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JUBILERENDE KOREN
Een jaar geleden was het 35-jarig jubileum van Meerklank. Dit jaar, op
16 oktober vierden wij het 45-jarig jubileum van de LWM. Beide jubilea
geven aan hoe groot de band in een koor kan zijn. Vorig jaar schreef
Marjolein: “Nu, 35 jaar en wat ups en downs later, zijn we nog steeds
actief op de zondagmorgen. Weliswaar met een kleiner aantal leden,
maar onder leiding van Jan-Paul van Spaendonck waait er een nieuwe
wind door het koor.”
Met een aantal leden van de LWM bereidde ik de jubileumviering voor.
Het was een intensief gesprek waarin teruggekeken werd op die 45
jaar. Beide koren hebben diverse leden die al die jaren hebben mee
gemaakt. Zij kwamen rond hun twintigste op het koor, zij trouwden,
kregen kinderen (waarvan sommigen weer lid werden van hetzelfde
koor), doorliepen een carrière, werden opa of oma en nog zingen zij op
het koor. Dat mag toch als tamelijk uniek beschouwd worden! En wat
zijn beide koren toegewijd, aan de parochie maar ook aan elkaar. Wat
wordt er veel tijd aan het koor gegeven! LWM zong op 2 oktober, ging
op 9 oktober met elkaar op weekend, zong 16 oktober in de Hofkerk en
23 oktober in de Vredeskerk!
Voor de LWM is het, naast de vriendschappen, de muziek van Huub
Oosterhuis die hen verbindt. In Nederland zijn er weinig kerkkoren te
vinden die zo consequent aan dat repertoire hebben vastgehouden.
Zij jubileerden, samen met het koor van de Vredeskerk, met de Missa
Solemnis van Oosterhuis. Terwijl door heel de stad heen affiches
hingen om op 11 oktober naar het Concertgebouw te komen voor de
Missa Solemnis van Beethoven, werd door deze twee koren deze
Missa Solemnis van Oosterhuis gerepeteerd. Die van Beethoven is
plechtig, feestelijk, maar ook vol ware devotie. Het NRC schreef: “In
deze majestueuze, complexe vocale symfonie weerklinkt ook de
vredesboodschap van ‘Alle Menschen werden Brüder’.” Op gelijke
wijze vertelt de Missa Solemnis van Oosterhuis het verhaal “dat onder
en achter alle traditionele, katholieke en protestantse vormen van
liturgie ligt: Het grote bevrijdingsverhaal van de Bijbel. Het gaat over
een stem die de doodse stilte breekt, die ons geweten wekt, die ons in
deze chaoswereld gaande houdt, op weg naar een betere. Hoge,
heftige en plechtige woorden zijn het, opgediept uit het Oude en
Nieuwe Testament.” (Kees Kok) Zomaar een tekst daaruit: “Zie hoe het
recht van de sterkste regeert de aarde wankelt. Bij die de armen kent
bij name, God van de armen. Zend ons uw engel, uw arme, gekruisigde
levende Jezus, uw zegsman, maak ons tot zijn gemeente.”
Het was indrukwekkend die morgen dit oratorium te horen.

Zo wordt telkens weer aan ons duidelijk gemaakt wat God van ons
vraagt: Sjema, luister, naar Zijn woorden, herhaal ze, telkens weer,
bindt ze op je hart, breng ze in praktijk. O God: “Herschep ons hart,
heradem ons verstand, dat wij elkaar behoeden en doen leven. Maak
ons tot Uw gemeente.” Dat Meerklank en LWM deze boodschap van,
deze schreeuw om, vrede en recht nog lang mogen blijven uitzingen!
Coen van Loon, diaken

Bloemen van geluk
moet je zelf…PLANTEN!
Uit het archief van Bond Zonder Naam, 1963

VAN DE VOORZITTER
Zoals u misschien weet komt het Locatiebestuur 1x per maand samen
om de stand van zaken in onze parochie te bespreken. Onderwerpen
die besproken worden zijn: de activiteiten die gepland staan, de ontwikkelingen in de unie, de financiën waaronder Kerkbalans, als ook ons
mediabeleid.
In deze uitgave van Hofnieuws leest u over de commissie Kerk en
Samenleving die met versterking door René van Eunen, Mirjam de Wit
en Glainess Cheuk-Ah-Mook een nieuwe start kent met diverse activiteiten. Naast de zondagsvieringen ziet het Locatiebestuur Diaconie als
de tweede belangrijke pijler van onze parochie. Meer aandacht voor
Diaconie past in ons streven om de verbinding te zoeken met de buurt.
Diaconie betekent in oprechte ontmoeting met elkaar humaan leven en
samenleven gestalte geven. Het betekent ook dat geven en ontvangen
kunnen samenvallen. De scheidslijn tussen geluk en gezondheid aan
de ene kant en lijden aan de andere kant is dun; wij zijn in wezen allemaal kwetsbaar. Lijden is niet altijd te vermijden of te verhelpen, maar
lijden is soms beter uit te houden, als een ander ervan weet, naar je
luistert. Het is daarom heel positief dat René, Mirjam en Glainess
hieraan invulling geven met de commissie Kerk en Samenleving.
Zij kunnen dat echter niet alleen. Daarom mijn verzoek aan u: overweeg of en hoe u een bijdrage aan de Diaconie zou willen leveren.
U kunt ook contact met hen opnemen als u een idee heeft voor een
activiteit, maar aarzelt of u zelf kunt bijdragen aan het organiseren

