daarvoor de ingang van de
pastorie aan de voorkant van de kerk bij het kerkplein gebruiken.
I.v.m. rechten mogen wij geen filmtitels openbaar maken. Wij
brengen u graag op de hoogte van filmtitels en data van vertoningen
via ons e-mailadres: hofderverbeelding@outlook.com.
U kunt ook naar een van ons vragen in de kerk.
Graag tot ziens op onze bijzondere filmavonden!
René van Eunen - namens de Hof der Verbeelding

Films bij het thema Misdaad loont...(?)
Donderdag 13 oktober
Een Engelse komedie uit 1955 met Alec Guinness, Cecil Parker en
Peter Sellers.
Een bende, bezig met het plannen van hun volgende klus, woont
samen met een klein oud vrouwtje die denkt dat ze musici zijn.
Wanneer de bende van plan is om Mrs. Wilberforce te vermoorden
krijgen ze te maken met het ene probleem na het andere.
Donderdag 10 november
Een Amerikaanse film uit 1990 met in de hoofdrol Michael Caine.
Wanneer een getergde reclameman per ongeluk iemand vermoord
en daarmee wegkomt, lijkt voor hem het pad gebaand om straffeloos eenieder die hem het leven zuur maakt op te ruimen. Als het
aantal doden in zijn omgeving echter blijft stijgen wordt hij op de
hielen gezeten door een rechercheur en diens collega.
Donderdag 8 december
Een Amerikaanse film uit 1955 van Alfred Hitchcock.
Wat is er met Harry aan de hand? Voornamelijk dat hij dood is, waar
niemand echt rouwig om is, maar verschillende mensen voelen zich
verantwoordelijk voor zijn dood. Na veel gesol met het lijk en verliefdheid tussen de hoofdrolspelers komt de ware toedracht aan het
licht en kan Harry niemand meer in de problemen brengen.
______________________

DE OUDE SACRISTIE OPGEFRIST
Enige tijd geleden is er begonnen met een zeer noodzakelijke opknapbeurt van de oude sacristie, er was namelijk wel wat achterstallig onderhoud ontstaan.
De verlichting van de sacristie is bijvoorbeeld verbeterd. Er zitten nu
ook LED-lampen in de lichtarmaturen. Dat geeft een betere lichtopbrengst en dat is prettig voor al die koorzangers en musici die op
hun partituren zitten te turen. Ook de 'daglichttoetreding' is beter
door vervanging van matglazen ruiten.
De grootste comfortverbetering is echter de vervanging van het
oeroude keukenblokje. Daarvoor is nu in de andere hoek (onder de
bogen) een pantry in de plaats gekomen.

De kast, waar voorheen de biljartspullen werden bewaard, is omgetoverd tot een prachtige servieskast. Voor de keukenwerkzaamheden is er een ruim aanrechtblad
gekomen waar ook de bloemenversierders op terecht kunnen.
De koren hebben ieder hun eigen
grote kast gekregen voor het opbergen van bladmuziek.
Een mooie houten kast in de stijl
van kerk en sacristie.
Verder is er hoogst noodzakelijk
schilderwerk verricht.
Kortom het ziet er weer fris uit.
De sacristie wordt wekelijks intensief gebruikt door tientallen mensen. Alle koren repeteren er: op maandag Meerklank, dinsdag het
D&H-koor, woensdagmiddag het Kinderkoor en 's avonds het
Linnaeuskoor en de LWM. (En waarschijnlijk komt er op de vrijdagen nog een koor repeteren.)
Bovendien wordt er op woensdag- en donderdagochtenden muzieklessen aan peuters gegeven ('Muziek op Schoot') en dan zijn er nog
de kosters en de tuinlieden die er dikwijls zijn. M.a.w. van de oude
sacristie wordt druk gebruik gemaakt.
Nog wat kleine zaken moeten er nu aangepakt worden; zo komt
binnenkort de stoffering aan de beurt.
De koren gaan weer hun nieuwe seizoen tegemoet. We wensen alle
koorleden en muzikanten weer veel aangename uurtjes in deze
prachtige repetitieruimte. Tevens danken we alle medewerkers, vrijwilligers en de Stg. Beheer die meegeholpen hebben de sacristie
weer toonbaar/toonklaar te maken.
Het bestuur
_____________________

ALS HET KWAAD GOEDE MENSEN TREFT
Waarom moeten rechtvaardige mensen lijden? Waarom sterft een
onschuldig kind op de vlucht dat met zijn ouders de verschrikkingen
van IS in Syrië probeert te ontvluchten? Waarom komt die hard
werkende vader van een jong gezin om bij een auto-ongeluk?

