VAN DE VOORZITTER
In mijn vorige stukje vertelde ik dat pastor Leo Nederstigt was voorgegaan en dat ik me afvroeg hoe lang hij dit kon volhouden. En
wonder boven wonder ook zondag 12 november ging pastor Leo
weer voor om ons de Heilige Communie uit te reiken. Hij wenste
ons vrede en hoopte dat we niet opgeven maar met elkaar door
gaan.
Het was ook diaconale zondag waar we aan herinnerd werden dat
wij als christenen een missie hebben om er voor de ander te zijn en
niet alleen voor onszelf of onze groep te leven. Beide aspecten
komen tezamen nu we geconfronteerd worden met snel veranderende omstandigheden.
Financieel hebben we de parochie goed op de rit - mits natuurlijk
iedere parochiaan wel zijn financiële bijdrage aan Kerkbalans blijft
leveren. Dank gaat daarvoor uit naar de inzet van de mensen van
Stichting Beheer die niet alleen gezorgd hebben voor de verbouwing van de parochie, maar ook voor de verhuur en onderhoud van
de appartementen, en in het bijzonder de verhuur van de vrije ruimten aan groepen, waarvan alle inkomsten ten goede komen aan de
parochie.
De veranderende omstandigheden waar het nu over gaat betreffen
met name de wisseling van de wacht in het bestuur van het samenwerkingsverband met onder andere een vacature voor ónze vertegenwoordiging, het vertrek van pater Sedfrey naar Hoofddorp
waardoor er nu te weinig priester voorgangers zijn, de pensionering
van Coen volgend jaar voor wie er waarschijnlijk geen opvolging is
en de visie van het pastores team zoals neergelegd in de C&F
vitaliteitnotitie waarin aangedrongen wordt op verdere samenwerking tussen de parochies. Baken in dit veranderingsproces is Nico
van de Peet, de tijdelijke administrator van het C&F samenwerkingsverband.
Hij heeft het op zich opgenomen om de problematische dossiers
aan te pakken en op te lossen. Het goede nieuws is dat hij er in
geslaagd is het communicatieproces met het Bisdom weer op gang
te krijgen met als resultaat dat onze jaarrekeningen van de afgelopen 3 jaar nu eindelijk zijn goedgekeurd. Volgend dossier dat Nico
van de Peet wil gaan oppakken is de situatie van het samenwerkingsverband (voorheen personele unie welke aanduiding het
Bisdom op last van Rome moest terugdraaien), de benoeming van
de bestuursleden in het samenwerkingsverband en die van onze

eigen parochie, en last but not least de benoeming van leden van
de Parochievergadering (PV). Door de onenigheid over de
financiële verslaglegging heeft het Bisdom deze benoemingen voor
zich uit geschoven. In de PV bijeenkomst van 14 november wordt
onze stellingname over dit dossier besproken. Verslag hierover
volgt nog via de email nieuwsbrief en Hofnieuws.
De woorden van Pastor Leo indachtig moeten wij ons niet laten
ontmoedigen maar juist doorgaan, want wij hebben een prachtig
gebouw en betrokken parochianen. Genoeg basis om samen op
zoek te gaan naar nieuwe inspirerende vormen van kerk zijn. Op de
parochie inspiratiemiddag van 11 november werd de visie uitgesproken van het pastoresteam: “Zo zullen de komende jaren voor
alle betrokkenen in het teken van de exodus staan, de uittocht,
‘breek je tent op, ga op reis”. Iemand merkte op: laten we zorgen
dat deze exodus niet een uittocht uit onze kerk is maar een exodus
naar binnen toe. Ik hoop dat u net als wij deze laatste visie deelt in
de geest van Pastor Leo en onze Paus Franciscus. We kunnen
laten zien dat wij als kerk nog steeds relevant zijn om mensen ten
dienste te staan en te inspireren. Daarvoor moeten we niet naar
boven kijken en wachten op wat komen gaat, maar ons hart volgen.
Zowel het Locatiebestuur als de Pastoraatsgroep staan open om te
horen wat u beweegt en waaraan u een bijdrage wilt leveren. Ik
wens u een inspirerende adventstijd toe.
Hartelijk groet,
Arthur Anderegg