ervan. In de komende periode zal Karen Ates namens het Locatiebestuur samen met de commissie en Pastor Coen kijken hoe parochianen en niet-parochianen samen kunnen optrekken om de Diaconie
in onze buurt verder handen en voeten te geven.
In het volgend Hofnieuws zal ik u informeren over de onderwerpen
financiën en kerkbalans. Voor nu vestig ik graag uw aandacht op het
mediabeleid.
Dit omvat de website, Facebook, Twitter maar ook de e-mail nieuwsbrief. U ziet dit zijn allemaal digitale manieren om met elkaar contact te
hebben, maar ook een belangrijke manier om niet-kerkelijken bij onze
gemeenschap te betrekken. Wij weten dat niet iedereen toegang heeft
of wenst tot het internet. Daarom blijven wij natuurlijk doorgaan met het
uitbrengen van Hofnieuws en Saamhorig. Het tussentijdse Hofbericht
echter willen we binnenkort volledig digitaal uitbrengen. Mocht u een
papieren versie wensen, laat dit dan weten aan Pastor Coen. U krijgt
het Hofbericht dan geprint mee.
Parochianen die wel toegang hebben tot het internet: u kunt zich
aanmelden voor de nieuwsbrief op www.hofkerk.amsterdam. Dan
ontvangt u binnenkort de eerste nieuwsbrief. Uiteraard bent u van harte
uitgenodigd om stukjes aan te leveren, activiteiten aan te kondigen of
oproepen te doen. Deze worden dan in de e-mail nieuwsbrief meegenomen.
Ik wens u een goed najaar toe op weg naar een inspirerende kerst.
Hopelijk tot ziens in de kerk of op een van de activiteiten.
Hartelijke groet,
Arthur Anderegg
anderegg@xs4all.nl
_______________________

CONCERTEN IN DE HOFKERK
Zondag 30 oktober, aanvang 15.30 uur (deuren open 15.00 uur)
Benefietconcert t.b.v. de aanschaf van een busje voor de Voedselbank
in Amsterdam Oost.
Bariton Ronald Willemsen komt op 30 oktober zijn 63e verjaardag
vieren in onze Hofkerk. Ronald is organisatie adviseur en heeft een
klassiek geschoolde stem. Sinds 1996 zet hij zich belangeloos in voor
goede doelen. Het kerkbestuur kent Ronald inmiddels 12 jaar en heeft
besloten onze schitterende kerk, het bijzondere Adema Orgel en de
warme Petrof vleugel gratis ter beschikking te stellen en Ronald komt
met een keur aan topartiesten. Ronald wenst geen cadeaus te ontvangen, maar nodigt u uit om royaal te geven voor de Voedselbank.

Alle musici en andere betrokkenen zetten zich belangeloos in en
daarom kunnen we met trots garanderen dat 100% van uw donatie op
de eindbestemming komt.
Wanneer u meer wil weten over Ronald dan verwijzen we u naar
www.ronald.amsterdam Vorige week verscheen een pagina-vullend
artikel over Ronald in de Helderse Courant; hierin treft u ook de nodige
informatie over hem aan. Het artikel is als bijlage toegevoegd
Young Piano Masters Society
Samen met de piano grootmeesters Jan Wijn (docent aan het Conservatorium van Amsterdam) en Geoffrey Madge (30 jaar hoofd van de
piano afdeling aan het Kon. Conservatorium van Den Haag) is Ronald
het kloppend hart achter deze Society. Een broedplaats voor afgestudeerde jonge veelbelovende pianisten met een indrukwekkende prijzenkast. Zij komen slechts op basis van uitnodiging in deze Society.
Enkelen van hen zullen deze middag komen spelen.
De uitvoerenden zijn:
Het mannenkoor De Amore onder leiding van André den Bak en
William de Ruijter. Dit ca. 50 man tellende mannenkoor zal worden
begeleid op orgel en piano.
Erica Vogel, deze 17 jarige fluitiste werd op zeer jonge leeftijd gescout
i.v.m. haar muzikaliteit en sinds haar 11de bevind zij zich in de ArtEZ
van het Zwolse conservatorium.
Lidy Blijdorp, deze meester celliste slaagde cum laude voor haar
eerste Masters Degree in Parijs, een tweede in Amsterdam en was in
2015 het Grachtenfestival talent.
Tobias Bosboom, jonge meesterpianist en inmiddels zelf docent aan
het conservatorium in Amsterdam. Deze meesterpianist won vele
concoursen en stond op grote podia.
Yukiko Hasegawa, Japanse meester pianiste behaalde haar eerste
Masters Degree in Japan. Dankzij de Internationale Rotary Club
ontving zij een beurs om in Nederland oude instrumenten te
bestuderen. Hier haalde zij een tweede Meestergraad. Inmiddels is zij
verbonden aan het Conservatorium van Utrecht t.b.v. de jonge talent
groepen (PI).
Het trio Andubron. Annika Glimmerveen (sopraan), Dub de Vries
(orgel) en Ronald Willemsen (bariton) staan garant voor een
afwisselend veelkleurige aanvulling op het concert.
Op het programma staan werken die in tekst en muziek verwoorden en
verklanken waar elk mens behoefte aan heeft. Het begint met
Schaefers Sonntagslied, een oproep om de eenzaamheid te
verlichten, het Oekraïense gebed Tebe Pojem, maar ook beroemde

werken als de Carmenfantasie voor fluit en piano, Dvorak sonate voor
cello en piano en vele andere muzikale pareltjes. Iedereen is van
harte welkom! Komt u ook?

Zondag 13 november, van 15.30-16.30 uur
Zondagmiddagconcert m.m.v. Erik Jan Eradus, orgel
Gebracht worden orgelwerken van Jean Langlais (1907-1991)
De toegang is vrij!

Zaterdag 19 november, aanvang 20.15 uur
Wie op 22 mei geluisterd heeft naar het concert van BEA kan zich
verheugen! Hun volgende concert in de Hofkerk is op zaterdag 19
november 2016, aanvang 20.15 uur, toegang: € 17,50
Bach Ensemble Amsterdam o.l.v. Pauline Kostense
Johann Sebastian Bach: Brandenburgs concert nr. 3
Cantate BWV 140 ‘Wachet auf! ruft uns die Stimme’
Cantate BWV 170 ‘Vergnuegte Ruh, beliebte Seelenlust’
Motet ‘Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn’
______________________

COMMISSIE KERK EN SAMENLEVING –
CARITAS TEAM
In het vorige Hofnieuws heeft u kunnen lezen dat
we de wens hebben de Commissie Kerk en
Samenleving een nieuwe impuls te geven, met
als doel de Hofkerk zichtbaarder en actiever te
maken in de samenleving. De afgelopen maanden hebben we hier verdere plannen voor gemaakt en daar willen we jullie in dit stukje van op
de hoogte brengen.
Met Coen hebben we diverse keren om de tafel
gezeten, we hebben met de PCI een gesprek gehad en overleg gehad
met de bestaande Commissie Kerk en Samenleving. Inmiddels hebben
we weer een volwaardige commissie kunnen opzetten: René van
Eunen neemt de rol van voorzitter op zich; ondergetekende die van
secretaris. Glainess Cheuk-Ah-Mook neemt de rol van penningmeester
op zich en Karen Ates denkt met ons mee vanuit het Locatie Bestuur.
Van de oude commissie blijft Ady Karsten aan en zij zal zich met name
blijven inzetten voor de Kledingactie.