Deze vraag is al door miljoenen mensen gesteld, door christenen en
niet-christenen in de afgelopen duizend jaar. En nooit heeft er iemand
een bevredigend antwoord op kunnen geven.
Ook onze Paus Franciscus moet op een soortgelijke vraag van een
journalist na een internationale reis het antwoord schuldig blijven. Hij
zegt letterlijk: “Ik weet het niet”.
Harold S. Kushner, een Amerikaanse rabbi, wiens eerste kind leed aan
het Progreria syndroom, een ziekte, waarbij een kind klein blijft, snel
veroudert en op zijn 12e of 13e sterft, heeft een dappere poging
ondernomen op deze vraag een antwoord te geven. Hij nam daarbij als
uitgangspunt het Bijbelboek Job, wat hij het mooiste, maar ook een van
de moeilijkste Bijbelboeken vindt, en waar naar zijn idee dit probleem
goed in wordt uitgewerkt.
Job is een goed en godvruchtig mens en wordt door God gezegend
met gezondheid, welstand en kinderschaar. De duivel spreekt God
hierop aan en zegt, dat Job God wel zal laten vallen, als het hem
minder goed gaat. God gaat een weddenschap met de duivel aan en
slaat Job met kwalen en ongeluk. Niettemin blijft Job trouw aan de
Heer.
Vrienden komen hem troosten maar doen dat op een verkeerde
manier, net als wij vaak, wanneer wij mensen bij wie het noodlot heeft
toegeslagen proberen op te beuren.
We zeggen dan dingen als: God zal je wel straffen voor je zonden, God
zal wel een reden hebben, God heeft een patroon, waarin onze levens
passen, lijden maakt betere mensen van ons, God wil ons op de proef
stellen, in het leven hierna krijgen we compensatie.
Allemaal goed bedoelde dingen, maar degene die lijdt heeft daar niets
aan, wordt er niet vrolijker van. Net zo min als Job. Drie vrienden
proberen hem met deze argumenten op te beuren, maar als Job zegt:
ik heb niets verkeerd gedaan, ik heb me jegens God altijd goed
gedragen, dus waarom doet God me deze ellende aan, beschuldigen
zijn vrienden hem van hoogmoed.
Toch houdt Job voet bij stuk en klaagt God aan. En God geeft hem
antwoord: God verdedigt zich echter niet maar zegt tot Job in een
monoloog die niet minder dan een tirade is: “Heb jij er enig idee van
wat het is de wereld te besturen?” Als God uitgesproken is antwoordt
Job “Ik leg mijn hand op mijn mond, ik zal niet meer spreken”.
De tekst is niet makkelijk, maar we moeten onze aandacht richten op
drie uitgangspunten in het boek Job, die alle hoofdpersonen en de
meeste lezers onderschrijven:

A. God is almachtig en de oorzaak van alles wat in de wereld
gebeurt;
B. God is rechtvaardig en staat ervoor dat ieder krijgt wat hij verdient;
C. Job is een goed mens.
Zolang Job gezond en welvarend is kunnen we deze drie uitspraken
tegelijk geloven. Wanneer Job lijdt zitten we met een probleem; dan
moeten we één van deze stellingen afwijzen.
Als A en B waar zijn, is C niet waar; Als echter C en A waar zijn, kan B
niet juist zijn. En als B en C correct zijn is God niet almachtig en dus
niet degene geweest die Job zijn lijden heeft bezorgd.
De vrienden van Job, die in het verhaal optreden kiezen overduidelijk
voor de eerste optie: Job is geen goed mens. Job zelf verwerpt B,
overtuigd als hij is, dat hij een goed mens is.
Volgens Kushner stelt de schrijver van het boek Job zich op het
standpunt dat B en C toepasselijk zijn, wat dus impliceert dat A niet
waar is: God is niet almachtig. Volgens Kushner blijkt dat uit Job 40,49, waar God spreekt. Volgens hem betekenen die verzen: Als jij denkt
dat het zo makkelijk is om de wereld in het rechte spoor te houden, om
te zorgen dat de mensen niets onrechtvaardigs overkomt, probeer jij
het dan maar eens!
God is niet bij machte het kwaad te stoppen. Gevolg: De vraag: “God,
waarom doe je me dit aan?” moet veranderd worden in: “God, kijk wat
er met me gebeurd is. Help me”.
Als God geen oorzaak is van het kwaad, wat is dan de oorzaak?
Misschien moeten we aanvaarden dat sommige dingen geen reden
hebben en dat het toeval een rol speelt. Veronderstel dat de schepping, het veranderen van chaos in orde, nog steeds doorgaat.
Er kunnen dan dingen gebeuren die niet tegen de natuurwetten ingaan,
maar wel er buiten vallen. Er gebeuren dingen, die makkelijk anders
hadden kunnen lopen.
Deze gebeurtenissen weerspiegelen geen keuzes van God; ze gebeuren willekeurig en willekeur is een ander woord voor chaos, in de
hoeken van het universum, waar de scheppende kracht van God nog
niet is doorgedrongen.
Natuurwetten maken geen uitzondering voor aardige mensen. God
buigt zich niet voorover om de werking van natuurwetten te onderbreken teneinde de rechtvaardigen tegen het kwaad te beschermen.
Maar: waanneer bijvoorbeeld bij een aardbeving mensen proberen hun
leven weer moedig op te bouwen, of wanneer anderen hen daarbij
helpen, dan heeft God daar de hand in. De God in wie Kushner gelooft

geeft kracht en moed aan hen die op onrechtvaardige wijze en niet
door eigen schuld pijn lijden en bang zijn voor de dood.
We moeten uit zien te stijgen boven de vraag: waarom moet dat (mij)
gebeuren en ons in plaats daarvan de vraag stellen: wat doe ik, nu het
eenmaal gebeurd is.
H.S. Kushner
Als het kwaad goede mensen treft, 2011 Uitgeverij ten Have
______________________

BLOEMENFONDS IN 2017 ALWEER 15 JAAR
In 2017 bestaat Het Bloemenfonds in onze parochie alweer
15 jaar.
Elk jaar 52 boeketten, ruim
700 in deze 14 jaar.
In al die jaren is er geen
beroep gedaan aan het parochiebestuur voor een financiële bijdrage.
Door uw bijdrage is het nog
steeds gelukt dit Bloemenfonds te laten bestaan, maar
helaas worden de bijdragen
schaarser de afgelopen jaren. Helpt u ons!!!
Wij willen doorgaan met zieken, alleenstaanden en iedere
parochiaan die wat steun nodig heeft een bloemetje kunnen brengen, zodat zij weten
niet vergeten te zijn.
Dus loop de bus die achterin de kerk staat met het opschrift “bloemen
voor de zieken” eens niet voorbij want elke bijdrage is bijzonder
welkom.
U kunt ook uw bijdrage storten op de rekening met IBAN-nr:
NL 95 INGB 000 3158 376 o.v.v. bloemen zieken.
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.
Jan Hilhorst
______________________