Wie toekomst wil maken
moet durven
dromen!
Cordaid – Bond Zonder Naam

Het is mooi geweest na zoveel jaren
Na als medeoprichter van
HOFNIEUWS 44 jaar getekend te hebben voor ons
maandblad is de tijd gekomen om het stokje over
te geven aan een nieuwe
illustrator.
Mijn filosofie achter de
plaatjes was om een tekening te maken die bij de
lezers nieuwsgierigheid zou
opwekken om het artikel te
gaan lezen.
Ik heb het werk altijd met veel plezier gedaan omdat ik de
mogelijkheid had om vaak verborgen grapjes in de illustraties te verwerken.
We leven in het digitale tijdvak en het is mogelijk om veel
plaatjes op internet te vinden. Hofnieuws op de website ziet
er ook beter uit zonder plaatjes.
Ons blad verscheen in het verleden namelijk altijd met lege
vlakken op de plaatsen waar de tekeningen stonden, wat
een vreemde indruk op de buitenwereld maakte.
In 2018 zullen de trouwe lezers even moeten wennen aan
de nieuwe vorm.
Ik dank speciaal Roy voor de geweldige samenwerking in
de laatste jaren. Wees zuinig op deze man want hij is een
belangrijke schakel bij het maken van ons parochieblad
dat door zijn maandelijkse verschijning dicht bij het kerkvolk
staat met zijn actuele informatie.
Ik hoop dat HOFNIEUWS mag beleven dat het ook de
vijftigste jaargang haalt. Veel succes!
Jan Quint

JAN, JE BENT EEN KANJER. DANK!
In het vorige artikel heeft u kunnen lezen dat Jan Quint als tekenaar
van Hofnieuws (om maar te zwijgen over de honderden, misschien
wel duizenden misboekjes-omslagen) na 44 jaar er mee stopt.
Wat moet je daar op zeggen? Jammer, heel, heel jammer, maar na
zoveel jaren wel te begrijpen.
We willen Jan in ieder geval ontzettend bedanken voor al die jaren
dat hij zich als begenadigd tekenaar heeft ingezet voor ons blad.
Op een later tijdstip komen we hier zeker op terug, maar nu willen
we al vast zeggen: Jan, je bent een kanjer. Dank!
Redactie Hofnieuws
______________________

PAROCHIE INSPIRATIEMIDDAG
op 11 november een groot succes
‘De tijden zijn niet slecht, de tijden zijn zoals wij zijn.’
Op 11 november begon om half twee de tweede Parochie Inspiratiemiddag voor 28 aanwezigen. Dat hadden er nog wat meer
mogen zijn, positief was echter dat uit veel geledingen van onze
Hofkerk vertegenwoordigers aanwezig waren. De opening werd
verricht door Pastor Coen van Loon, die kort refereerde aan de
minder goede periode na het vertrek van Pastor Nico Essen.
Daarna vervolgde hij:
“Er vindt thans een verandering binnen onze parochie en in het hele
samenwerkingsverband van Franciscus en Clara plaats, die moet
leiden tot een waarderende gemeenteopbouw”. Dit betekent, in de
woorden van Jan Hendriks, de bedenker van deze visie: “Waar
gelovigen samen een probleem vaststellen, analyseren, het probleem herdefiniëren, op zoek gaan naar mogelijke oplossingen, de
beste oplossing kiezen, daar zijn ze op weg naar de door hen
gedroomde gemeenschap. In de geloofsgemeenschap waarnaar
men samen onderweg is, ontstaat vreugde als de gekozen oplossingsmogelijkheid wordt uitgevoerd, en krijgen gelovigen nieuwe
moed en bezieling.”
Om hieraan uitvoering te geven, met elkaar in gesprek te gaan over
wat ons verbindt en wat we vinden dat beter moet, daarom zijn we
hier vanmiddag bijeen”.