Naast de Commissie Kerk en Samenleving hopen wij een groep van
vrijwilligers te kunnen gaan vormen, die met zijn allen actief zijn binnen
het Caritas Team. Caritas Team is in principe synoniem aan Diaconaal
Team. Aangezien Caritas vaker gebruikt wordt binnen de Katholieke
kerk, hebben wij gekozen voor deze naam.
Activiteiten Caritas Team
Naast het vormen van de commissie hebben we ook nagedacht over
activiteiten die we zouden willen opzetten (en voortzetten). De eerste
activiteit heeft inmiddels plaatsgevonden, namelijk een rommelmarkt
op 1 oktober jl., welke door het DPAO (Diaconaal Platform Amsterdam
Oost, organisatie van gezamenlijke kerken in Oost) was georganiseerd
in de Bron. Met vijf mensen vanuit de Hofkerk hebben we hier aan mee
geholpen, wat erg leuk was om te doen. De opbrengst van de dag was
voor de Voedselbank. Zij gaan het geld besteden aan een nieuwe
voedseltruck.
In de Hofkerk willen we een aanschuif maaltijd gaan organiseren
eens per maand of twee maanden. Een ieder kan daar bij aanschuiven
om mee te eten. Om dit te kunnen doen zijn wij op zoek naar
vrijwilligers!! Wij zijn op zoek naar mensen die het leuk vinden om voor
deze gelegenheid te koken. Dit hoeft niet iedere keer te zijn; het kan
ook af en toe. Per avond hebben we drie koks nodig en dat kan
rouleren. Er zijn inmiddels twee aanmeldingen.
Met de Voedselbank gaan we door. Achterin de kerk staan dozen
waar mensen voedsel voor de Voedselbank kunnen inleveren.
Let wel: dit moeten houdbare artikelen zijn!
Verder kunnen ook emballagebonnen van de
AH aan het Christiaan
Huygensplein worden ingeleverd, waarmee ook
voedsel wordt gekocht.
We willen dit initiatief
een extra impuls geven
wanneer
Sinterklaas
onze kerk komt bezoeken (wij vermoeden dat
dit zal zijn zondag 27
november…). We willen de mensen en kinderen dan vragen iets mee
te nemen voor de Voedselbank, waar dan in de zijbeuk dozen voor
klaar staan. Ook dit moeten weer goed houdbare artikelen zijn! Het is
leuk als dit op Kerst gerichte artikelen zijn, maar het kunnen ook de
gewone dingen zijn als pasta, rijst, groente of fruit in blik, etc.

Zaterdag 5 november is de Kledingactie er weer (zie elders in
Hofnieuws), welke is bedoeld voor Sam’s kledingactie. Van 10.00 tot
12.00 uur kunt u kleding inleveren.
Tot slot zouden wij graag een Autohulpdienst gaan opzetten. Mensen
die niet meer in staat zijn om op eigen gelegenheid naar de kerk te
komen op zondag, maar dit wel graag willen, zouden dan opgehaald
kunnen worden. In eerste instantie zijn wij hiervoor op zoek naar
iemand die dit zou willen coördineren en samen met ons zou willen
opzetten.
Mensen die zich als vrijwilliger willen aanmelden voor één van bovenstaande activiteiten kunnen dit doen bij Mirjam: mirwit69@hotmail.com
Of persoonlijk aan één van ons melden kan natuurlijk ook.
Hartelijke groeten
Namens Commissie Kerk en Samenleving - Mirjam de Wit
_______________________

PARELS VAN DE ADVENT
Wij, Mariëtte en Janet, willen u en jou van harte uitnodigen om op
zaterdag 10 december van 14.00 uur tot 18.00 uur het pad van de
Levensparels te lopen in de kerk van de Martelaren van Gorcum,
Linnaeushof 92-94 in Amsterdam.
Door het lopen van het pad van de Levensparels willen wij ons
voorbereiden op het kerstfeest waarbij we de geboorte van Christus
gedenken. Als het ware in een pelgrimage door de kerk zullen we
stilstaan bij wat onder andere de doop, de stilte, de liefde en de
woestijn ons te zeggen heeft.
Teksten zullen ons helpen om hierbij ook de relatie te leggen met de
geboorte en het leven van Christus.
Het pad wordt gelopen in stilte.
U kunt het pad van de Levensparels alleen lopen of met enkele
anderen. Al lopende worden de
levensparels verzameld die aan
het einde van het pad tot een
armband geregen en meegenomen kunnen worden naar huis.
Zo kunt u ook op latere momenten nog eens stil staan bij de
parels en wat zij u te zeggen
hebben.