VAN DE VOORZITTER
Ik hoop dat u allen een goede zomer heeft gehad ondanks het matige
weer in Nederland. We leven in roerige tijden, waar hoogtepunten zich
afwisselen met dieptepunten. De Olympische spelen als triomf van
wereldwijde broederschap en menselijke prestatie met daar tegenover
de mensonwaardige situatie in Aleppo. Televisie en radio brengen deze
wereld dichterbij en de vraag rijst hoe gaan we persoonlijk maar ook als
parochie hiermee om.
Allereerst denk ik door ons bewust te zijn dat we niet in een cocon
mogen en kunnen leven. De belangrijkste activiteit in onze parochie is
de zondagse viering, voor allen een moment om op adem te komen en
kracht en moed te verzamelen. Echter daar kan het niet bij blijven. We
kunnen alleen geloofwaardig zijn, als we de aansluiting zoeken met de
samenleving om wat we geloven in praktijk te brengen. Eind juli zijn we
met een klein groepje bij elkaar geweest om te praten over de visie
waar we als geloofsgemeenschap naar toe willen. Het Visieplan 20122017 is namelijk aan toe aan een herziening. Veel punten van het
bestaande plan zijn gerealiseerd maar een aantal punten nog niet.
Afgelopen jaar zijn we begonnen om de onderlinge dialoog te versterken met de kaderdag, de avonden over diaconie en liturgie met
afsluiting in juni de parochie-inspiratiedag. Dit heeft geleid tot nieuwe
initiatieven en samenwerkingen zoals bijv voor de website en een
diaconale werkgroep. Belangrijker is nog dat we een basis hebben
gevonden om de dialoog met elkaar te gaan waar ook niet-parochianen
bij kunnen aansluiten. De komende tijd willen we nadrukkelijk de dialoog gaan opzoeken met mensen in de buurt hoe we een open kerk
kunnen worden, die meer in de samenleving komt te staan. Deze
dialogen zullen als input dienen voor de ontwikkeling van het Visieplan
2017-2022, waarover u binnenkort meer zult horen.
Vooruitkijkend op het komend seizoen kunnen we ons verheugen op
mooie vieringen zoals viering van het 40 jarig jubileum van LWM en het
martelarenfeest op 3 oktober. Ook zal de Hofkerk weer openstaan voor
buurtactiviteiten zoals het Hoffeest op 3 september, Open Monumentendag op 11 en 12 september, en een concert voor een goed doel op
16 oktober. Op onze website staan de belangrijkste activiteiten gemeld.
Zie al deze activiteiten ook eens als een goede gelegenheid om
anderen uit te nodigen en kennis te laten maken met onze geloofsgemeenschap. Weet dat iedereen altijd welkom is.
Hartelijke groet, Arthur Anderegg
e-mail: anderegg@xs4all.nl

PELGRIMEREN IN 2016
Nog enkele weken en het is zover. Dan gaan parochianen van de
gezamenlijke parochies van de Unie Clara en Franciscus op
pelgrims tocht naar Lourdes. Het belooft een mooie reis te worden
tesamen met ongeveer 200 pelgrims uit Nederland.
Op het programma staan een viering aan de grot, een licht- en
sacramentsprocessie, maar ook een stadswandeling en voldoende
tijd om zelf Lourdes te ontdekken.
Als u denkt: ik zou nog wel mee willen! Wacht dan niet langer en
neem contact op met Bert Hilhorst met de vraag of er nog plaats is.
Naast de reis naar Lourdes vertrekt er 14 november ook een reis
naar Rome. Deze reis staat in het teken van het jaar van
Barmhartigheid. Het heilig jaar dat eind november eindigt met het
sluiten van de heilige deuren.
Paus Franciscus heeft ons pelgrims uitgenodigd naar Rome te
komen om samen dit heilig jaar te vieren. Tijdens de gezamenlijke
viering van alle Nederlandse Pelgrims in Rome zal de Paus ons
toespreken.
Inmiddels heeft ook het Bisdom Haarlem Amsterdam aangegeven
zich aan te sluiten bij deze reis.
Indien deze reis u aanspreekt neem dan een folder uit de kerk mee
of neem contact op met hieronder genoemde contactpersonen.
Voor deze reis zijn nog voldoende plaatsen beschikbaar.
Namens de werkgroep Pelgrimeren
Bert Hilhorst.
Voor informatie:
Bert Hilhorst: tel.: 06 50 63 44 35 of via email: bert.hilhorst@live.nl
_____________________

KOFFIE OCHTEND
Heeft u zin in ’n kopje koffie of thee en een praatje? Dan bent u iedere
3e dinsdag van de maand van 10.00 – 12.00 uur van harte welkom in
de pastorie, Linnaeushof 94.
De eerstvolgende koffie ochtend is dinsdag 20 september, dan begint
het nieuwe seizoen en op dinsdag 18 oktober.
U bent van harte welkom!