Na deze woorden werd de groep in vieren verdeeld. Elk groepje
ging samen met een gespreksleider uiteen om te praten over: Wat
maakt de gemeenschap van de Martelaren de moeite waard en wat
willen we meenemen naar of nieuw opstarten in de toekomst?
In deze groepjes werd openhartig met elkaar gepraat en kreeg ieder
de kans zijn ideeën en meningen te uiten. Deze ideeën werden
vervolgens op kleine gele post-it velletjes genoteerd.
Na een korte theepauze, kreeg Nico van de Peet, de administrator
van ons samenwerkingsverband, het woord om iets over zichzelf te
vertellen. Hij ging uitgebreid in op zijn werk in Amsterdam Noord,
waar hij van zes aparte parochies één kerkgemeenschap heeft
gemaakt, een proces, dat vaak tranen en verlies opleverde, maar
uiteindelijk toch tot iets goeds en positiefs heeft geleid, waarbij de
mensen die afvielen (door lichamelijke gebreken of leeftijd) niet werden afgeschreven, maar op diverse manieren bij de gemeenschap
betrokken bleven.
Daarna werden onder leiding van Ari van Buuren de opmerkingen
en suggesties uit de groepjes behandeld.
Twee suggesties sprongen daar uit: de wens van sommigen om in
plaats van de “lege” grote kerk de Noordbeuk vaker voor de zondagsvieringen te gaan benutten. In de discussie die ontstond,
bleken de meningen hierover verdeeld, niettemin gaan locatiebestuur en pastoraatsgroep zich hier serieus over buigen.
Een mooi initiatief kwam van één van de deelneemsters aan de
middag. Zij constateerde dat er bij velen behoefte is om in kleine
groepjes te discussiëren over maatschappelijke en/of religieuze onderwerpen. Dat hoeft allemaal niet groots en georganiseerd, maar
kan eenvoudig “en petit comité”. Veel aanwezigen sloten zich bij
haar voorstel aan en dit is zeker een punt dat op korte termijn
nadere uitwerking, zo geen invulling behoeft.
De bijeenkomst werd besloten met een gebed door Ari van Buuren
en een samenzang door allen van het lied “De Steppe”, waarbij de
tekst eenmalig was veranderd in “De Hofkerk zal bloeien, de
Hofkerk zal lachen en juichen”.
Met een glaasje wijn, een sapje en een stukje worst of kaas werd
nog wat nagepraat. Een vruchtbare middag, waarbij de kritische
noot past dat het nu aan pastoraatsgroep en locatiebestuur is om
goede voorstellen nader te bespreken en uit te werken.
Frans Woortmeijer

OPBRENGST ROMMELMARKT MUIDERKERK
Met de rommelmarkt die het Diaconaal Platform Amsterdam-Oost
(DPAO) op 14 oktober jl. hield in de Muiderkerk werd maar liefst
zo'n € 580 euro opgehaald. Dit werd opgehoogd door het DPAO tot
de somma van € 750,-.
De Sinterklaasbank is hier ontzettend
blij mee. Een kleine veertig kinderen
kunnen van dit bedrag blij gemaakt
worden op Sinterklaasavond.
Dit hebben we met z'n allen, mensen
uit vele kerkgemeenschappen uit
stadsdeel Oost, toch maar weer voor
elkaar gekregen. Voor alle betrokkenen was het een inspannende dag,
maar met een geweldig resultaat. Ik
was er zelf best ontroerd door, dat we
dit gezamenlijk kunnen doen.
Geweldig!
Toen ik begin dit jaar in een vergadering van het DPAO voorstelde
ook in 2017 weer een rommelmarkt te houden maar deze keer als
goed doel de Sinterklaasbank te kiezen kon ik gelukkig op positieve
reacties rekenen. Dank aan de mensen die spullen voor de verkoop
inbrachten. Dank aan al die lieve vrienden uit de andere gemeenschappen. En dank aan de Diaconie van de Muiderkerk.
Ik hoop dat we deze samenwerking nog lang kunnen en mogen
voortzetten!
René van Eunen
______________________

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 tot
12.00 uur.
De eerstvolgende koffie ochtend is:
dinsdag 19 december, de Kerst-koffie
ochtend en 23 januari 2018. U bent van
harte welkom!

LUSTRUMCONCERT
BACH ENSEMBLE AMSTERDAM
Zaterdag 25 november 20.00 uur - Toegang € 17.50
PROGRAMMA
Ons eerste lustrum! Dat vieren we met een feestelijk programma,
waarin we herinneringen ophalen én vooruitkijken.