Het lopen van het pad van de Levensparels duurt één tot anderhalf uur.
Na het lopen kunt u onder het genot van een kopje koffie of thee nog
even napraten over uw ervaringen of gewoon even in stilte na genieten.
Om in te kunnen schatten hoeveel mensen er zullen komen zodat we
ook genoeg materialen bij ons hebben vragen wij u, zich van tevoren bij
ons op te geven. Dat kan door een e-mail te sturen naar:
m.hilhorst09@gmail.com, en aan te geven met hoeveel personen u
komt. Voor de onkosten vragen wij € 15,00 dit kunt u op de dag zelf bij
ons betalen. Graag tot 10 december!
Janet van Dordrecht en Mariëtte Hilhorst
Nog even over ons. Wij, Janet van Dordrecht en Mariëtte Hilhorst
vormen sinds 2015 2Shine. We dagen een ieder vanuit een diverse
christelijke achtergrond uit om gezamenlijk na te denken, aan de hand
van een thema, over de diepere dingen van het leven en de keuzes
waar je in het leven voor komt te staan. Dit doen wij o.a. door het
organiseren van workshops en reizen. Onze christelijke levensovertuiging is hierbij leidend en we stellen ons de vraag hoe afhankelijkheid
van God impact kan hebben op ons leven. Wij ervaren dat God de
mens heeft geschapen met unieke kwaliteiten en talenten die ontwikkeld en ingezet kunnen worden voor God, je naaste en jezelf.
Nieuwsgierig geworden naar onze activiteiten in 2017? Stuur ons een
e-mail en we houden je op de hoogte.
_______________________

HERDENKING OVERLEDENEN
AAN DE EUROPESE BUITENGRENZEN
Op zondag 6 november (de zondag na Allerzielen) vindt tussen 17.00
en 18.00 uur op de steiger voor museum De Hermitage in Amsterdam
een herdenking plaats van de ontelbare doden aan de Europese
buitengrenzen. Ook staan we stil bij ons eigen stelselmatig wegkijken
van alle ellende die de strengere grensbewaking, wapenexport en
andere steun aan onderdrukkende regimes en groeperingen veroorzaken. Voorafgaand is er een informatiebijeenkomst op de zolder
van de diaconie achter de Hermitage.
De herdenking wordt georganiseerd door de Catholic Worker
Amsterdam, het Wereldhuis van de Protestantse Diaconie Amsterdam,
Justice en Peace en Kerk in Aktie.
Kijk voor meer informatie op: www.noelhuis.nl/allerzielen-2016.
_____________________

LOURDESBEDEVAART
Van 22-27 september waren mijn echtgenoot en ondergetekende
tezamen met ca. 15 parochianen van de Clara Franciscas-unie op
bedevaart naar Lourdes. Ook al was het voor mij al de negende keer,
het is en blijft een bijzondere gebeurtenis.
Zoveel mensen van over de hele wereld, een ieder komt met eigen
intentie, met vreugde, met verdriet, uit dankbaarheid, soms misschien
wel uit nieuwsgierigheid.
Je voelt heel sterk een sfeer van saamhorigheid, je bent één met allen,
je reikt elkaar de hand, letterlijk en figuurlijk, je deelt elkaars zorgen.
Dit is ‘het jaar van Barmhartigheid’, zoals een van onze begeleidende
priesters zei: "het jaar van Barmhartigheid en Warmhartigheid." Slechts
één letter verschil, maar deze begrippen liggen zo dicht bij elkaar! Die
warmte voel je onderling, het meeleven met, het openstaan voor
elkaar. De plechtige Hoogmis in de Pius X kerk met minstens 10.000
mensen, jong en oud, niet na te vertellen, zo indrukwekkend. Op zo'n
moment denk en voel je "de Kerk leeft nog".
Een bezoek aan Lourdes is zeer aanbevelenswaard.
Bernadette Nyst.
_________________________

VIERINGEN IN AMSTA VAN 'HOFF 51’
Lang stond de vleugel van voorheen Tabitha aan de kant van de Van ’t
Hofflaan leeg. Maar vanaf het begin van dit jaar bevindt zicht hier de
nieuwste locatie van Amsta: Hoff 51, een kleinschalige woonvoorziening.
De Van ’t Hofflaan kent elf woongroepen met zes bewoners. Het heeft
de huiselijkheid van een gezin en bewoners hebben de ruimte voor
eigen regie. Familie en vrienden zijn altijd welkom en participeren op
een natuurlijke manier in de groep.
Op woensdag 21 september werd daar de eerste kerkdienst gehouden.
Dit zijn laagdrempelige diensten voor mensen die wonen in dit verzorgingshuis.
De diensten zijn maandelijks (woensdags om 15.00 uur) en worden
georganiseerd in oecumenisch verband met Ds. Dirk Jan Thijs en
pastor Nico Essen en met hulp van het vrijwilligersechtpaar John en
Tiny Zuidema. Extra hulp is zeer welkom!
Komende vieringen: 16 november en 21 (of 20) december.
(N. Essen)OPEN M

OPEN MONUMENTENDAGEN
Eind september ontving het Parochiebestuur een mooie brief van Rijk
Kouwenhoven. Hieronder een verkorte versie van deze brief:
Geachte dames en heren,
Onlangs, bij gelegenheid van de Open Monumentendagen, werd ik
verrast door het aanbod van mijn zoon om nog eens een keer een
bezoek aan “De Martelaren” te brengen. De kerk waar ik 87 jaar geleden werd gedoopt en meer dan 25 jaar als misdienaar en acoliet nauw
betrokken bij ben geweest.
Ik was vooral nieuwsgierig hoe de sacristie en de beide zijbeuken er
inmiddels uit zouden zien.
De sacristie, omdat die mij herinnerde aan de tijd dat ik nog maar pas
misdienaar was. Op zaterdagmiddag moest ik daar heen omdat pastoor Zoetmulder dan het rooster van de dienstbeurten maakte.
Je moest daar wél zijn om opgesteld te worden!
Het was nog de tijd van de
kniekousen en je moest er voor
zorgen dat de boorden van je
kousen zodanig opgetrokken
waren, dat er zo weinig mogelijk knie te bespeuren viel.
Volgens mij waren de boorgaatjes in de muur nog te zien
waar toen het kastje hing met
de lijst van alle misdienaars en
de data voor de eerstkomende
weken.
Zeer nieuwsgierig was ik ook of de grote, indrukwekkende laden- en
kastenwand er nog zou zijn. De wand is er niet meer, maar het deed
mij heel veel plezier om die nog achter het altaar te zien met in principe
nog steeds hetzelfde doel.
Ik had al eens gehoord dat de zijbeuk bij het Maria-altaar als koffieruimte zou worden ingericht. Ik geef eerlijk toe, dat ik over dat idee niet
enthousiast was. Maar ik maak u graag mijn compliment voor de
huidige inrichting. Een prachtige ruimte is ontstaan voor contact met
andere parochianen.
Bij het langslopen van het altaar vertelde ik mijn zoon dat hier met bijv.
een Paasviering het Jongens- en mannenkoor op de trappen stond