PERSONALIA
Ds. Folkert Rintje Van der Meulen, 1929-2016
Op 12 maart 2016 is Ds. Folkert van der Meulen, emeritus-leraar van
de Verenigde Doopsgezinde Gemeente van Amsterdam, over-leden.
Hij woonde aan de Bredeweg 32, naast de familie Trompenaars. Vooral
zijn beide dochters hebben hem, na het overlijden van zijn vrouw,
verzorgd. Daardoor kon hij thuis blijven wonen en is daar eveneens
gestorven.
Hij werd geboren in Hazerswoude op 6 januari 1929.
Na zijn studie werd hij in 1953 beroepen in het kleidorp Ternaard in
Friesland. De tijd daar wordt in het officiële in memoriam als volgt omschreven: “En daar geschiedde het, dat zijn messiaanse vergezichten
in de zondagse verkondiging grote scharen deden optrekken naar de
Vermaning op de Nijbuorren. Het Vermaninkje zat op zondag stampvol,
het gemeenteleven bloeide als een appelboom in de maand mei.”
In 1960 werd hij beroepen in Amsterdam. Zijn werkplek zou vooral
Amsterdam-Oost zijn, met als werkcentrum de Oosterparkkerk, dicht bij
het OLVG. Hij kwam midden in de strijd terecht voor het openhouden
van die kerk. Uiteindelijk verloor hij en werd de kerk verkocht.
In 1977 verruilde hij het pastor-zijn voor het leraarschap op het
Hervormd Lyceum. Daar werd hij de magische verteller van Bijbelse
verhalen voor de middelbare scholieren. In 1988 verliet hij het onderwijs.
De reden dat wij hem hier vermelden is dat hij in eigen omgeving, op
de Bredeweg, een bijbelclub leidde, die buitengewoon vrolijk verliep en
buitengewoon oecumenisch was: seculieren, katholieken, protestanten
deden mee. “En zelden was een bijbelkring zo hecht en duurzaam als
de “Bredewegclub”’: die liep van 1968 tot 2014!”
De familie Trompenaars behoorde tot deze club.
Op de rouwkaart schreven zijn dochters Klaske en Marit dat hun vader
met hart en ziel verknocht was aan Amsterdam, het “heerlijk goddelijke,
goddeloze Amsterdam”.
Op zaterdag 19 maart werd in de door hem geliefde Singelkerk
afscheid van hem genomen.

Laurentius Waltherus Trompenaars, 1929-2016
Op 9 augustus is Lau Trompenaars overleden. Het is niet gelukt voor
het ter perse gaan van deze Hofnieuws een in memoriam te schrijven.
Dat komt in het volgende nummer.
____________________
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Hofnieuws is het parochieblad van de HH Martelaren van Gorcum, de
Heilige Familie en de Christus Koning. Het blad wordt gratis verspreid onder
de parochianen en vrienden van de Martelaren, de Heilige Familie en de
Christus Koning.
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LITURGIEKALENDER
zondag 4 september
10.30 uur

H. Eucharistieviering
L. Nederstigt

zondag 11 september Woord- en Communieviering
10.30 uur
A. C. van Loon
zondag 18 september
10.30 uur

Oecumenische viering
C. van Loon + voorgangers van
zuster kerken

22 - 27 september

Lourdes bedevaart

zondag 25 september
10.30 uur

H. Eucharistieviering
L. Nederstigt
Na afloop van de viering Cadeauwinkel v.d. Wereld “Het Elsengroen”

Meerklank

Jubilemus
Domino
LWM

Crèvekoor uit
Engelen;
gasten van
Meerklank

zondag 2 oktober
10.30 uur

Woord- en Communieviering
C. van Loon

Martelarenfeest

zondag 9 oktober
10.30 uur

Woord- en Communieviering
C. van Loon + A. van Buuren

Jubilemus
Domino

zondag 16 oktober
10.30 uur

Woord- en Communieviering
L. Nederstigt + C. van Loon
Missa Solemnis.

LWM 45 jaar!!
Met koor
Vredeskerk

zondag 23 oktober
10.30 uur

Woord- en Communieviering

Meerklank

zondag 30 oktober
10.30 uur

H. Eucharistieviering
Pater L. Frendel - Allerheiligen

Jubilemus
Domino

Woensdag 2 nov.
19.30 uur

Woord- en Communieviering
C. van Loon - Allerzielen

Rouw- en
trouwkoor

zondag 6 november
10.30 uur

Woord- en Communieviering
C.van Loon

LWM

zondag 13 november
10.30 uur

Woord- en Communieviering
Pater L. Frendel

Meerklank

zondag 20 november
10.30 uur

Woord- en Communieviering
C. van Loon + A. v. Buuren

LWM

C. van Loon

Kerk open voor ochtendgebed: vrijdag: 09.00 uur