In het eerste deel van het concert blikken we terug op onze eerste
vijf jaar, met werken uit eerdere programma’s die we heel graag
nogmaals laten horen. Als eerste is dat Franse muziek: een mooie
herinnering aan geweldige muziekweken in de Bourgogne en een
concert in de basiliek van Vézélay. Hoe beter een lustrumconcert in
te luiden dan met trompetgeschal en paukengeroffel!
Dan Buxtehude, met ‘tausendmal liebster Jesu dank dafür’ danken
wij u: ons publiek, onze donateurs en alle anderen die onze afgelopen jaren vol muziek mede mogelijk hebben gemaakt. Daarna
staat er natuurlijk Bach op het programma. In de derde orkestsuite
en het motet ‘Halt was du hast’ kunt u goed horen hoe orkest en
koor zich afgelopen jaren ontwikkeld hebben.
Dan volgt in het tweede deel van het concert een voor ons nieuw
werk van Bach! De ontroerende Trauerode, gecomponeerd voor de
rouwplechtigheid voor Christiane Eberhardine. Haar man, een
Saksische vorst, had zich uit machtswellust bekeerd tot het katholicisme, maar de ‘Landesmutter’ bleef het lutheranisme trouw. Dit
maakte haar zeer geliefd en haar dood werd dan ook diep betreurd.
Niet zo’n feestelijke situatie zult u vast denken. Maar treurmuziek is
nou eenmaal vaak de mooiste muziek. En de bezetting is meer dan
feestelijk met veel lieflijke blazers en uitgebreid met twee viola da
gamba’s en clavecimbel. Óp naar de volgende vijf jaar!
BACH ENSEMBLE AMSTERDAM
Bach Ensemble Amsterdam is een ensemble - koor en orkest - dat
gepassioneerd én stijlbewust de muziek van Bach en tijdgenoten
uitvoert. Het ensemble wordt intensief gecoacht door professionele
musici werkzaam bij o.a. de Nederlandse Bachvereniging. Vijf jaar
na oprichting heeft het ensemble inmiddels een toegewijd publiek
opgebouwd. Wilt u meer weten over dit ensemble en de concertagenda? Bezoek eens de Facebookpagina en website, waar u
onder het kopje ‘Audio’ een selectie geluidsfragmenten van eerdere
concerten vindt.

JUBILEUMFEEST HOF DER VERBEELDING
Op 28 september jl. vierden wij met onze filmclub 'Hof der
Verbeelding' ons 5-jarig bestaan. Daarbij mochten wij maar liefst 32
mensen ontvangen. Aan prachtig versierde tafels, met dank aan
Minke Veenboer, namen onze gasten plaats en zij genoten van een
gevarieerd koud buffet en een goed gesprek. Er hing een gemoedelijke sfeer, waarbij Ari zelfs de tafels langs ging om de
heerlijke soep van Mirjam uit te delen. Liesbeth zorgde voor verse
broodjes en Mirjam en ondergetekende namen een winkelwagen vol
lekkere spullen mee.
Na ruim twee gezellige uurtjes was het tijd voor koffie en lekkernijen
en om film te gaan kijken. Onder leiding van Ben werd een goede
filmzaalopstelling uitgedokterd. De film 'Saint Vincent' bleek een
schot in de roos; iedereen genoot met volle teugen van deze bijzondere film. Onder het genot van een hapje en een drankje praatte
iedereen nog wat na. Vele positieve reacties vielen ons ten deel. Wij
gaan dus in vertrouwen door met onze filmvertoningen. Bent u nog
nooit op onze filmavonden geweest? Bezoek ons een keer en u zal
het vast de moeite waard vinden. Iedereen is van harte welkom!
René van Eunen
Mede namens: Mirjam de Wit, Ben Steggerda,
Ari van Buuren en Liesbeth Wijkhuizen

NIEUWE FILMS IN HOF DER VERBEELDING
Op donderdag 12 december draaien we de derde film binnen de
filmcyclus ‘Stichters van wereldreligies’. Na documentaires over
het Jodendom en Mohammed, kijken wij deze avond naar een BBC
documentaire over Jezus, de grondlegger van het Christendom.
Negen ‘s werelds meest vooraanstaande Bijbel-experts onderzoe-