aangetreden. De namen van de heren Speets, Visser en Willebrandts
kwamen daarbij naar boven.
Ook bij het langslopen van de biechtstoelen moest ik denken aan
kapelaan Visser, Krom, Groenen, Eppinks en pater Houtepen maar
natuurlijk ook die van de pastoors Zoetmulder en Nolet.
De Mariakapel is nog steeds indrukwekkend met de namen van
mensen die zijn omgekomen. Namen die mij nog steeds véél zeggen!
Ik heb mijn zoon de oren van het hoofd gekletst. Hij kon zich goed
voorstellen hoe bepalend die tijd voor mij is geweest. Ik hoop, dat de
parochianen van nu, over een aantal jaren met net zo veel plezier aan
hun kerk van vroeger zullen terugdenken.
Ik wil u dan ook hartelijk danken voor het openstellen van de kerk en
vooral ook al die mensen die hun vrije tijd hebben opgeofferd om de
bezoekers te ontvangen.
Rijk Kouwenhoven
_____________________

5 NOVEMBER
KLEDINGINZAMELING VOOR SAM’S KLEDINGACTIE
Zaterdag 5 november a.s. tussen 10.00 en 12.00 uur, zamelt de commissie Kerk en Samenleving weer kleding in voor de organisatie Sam´s
Kledingactie/Mensen in Nood.
U kunt de kleding (maar ook huishoudtextiel en schoeisel) in goed afgesloten
zakken af komen geven bij de kerk.
Met de opbrengst van de ingezamelde
kleding ondersteunt Sam 500 families
in Nepal, vooral vrouwen en kinderen,
die door aardbevingen en overstromingen noodgedwongen hun dorp
hebben moeten verlaten.
De hulp bestaat uit schoon drinkwater,
voldoende eten, een dak boven het
hoofd en trainingen, zodat deze ontheemden weer zelf een toekomst op
kunnen bouwen. Een belangrijk doel!
Voor meer informatie over Sam’s Kledingactie en de gesteunde
projecten kunt u kijken op www.samskledingactie.nl of bellen naar 0882080100.

VANAF 10 NOVEMBER
NIEUWE SENIORENSOOS OP DONDERDAGMIDDAG
Lidy Knol en Bob Dekker, mensen
van ‘Met de Buurt’, hebben het plan
opgevat om in de pastorie op donderdagmiddag een seniorensoos op
te richten met leuke activiteiten en
vooral veel gezelligheid. Senioren
uit de omgeving zijn daarbij van
harte welkom en natuurlijk mogen
parochianen hierbij niet ontbreken!
In samenspraak met de deelnemers worden er activiteiten ontwikkeld.
Op 10 november gaan zij van start
met een feestelijke opening. U hoort
nog van hen.
Verdere informatie volgt.
______________________

27 NOVEMBER

SINTERKLAAS KOMT OP BEZOEK
Sinterklaas vindt het belangrijk dat wij meer om zien naar elkaar, in
kleine kring maar juist ook daarbuiten. Hij wil daarom dit jaar met uw
hulp de voedselbank ondersteunen.
De goed heiligman vraagt ons allen om
op 27 november goed houdbaar
voedsel mee te nemen naar de kerk.
Na de viering, in de koffiebeuk zullen
zijn Pieten de artikelen graag in
ontvangst nemen. Het moeten wel
goed houdbare artikelen zijn. Het is
leuk als dit ook producten voor de
feestdagen zijn, maar pasta, rijst,
groente of fruit in blik zijn altijd welkom.
Sint zal alles wat wij meenemen aan de
voedselbank geven.
Uiteraard brengen de Sint en zijn Pieten ook wat lekkers mee voor de
kinderen. Komt daarom allen groot en klein en laat dit weer een mooi
feest zijn.

1 DECEMBER

BIJEENKOMST PAROCHIEVERGADERING
Op donderdag 1 december om 20:00 uur vindt de najaarsbijeenkomst
van de leden van de Parochievergadering plaats. Hiervoor komen wij
samen in de Pastorie.
Deze bijeenkomst staat voor iedereen open die betrokken is bij onze
Parochie. Het is een goede gelegenheid om te horen wat er speelt in
onze gemeenschap en er is ook ruimte voor vragen en opmerkingen.
Als u belangstelling heeft om te komen, meldt u zich dan aan bij Arthur
Anderegg, per mail: anderegg@xs4all.nl.
U krijgt dan de uitnodiging met agenda toegestuurd.

Op donderdag 13 oktober 2016 startten 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 emailadres: hofderverbeelding@outlook.com.
Graag tot ziens op onze bijzondere filmavonden!
René van Eunen - namens de Hof der Verbeelding
Films bij het thema Misdaad loont...(?):
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.
_____________________

GOEDEDOELENMARKT
Dit jaar willen we op de Goededoelenmarkt proberen een kraam in te
richten met oude/2e hands/vintage kerstspullen.
Dus mocht u thuis nog kerstspullen hebben die u niet meer in uw huis vind passen of waar u op uitgekeken bent, lever
die spullen dan vanaf 20 november in.
In de koffiebeuk zullen dozen klaar staan
waar u uw “oude” kerstspullen in kwijt
kunt.
Mocht u kerstballen of iets anders breekbaars hebben, wikkel deze dan in een
oude krant of wat keukenpapier. Het zou
zonde zijn als de spullen al vóór de
Goededoelenmarkt zijn gesneuveld.
De opbrengst van deze kerstspullen gaat naar de voedselbank zij
hebben dringend een nieuw busje nodig voor het vervoer van hun
materiaal. Alvast heel erg bedankt!
Netty Disch
______________________

KOFFIE OCHTEND
Heeft u zin in ’n kopje koffie of thee en ’n praatje? Dan bent u iedere 3 e
dinsdag van de maand van 10.00 – 12.00 uur van harte welkom in de
pastorie, Linnaeushof 94.
De eerstvolgende koffieochtend is dinsdag 15 november. Misschien
wel een Sinterklaas koffie ochtend? De Kerst koffie ochtend is dinsdag
20 december. U bent van harte welkom!