ken Jezus leven vanuit archeologisch, historisch en theologisch
perspectief. Ze onderzoeken de invloed van Jezus’ woorden,
onderzoeken het land waarin hij leefde en de mensen die hem
omringden.
In januari starten we weer met een nieuwe filmreeks Andere
culturen. We starten donderdag 11 januari met een film over de
Maya-cultuur. Maria maakt onderdeel uit van een kleine Maya-stam
die leeft van de koffieteelt. Za zal worden uitgehuwelijkt aan Ignacio,
maar heeft haar zinnen gezet op Pepe, van wie zij zwanger raakt.
Als ze naar de stad moet voor medische zorg, vraagt ze zich af of
dit de wereld is waar ze wil zijn.
Donderdag 8 februari kijken we naar een Japanse film. Sentaro
verkoopt pannenkoekjes gevuld met An, een zoete rodebonenpasta.
De oude vrouw Tokue biedt aan om voor hem te komen werken en
blijkt heel goed An te kunnen maken. De zaak begint te floreren en
er ontstaan een bijzondere vriendschap tussen Tokue en Santaro.
De laatste film binnen deze filmreeks kijken we op donderdag 8
maart. In deze maatschappij kritische Chinese film volgen we een
familie en aanverwanten in drie jaren 1999, 2014 en 2025. Bij elke
sprong in de tijd wordt het beeld breder en verschuift de focus naar
een ander personage. In 1999 moet Tao kiezen tussen de liefde van
een mijnwerker en een rijke zakenman. In 2014 ziet ze het zoontje
dat ze met één van hen heeft gekregen voor het laatst. De toekomst
van 2025 draait volledig om de inmiddels volwassen zoon, die geen
Chinees meer spreekt en is opgegroeid in Australië.
De filmavonden starten vanaf 19:30 uur met koffie en thee en om
20:00 uur begint de film. Na de film praten we hier over na en
drinken nog een drankje. De films worden getoond in de Zoetmulderzaal. U kunt hiervoor de ingang van de pastorie aan de
voorkant van de kerk gebruiken. Er wordt een kostendekkende
bijdrage gevraagd van 5 Euro.
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
______________________

KERSTMIS IN DE HOFKERK
Zondagmorgen 24 december 10.30 uur
Woord en Communiedienst met ad hoc koor
voorgangers: A. van Buuren en F. de Haas
Zondagavond 24 december 19.30 uur
Kerstviering voor het hele gezin met
het Hofkinderkoor en Meerklank
Woord en Communiedienst
voorganger: Pastor C. van Loon
Zondagavond 24 december 22.00 uur
Kerstnachtmis met Jubilemus Domino
voorgangers: R. Huysmans en C. van Loon
Maandagmorgen 25 december
Eerste Kerstdag 10.30 uur
Woord en Communiedienst met LWM
Voorganger: Pastor C. van Loon
Dinsdagmorgen 26 december
Tweede Kerstdag 11.00 uur
Kindje wiegen
Zondagmorgen 31 december 10.30 uur
Oudejaarsdagviering met Meerklank
voorgangers: C. van Loon en A. van Buuren
Maandag 1 januari 2018
Géén viering
Zondagmorgen 7 januari 10.30 uur
Woord en Communiedienst met Jubilemus Domino
voorgangers: C. van Loon en A. van Buuren
NIEUWJAARSRECEPTIE

HOFNIEUWS PER POST
Ja, u leest het al: per post. Daarmee wordt u erop attent gemaakt
om een bijdrage aan de portokosten te leveren.
En het is nodig, want komend jaar
gaan de kosten weer omhoog.
Ruim € 150,- kost het per keer als
Hofnieuws weer verschijnt.
Natuurlijk komen er ieder jaar wel
bijdragen op de giro binnen, maar
er zijn toch heel wat lezers die al
jaren niets overmaken.
Leest u Hofnieuws wel, of verdwijnt hij soms meteen bij het oud
papier? Als dat laatste helaas zo
is, neem dan deze keer de moeite
om ons te mailen of te bellen, dat
u er geen prijs meer op stelt.
Wilt u Hofnieuws wel blijven ontvangen, maak dan een bedrag, hoe
groot of klein ook, op ons gironummer ten name van Hofnieuws
over.
Al vast een goede Kerst en een voorspoedig 2018 gewenst.
Bijdrage kosten Hofnieuws op IBANnr.:
NL95INGB0003158376 t.n.v. Hofnieuws, Diemen
Bedankt voor uw bijdrage.
J. Hilhorst
________________________

OVER MENSELIJKE WAARDIGHEID EN
MAATSCHAPPIJKRITIEK
Binnen de Commissie Kerk en Samenleving en het Diaconaal
Platform Amsterdam-Oost richten wij ons uiteraard ook op mensen
met een kleine beurs. Hoe kunnen wij hen helpen? Dat is een
lastige vraag en een moeilijke zorg. Wat echter ook een zorg is, is
het feit dat er steeds minder mensen met een kleine beurs in onze
buurten zullen wonen. De huur- en koopprijzen van woningen hebben een absurd hoog niveau bereikt, waarbij die prijzen vaak niet in
verhouding staan tot oppervlakte of wooncomfort.

Er is veel vraag naar een woning in Amsterdam dus gaan de prijzen
omhoog. Sociale huurwoningen worden verkocht of in een veel
hoger segment verhuurd aan bijvoorbeeld studenten die het zich
kunnen veroorloven; want ook onder hen is woningnood. Voor
mensen met lage of gemiddelde inkomens betekent dit dat er
steeds minder woningen voor hen beschikbaar zullen zijn.
Wij als diaconale werkgroepen,
parochianen, buurtbewoners en
Amsterdammers zouden ons er
hard voor moeten maken dat er
ruimte blijft voor minima en middenmoot in onze buurten.
De tegenstellingen zijn soms
ook echt groot; op de hoek van
het Robert Kochplantsoen en
de Van 't Hofflaan bevindt zich
een kringloopwinkel die met
goedkope producten en (gratis)
diensten in een grote behoefte
voorziet en er schuin tegenover
werd het vroegere huis van
schrijver Jaap Kruizinga voor
bijna een miljoen euro verkocht.
We moeten maatschappijkritisch zijn en daarbij niet bang zijn om
negatief over te komen. Wij kunnen dan juist onze bevlogenheid
tonen! Daarbij, de waarheid mag gezegd worden en zeker vanuit
onze geloofsovertuiging waarin delen en iets opbrengen voor elkaar
centraal staan. Wij zijn het zelf die het signaal moeten afgeven dat
een maatschappij waar het alleen maar om geld draait zichzelf
uiteindelijk te gronde zal richten.
Wie goed kijkt en luistert naar het handelen van huiseigenaren en
beheerders ontdekt een geheel eigen cultuur. Een cultuur waarbij
de mensen met een goed gevulde beurs verheven worden boven
diegenen met een kleine beurs. Die laatste groep telt niet meer mee
en wordt dan ook thans in de marge gedrukt. Mensen die het
minder breed hebben verdwijnen meer en meer uit Amsterdam.
Binnen deze cultuur heeft een mens alleen waardigheid met een
hoog inkomen en een goed gevulde bankrekening.
Gelukkig kennen wij als gelovigen de menselijke waardigheid. Dit is
de waardigheid van de genade; de liefde van God de Vader voor

ieder mens. Wat zouden het leven en de wereld zonder dat leeg
zijn! Vanuit dat geloof blijven wij ons als Commissie Kerk en
Samenleving en Diaconaal Platform Amsterdam-Oost inzetten voor
anderen.
René van Eunen
Voorzitter Commissie Kerk en Samenleving
Lid van het Diaconaal Platform Amsterdam-Oost
_______________________

PARELS VAN ADVENT
Op zaterdag 9 december kunt u met ons weer pelgrimeren door de
kerk, op het pad van de Parels van Advent. Dit keer is ook de
mogelijkheid om aansluitend mee te doen aan de Vesperviering.
Deze middag sluiten we af met een eenvoudige doch voedzame
maaltijd.
Vorig jaar zijn we begonnen met ons voor te bereiden op het
Kerstfeest met het lopen van het pad van de Parels van Advent.
We kennen verschillende levensparels die allen een eigen
betekenis hebben. Zo kennen
we onder andere de Godsparel, het begin en het einde,
maar ook de doopparel, de
liefdes-parel, de woestijnparel
en de Ik-parel. Allen krijgen ze
een bijzondere betekenis door
de overweging van een tekst
en de locatie in de kerk die
aansluit bij de parel en de
tekst. Door deze parels, met
teksten en locaties in de kerk
in een vaste volgorde te
lopen, gaan we op pelgrimstocht, op weg naar het
Kerstfeest.
In overleg en in samenwerking met de pastoraatsgroep bieden we
ook de mogelijkheid om aansluitend aan het lopen van het pad, om
17.00 uur mee te doen aan de Vesperviering. Pastor Renée Everard
zal ons meenemen in het meditatieve moment. Daaraan sluitend

volgt een eenvoudige doch voedzame maaltijd. We verwachten dat
het einde rond 18.00 uur zal zijn.
Vanaf 14.00 uur tot 17.00 uur is de kerk open voor het lopen van het
pad Parels van Advent. U heeft ongeveer een uur tot 5 kwartier
nodig om het pad in stilte te lopen.
Mee doen? U heeft verschillende mogelijkheden.
U wilt alleen het pad van de Parels van Advent lopen. U bent dan
tussen 14.00 en 17.00 uur van harte welkom in de kerk. Ingang via
de koffiebeuk groene deur. Kosten € 12,50.- (inclusief armband en
begeleidende teksten)
U wilt zowel het pad van de Parels van Advent lopen als deelnemen
aan de Vesperviering en de eenvoudige maaltijd. Dan adviseren wij
u om het lopen van het pad van de Parels van Advent te starten
tussen 15.30 en 16.00 uur. Kosten € 15.U wilt alleen deelnemen aan de Vesperviering en de eenvoudige
maaltijd. Aanvang 17.00 uur.
Ingang via de koffiebeuk. Kosten € 5,00.
Aanmelden
Om in te schatten hoeveel mensen er mee zullen doen, aan zowel
Parels van Advent en aan de Vesperviering met maaltijd, vragen wij
u, om u van tevoren op te geven. Bij voorkeur via e-mail:
m.hilhorst09@gmail.com of telefonisch op 06-48478226.
Wij hopen u te ontmoeten op zaterdag 9 december.
Janet van Dordrecht, Janneke de Bruin en
Mariëtte Hilhorst
______________________