HET OCHTENDGEBED
In 2005 was Frits Heijting in onze parochie komen wonen. Hij was
emeritus pastor. Dat maakte nieuwsgierig. Hij vroeg mij of hij niet in de
kerk mocht bidden. Het was in die dagen, dat we met ‘Open Kerk’
wilden beginnen. Wie vindt het niet goed, dat de kerk meer open is dan
alleen die zondagmorgen, dan alleen wanneer er bijzondere diensten
zijn? Het gebouw is veel te mooi om altijd maar dicht te zijn en een plek
voor bezinning, meditatie, gebed, is daar geen behoefte aan in deze tijd
van druk, druk, druk? U bent van harte uitgenodigd zomaar even binnen te lopen.
Het leek ons een goed idee, dat Frits zou bidden wanneer de kerk open
was. Wat we niet verwacht hadden was dat het ochtendgebed dé Open
Kerk werd. Want de ‘kerkwachten’ Joop Pels en Jos La Poutré deden
graag mee en zo voelde Frits zich niet de eenzame bidder, maar had
hij het vertrouwen: waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben
IK in hun midden. Ondergetekende was blij met het ochtendgebed.
Als het even kon, was ik erbij. Hoe mooi is het om zo de dag te beginnen. Bij het begin wordt er een kaars aangestoken, er wordt een lied
gezongen, we bidden –in beurtgebed- een drietal psalmen, we luisteren
naar de lezing van de dag, er is een moment van stilte en dan tijd voor
onze persoonlijke gebeden, afgesloten met het Onze Vader. Dan wordt
de kaars weer gedoofd, maar zo zegt pastor Frits: ‘het licht nemen we
mee de dag in’.
Frits verhuisde naar de Wieringermeer, maar liet zijn boeken hier, die
het ochtendgebed inhoud gaven. Jos La Poutré werd de voorbidder.
Enthousiast begon hij met iedere dag van de week, maar dat was niet
vol te houden. Lang was het dinsdag én vrijdag, de laatste jaren alleen
vrijdag.
Iedere ochtend zag Marian van Unen vanuit haar woning op de
Linnaeushof Joop en Jos voorbij schuifelen op weg naar de kerk. Joop
was haar oude buurman uit de Flammarionstraat.
Toen stierf plotseling, 1 september 2007, haar zoon William, 32 jaar
oud. Ze klampte Joop aan.’ Ik zoek een plek om William te gedenken’.
Joop vroeg mij. Ik naar Marian. En in de doopkapel hielden we een
liefdevolle herdenking.
Vanaf toen sloot Marian zich bij het ochtendgebed aan. Het ochtendgebed heeft Marian door die moeilijke eerste jaren heen geholpen.
Maar zij zelf werd de spil van het ochtendgebed. Want na het gebed
was het Open Huis bij haar. De koffie stond klaar, de heerlijkste koeken
kwamen versgebakken de oven uit, het nieuws werd besproken en
Marian had altijd wel iets bijzonders gelezen, wat zij met ons wilde
delen. Het ochtendgebed was het begin van een prachtige ochtend.

Vanuit mijn werkkamer op de pastorie
zag ik ze rond 11.00, ja 12.00 uur
weer huiswaarts keren, Jos, Joop,
Rie Brandt, Jan Vroklage, Nati,
Ingeborg, Roos, Tadu, Glenn, aangevuld met toevallige voorbijgangers.
We moesten afscheid nemen van
Jos, Joop en Rie. De ouderdom brak
Jan op. Onze groep werd kleiner.
Maar we bleven bidden.
Totdat onze spil wegviel. Marian had
er heel lang over nagedacht, maar
uiteindelijk besloten om Amsterdam
te verlaten en naar Harlingen te verhuizen, om het rumoer van Amsterdam in te ruilen voor de rust van het
Friese land.
Op vrijdag 8 juli was ons laatste ochtendgebed. We zongen onze
favoriete liederen, baden Psalm 139, de psalm van Toos Molenaar, we
lazen het evangelie van 9 juli, de feestdag van de Martelaren van
Gorcum en deden voorbeden voor kerk en wereld, maar ook voor
onszelf, voor een behouden reis van Tadu met haar zonen naar Eritrea,
om Gods zegen voor Marian in Friesland en dat Nico heel thuis mocht
komen van vakantie.
Toen naar het huis van Marian. De tafel stond feestelijk gedekt met
kostelijke spijzen en dranken en ieder vertelde zijn of haar verhaal over
het ochtendgebed. Hoe misten we Rie Brandt, onze moeder overste,
maar Jan Vroklage was er wel. Hij was verheugd in ons midden te zijn.
‘Hoe graag was ik in jullie midden, in de kerk, maar ook hier. Helaas,
het gaat niet meer naar hier te komen. Zo is het leven. Alles heeft zijn
tijd’. En Marjan vertelde over Harlingen, over een groot huis, waar ieder
van harte welkom was.
Zo was dat ook hier op de Linnaeushof:
Een huis, dat openstond voor iedereen.
Met haar in de buurt voelde je je niet alleen.
Het was een hartverwarmende samenkomst, maar we voelden ook een
traan, want we wisten, dat dit ook het einde was van het ochtendgebed.
Wie weet komt er nog eens iemand, die vraagt of hij mag bidden in de
kerk. Vraag dan maar niet wat het oplevert. Het ochtendgebed heeft
ons veel gegeven.
Nico Essen
_______________________