BONTE HULST VOOR KERST
Meestal, ieder jaar zo in november, begin december, maakten we in
Hofnieuws bekend, dat wij verschillende soorten groen konden
gebruiken voor de versieringen in de kerk. Uw reactie was altijd
positief en wij maakten er dankbaar gebruik van.
Dit jaar is ons al voldoende groen (coniferen en taxus) toegezegd.
Alleen bonte hulst zouden wij graag willen ontvangen. Als u bonte
hulst in uw tuin heeft en er wat voor ons wilt afknippen, ontvangen
we het graag rond 17 december, in de tuin, bij de groene deur van
de pastorie. Alvast vriendelijk dank!
De versierders van de kerk

KERSTSTALLEN EXPOSITIE 2017
Het is dit jaar voor de 20de keer dat de kerststallenexpositie in onze
Martelaren wordt gehouden. Vele duizenden bezoekers hebben in
die voorbije jaren de tentoonstelling bezocht.
Ook dit jaar zal er weer veel moois te zien zijn. Bijzonder dit jaar is
de aanwezigheid van de kerstgroep uit de Martelaren van Gorcumparochie uit Rekken.
U herinnert zich misschien nog
wel het jaar 2002, waarin onze
parochie 100 jaar bestond.
Toen waren er diverse Kerstgroepen uit andere Martelaren
van Gorcumparochies te zien.
De Kerstgroep uit Rekken ontbrak daarbij. Deze kerstgroep
heeft een groot deel van de
wereld gezien en is sinds een
paar jaar eigendom van het
Heilige Beeldenmuseum in
Vorden.
Omdat een groot aantal groepen van mij dit jaar te zien is in
het Heilige Beeldenmuseum is
deze uitwisseling tot stand gekomen.
Dit jaar zullen naast mijn groepen ook kerstgroepen uit de collectie
van Jan (+ 2016) en Riet Delamarre te zien zijn.
Jan en Riet zijn net als ikzelf al jaren verzamelaar en lid van de
vereniging “Vrienden van de kerstgroep”.
Inmiddels is onze kerststallenexpositie zo bekend geworden dat
mensen mij benaderen met de vraag of ik nog interesse heb in
kerstgroepen omdat er iemand is overleden en de familie niet weet
wat ermee te doen. Dit jaar zullen ook een groot aantal van die
kerstgroepen te zien zijn, evenals een aantal nieuw aangeschafte
kerstgroepen. Eén bijzonder collectie wil ik hier noemen:
Dat is de collectie van Frieda de Vries. Zij woonde vroeger op de
Hogeweg en haar ouders hadden de groentewinkel waar nu C’est
Bon is gevestigd. Frieda heeft vorig jaar een aantal miniaturen
beschikbaar gesteld, maar is in mei dit jaar overleden. De familie

beeft besloten mij de kerststallen te schenken. Dit jaar zal de
expositie daardoor toch weer anders zijn dan andere jaren.
De opening van de kerststallenexpositie is op vrijdag 15 december
om 20.00 uur.
Op zaterdag 16 en zondag 17 december (Faire Kerstfair) is de
expositie geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
Daarna is de expositie te bezoeken vanaf dinsdag (tweede kerstdag) 26 december tot en met zondag 7 januari 2018.
De expositie is dagelijks open van 13.00 uur tot en met 17.00 uur.
Op Nieuwjaarsdag is de expositie gesloten en op 6 januari beperkt
geopend vanwege de kerstviering van de Armeense gemeenschap.
Ook dit jaar zijn weer vele mensen actief bij het inrichten van de expositie maar ook als herder of gastvrouw/gastheer in de koffie-beuk.
Ik wil nu alvast al die mensen bedanken voor hun inzet. Want zonder die inzet van vele vrijwilligers is zo’n project bijna niet mogelijk.
Ik wens u mooie en gezegende kerstdagen maar ook veel kijkplezier op de tentoonstelling.
Bert Hilhorst