PERSONALIA
Onze overledenen:
Lau Trompenaars 87 jaar
Laurentius Waltherus Trompenaars werd geboren op 18 april 1929 in
Amsterdam-Watergraafsmeer. Lau was nummer zes in een gezin
waarin eerst drie dochters waren geboren en daarna vijf zoons. Hij
werd als eerste gedoopt in de Martelaren van Gorcum kerk, die begin
1929 net was ingezegend. Hij ging naar de kleuterschool op het
Linnaeushof. De lagere school bij de Broeders van St Louis aan de
Keizersgracht, en daarna naar het gymnasium van het Ignatiuscollege.
Hij studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam.
In 1958 trouwde Lau met Willy. Zij kregen vier dochters.
Lau Trompenaars startte in 1957 als huisarts aan de Bredeweg. Eind
jaren 80 van de vorige eeuw associeerde hij met collega Nico Mensing
van Charante, en later ook met collega Ineke Gortzak. De groepspraktijk was gevestigd in de James Wattstraat. Tot april 1992 was Lau
werkzaam als huisarts.
Naast zijn drukke huisartsenpraktijk had Lau Trompenaars een bijzondere hobby. Hij verzamelde bidprentjes. Dit betreft het katholiek
cultureel gebruik waarbij de familie ter nagedachtenis aan een overleden familielid een gedenkkaartje met de personalia en een beschrijving van de levensloop van de overledene. Dit aandenken wordt
gegeven aan familie, vrienden en bekenden. Vroeger werden bidprentjes vaak in het kerkboek bewaard.
Lau spaarde deze prentjes voornamelijk voor de genealogische
waarde. De collectie vormt een belangrijke bron voor stamboomonderzoek van katholieke families. Lau heeft tot zijn overlijden een
fotografisch geheugen gehad voor alle katholieke familienamen in
Nederland en België. Hij kon op basis van iemands achternaam het
dorp noemen waar diens familie oorspronkelijk vandaan kwam. Hij
bouwde de verzameling uit tot de grootste particuliere collectie van
Nederland. Voor zijn overlijden heeft hij de collectie geschonken aan
het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag.
Lau Trompenaars stierf op 9 augustus 2016. De eucharistieviering voor
zijn uitvaart vond plaats op 17 augustus, de geboortedatum van zijn
oudste dochter.

Trees Timmer 80 jaar
Op haar 40ste kreeg ze de flat in de Saturnus in Duivendrecht. Heerlijk
woonde ze daar. Als buiten. Met een wijds uitzicht.

Met volop bloemen op haar balkon. Maar dichtbij Amsterdam. Ze hield
zo van de stad, waar altijd wat te doen was. Ze kerkte in de Martelaren.
In de koffiebeuk zagen we haar niet. Liever ging ze de stad in.
Ze werkte bij de Volkskrant. Met veel plezier. De omgang met jongere
collega’s hield ook haar jong.
Ze was de jongste van een gezin van zeven, een hechte familie. Trees
hield van haar familie en haar familie hield van haar. Zij trouwde niet,
had geen eigen gezin, maar zij was de liefste tante van heel de familie.
Ze zou een lieve moeder geweest zijn, maar nu waren Lotje en Rakker,
haar twee poezen, als haar kinderen.
Toen zij oud en ziekelijk werden, kon Trees ’s avonds niet meer naar
verjaardagen of etentjes, want de dieren hadden op tijd hun medicijnen
nodig.
Zo leefde ze, bescheiden, tevreden, vrolijk, met humor, betrokken bij
haar familie en dankbaar voor de kleine dingen in het leven. En toen
kwam zo plotseling haar dood. “Onbegrijpelijk dat wij haar vrolijke lach
en stem niet meer zullen horen”. (N. Essen)

Henry Cairo 67 jaar
Zo’n 4⅟2 jaar geleden werd Henry ziek. Ernstig ziek. Hij heeft gevochten
tegen zijn ziekte.
Hoop was er dat hij zou winnen. Hij had een lotgenoot Humprey Foe A
Man. Humprey vertrouwde op God. Hij kwam iedere zondag naar onze
kerk. En Henry ging met hem mee.
Henry vond hier het geloof van zijn jeugd terug. Hij had les gehad van
de paters. Hij was misdienaar geweest. Hij kwam hier graag. Het deed
hem goed. Humprey stierf in januari 2014. Hij zei: komt de dag van mijn
sterven, dan ben ik bereid. Tegen Henry zei hij: jij krijgt een bonus.
Henry kreeg er nog bijna twee jaar bij.
De laatste maanden voelde Henry, dat het niet goed met hem ging. Hij
kon niet meer tegen ons klimaat. Graag ging hij naar Suriname, naar
de warmte. Toen hij de laatste keer naar hier terugkwam, was hij erg
ziek. In het ziekenhuis kon men niets meer voor hem doen. Hij vroeg of
pastor Nico wilde komen.
‘Net als ooit zijn moeder gaf ik hem de ziekenzalving, de troost van ons
geloof. Moet ik gaan door een dal vol duisternis, ik vrees geen kwaad,
want naast mij gaat Gij.
Henry werd geboren in Paramaribo en kwam rond zijn 20e naar
Nederland. Hij hield van Suriname, ging er graag heen, maar hier lag
zijn leven. Lasser was zijn beroep. Maar hij was een multi-man. Hij was
overal inzetbaar.

Henry was een opgewekte man. Hij was een levensgenieter. Hij hield
van auto’s, maar vooral hield hij van vrouwen. Een charmeur was hij.
Zeven kinderen kreeg hij. Henri was vader. ‘Hij was lief. Hij stond voor
je klaar. Als je iets nodig had, dan wilde hij het je geven.’
Het belangrijkste was dat de kinderen met elkaar een goede band
hadden. Henry was een familieman. De belangrijkste persoon in zijn
leven was misschien wel Diana Stuart. Zij kende hem vanaf haar 15e
jaar. Zij was zijn stut en steun in goede dagen, maar ook in die kwade
dagen. Haar geloof, haar hoop, haar liefde gaven Henry kracht in die
zware strijd die hij moest vechten. ‘Vind je het erg om zo jong nog te
moeten sterven?’ Henry haalde zijn schouders op. ‘Er zijn er zovelen
die plotseling sterven, die verongelukken, of overhoop geschoten
worden. Als je onverwacht sterft, dan maak je niets mee van meeleven,
meeleven doet je goed, ik ben voorbereid’. (N. Essen)

Hans de Lange 92 jaar
De laatste jaren van Hans leven waren zwaar voor hem. Mei 2013.
Hans moest even het huis uit, even weg met de auto, een magnetron
kopen in Abcoude. Hij brak zijn heup, moest naar het ziekenhuis.
Beb kon thuis niet alleen zijn. Zij werd uit haar huis opgehaald en
plompverloren in een verpleeghuisafdeling neergezet. Een drama.
Geestelijk ging het toen al niet zo best met Beb, maar vanaf toen holde
zij achteruit. Hans en Beb konden niet meer terug naar hun gezellige
huisje op de Humboltstraat. Ze konden ook niet meer samenwonen, bij
elkaar in een zorgcentrum. Apart woonden zij in Tabitha, en daarna in
de Open Hof. Hans leven was: bij Beb zijn. Hand in hand.
Hans werd geboren in een gezin van vijf jongens. Drie meisjes werden
doodgeboren. Dat was verdrietig, vooral voor zijn moeder. Hans had
een tweelingbroer: Jacques, die Dikkie genoemd werd, omdat hij de
dikste was van de twee. Voor Hans zijn leven werd gevreesd. Hij woog
maar een paar pond. Een wonder, dat hij 92 werd en bijna nooit ziek
was.
Het belangrijkste in zijn jeugd was de verkennerij. Hans heeft hiervan
zeer genoten. Ook na zijn kindertijd bleef hij verkenner, werd vaandrig,
hopman tot zijn trouwen, dus tot zijn 44ste. Hierdoor groeide zijn band
met onze parochie, de Martelaren. Boeiend vond hij de contacten met
de aalmoezeniers Schneiders, Verheul, Eppings, Thijssen en Samson.
Bij zijn afscheid werd Hans geridderd met de gouden Jacobsstaf, die hij
kreeg uit hande van hopman Jacques van ’t Hek, de vader van Joep.
En de geridderden mochten na het 40 urengebed op de pastorie
komen voor het 41ste uur, een goed glas wijn met alle notabelen en
priesters uit de omgeving. Dat gold ook voor Hans en Beb.

Beb. In een andere parochie, de Gerardus, was Beb Molenaar actief,
als akela van de gidsen. Toen die groep daar moest stoppen, kwam zij
bij de Martelaren, en dus ook bij Hans in beeld.
Zij werden bevriend, gingen met elkaar uit, maar daar bleef het bij.
Hans was de stut en steun van zijn moeder. Hij kon haar niet alleen
laten. Toen zij gestorven was, wist hij wat hij wilde: trouwen met Beb.
Eindelijk vroeg hij haar. En zij kreeg alles wat ze wilde: de Watergraafsmeer, de Martelaren en een mooi huis mét Hans. Zij trouwden
een half jaar na moeders dood, op 24 februari 1968.
Hans en Beb. Zij hadden het samen goed. Onze parochie betekende
heel veel voor hen.
Zij waren trouwe kerkgangers en actieve parochianen. Hans was
collectant, vele jaren hoofdredacteur van Hofnieuws, ons parochieblad,
en elke woensdagmorgen was hij op de pastorie om de boekjes te
maken, te rapen en te nieten, samen met zijn vrienden Herman
Pasteuning, Ger Konijn, Frans Diederiks en Wim Grootveld.
Beb bestuurde het dameskoor en zette zich met hart en ziel in voor de
oecumene. Wij waren als parochie rijk met Hans en Beb. Zij ontvingen
in 2003 de erepenning van verdienste, de hoogste onderscheiding in
onze parochie. Hans was er trots op. ‘Wat de Westerkerk is voor de
protestanten, is de Martelaren voor de roomse klanten’.
Hans en Beb woonden lang heerlijk in het ouderlijk huis op de
Pythagorasstraat. Wijs was het besluit om kleiner te gaan wonen. Zo’n
10 jaar genoten ze van hun huisje op de Humboldstraat, waar Hans
vanuit zijn raam alleen maar mensen achter een rollator zag lopen.
‘Onze toekomst…’ Toen dat ritje naar Abcoude. Hans brak zijn heup en
alles werd anders.
Zo stond het zo mooi op de rouwcirculaire geschreven:
Hand in hand zijn wij gegaan
tot aan de drempel.
En zo zag ik ze in de Open Hof. Elke dag ging Hans nog een half uur
naar haar toe, samen zaten ze daar: Beb, die niemand meer kende, en
Hans, met de dood op zijn gezicht. Hans, die Beb haar hand vasthield
en altijd bleef hopen, dat zij even naar hem zou glimlachen.
Hans zijn dood was voor hem een verlossing. Die verlossing bidden we
ook voor Beb. (N. Essen)
_______________________

Jubileum

20 november 10.30 uur
Trees en Klaas van Galen Last GOUD !!
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LITURGIEKALENDER
zondag 30 oktober
10.30 uur

Jubilemus
Eucharistieviering
Pater L. Frendel
Allerheiligen Domino

15.30 uur

Benefietconcert R. Willemsen

woensdag 2 november Gebedsviering
19.30 uur
A. C. van Loon

Rouw- en
Allerzielen trouwkoor

zaterdag 5 november
van 10.00 -12.00 uur

Kledinginzameling t.b.v. Nepal
Sam’s Kledingactie

zondag 6 november
10.30 uur

Woord- en Communieviering
C. van Loon

LWM

zondag 13 november
10.30 uur

Eucharistieviering
Pater L. Frendel

Meerklank

15.30 uur

middagconcert E.J. Eradus

zaterdag 19 november Concert Bach Ensemble A’dam
20.15 uur
zondag 20 november
10.30 uur

Woord- en Communieviering
N. Essen b.g.v. gouden bruiloft

LWM

van Galen Last

zondag 27 november
10.30 uur

Woord- en Communieviering
Jubilemus
C.van Loon
Sinterklaas Domino
Na afloop van de viering CadeauWinkel v.d. Wereld “Het Elsengroen”

zondag 4 december
10.30 uur

Eucharistieviering
Pastor L. Nederstigt

Meerklank

zondag 11 december
10.30 uur

Woord- en Communieviering
C.van Loon

LWM