OPENINGSCONCERT KERSTSTALLENEXPOSITIE
door Muziekleswinkel Marjolijn
Al een aantal jaren zijn wij – docenten van Muziekleswinkel Marjolijn
– regelmatig in de Hofkerk te vinden, omdat wij hier leerlingenconcerten organiseren in de Pastorie. Een sfeervolle plaats om
onze leerlingen de gelegenheid te geven om vóór te spelen voor
publiek. Deze concertjes zijn openbaar en dus voor iedereen toegankelijk. Een overzicht hiervan is te vinden op onze website:
www.muziekleswinkel.nl.
Op vrijdag 15 december 2017 wordt om 20.00 uur de jaarlijkse
kerststallenexpositie in De Hofkerk ingeluid met een concert.
Extra leuk vinden wij het, dat wij uitgenodigd zijn om te komen
spelen!
Op het programma staan o.a. Arioso van J.S. Bach, Trois Chants de
Noël van F. Martin, Calm as the night van C. Böhm en Aria Atiqua
van J. Rodrigo.
Uitvoerenden zijn: Karin van Arkel, zang; Eva Schotanus, fluit en
Marjolijn van den Brandt, piano.
Wij hopen dat u in de gelegenheid bent om te komen luisteren.

KERSTLOTERIJ 2017
Tijdens de komende kerststallenexpositie wordt weer de gebruikelijke loterij gehouden.
Graag willen we de medewerking van u, onze parochianen. U heeft
vast nog thuis leuke, nieuwe spullen staan, die u graag weggeeft.
We willen ze graag hebben voor de loterij. Daartoe zetten we na de
zondagsdienst achterin in de kerk 2 grote kratten. Daarin verzamelen we deze spullen.
Op 17 december houden we ook
een kinderloterij. Ook daarvoor
willen we graag prijzen ontvangen. De spullen mogen echter
niet te groot zijn. Mensen moeten
hun prijs meteen mee kunnen
nemen. De opbrengst is dit jaar
voor een oefenpiano in de sacristie. Alle koren hebben daar
baat bij omdat de huidige piano
slecht is.
Namens de organisatie van de kerststallententoonstelling en het
bestuur van de Stichting Beheer alvast onze hartelijke dank.
In 2016 was de loterij een groot succes. We hopen op een net zo’n
mooie opbrengst.
Mogelijk bezoekt u tijdens de kerstdagen de kerststallenexpositie en
probeert u bij onze loterij een mooie prijs te bemachtigen.
Mocht u een gift willen doen ten behoeve van dit doel dan kan dat
op: IBAN: NL13 INGB 0000 1225 88 t.n.v. Parochie HH Martelaren
van Gorcum, Amsterdam. Heel hartelijk dank.
Ellie Togni
______________________

FAIRE KERSTFAIR [GOEDEDOELENMARKT]
Dit jaar willen we op de Faire Kerstfair van 17 december weer een
kraam inrichten 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
26 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 Faire Kerstfair zijn gesneuveld.
De opbrengst van deze kerstspullen gaat naar de aanschaf van een
oefenpiano in de sacristie. Alvast heel erg bedankt!
Netty Disch
______________________

EEN NIEUWE IMPULS VOOR DE OECUMENE?
Ongetwijfeld weet u dat wij drie keer per jaar een oecumenische
dienst hebben. In januari in de Protestantse kerk De Bron, op
Hemelvaartsdag bij de Evangelische Broedergemeente in de
Koningskerk en in september bij ons in de Martelaren. Regelmatig
neemt ook het Leger des Heils aan deze diensten deel. In januari en
september zijn er meestal ook enkele bezinningsbijeenkomsten en
gebedsdiensten.
Het is goed om onze buren, onze broeders en zusters, te ontmoeten. In 2014 hadden wij een uitwisseling met het Apostolisch
Genootschap in het kader van Preken in Mokum. Herder Peter
Kerkhof hield bij ons een overweging en pastor Nico Essen deed
dat bij voornoemde gemeente. Delegaties vanuit onze gemeenschappen waren daarbij aanwezig. Hieruit zijn waardevolle contacten en samenwerkingen ontstaan die hun doorwerking niet gemist
hebben.
Op allerlei niveaus worden overigens de vruchten geplukt van de
goede oecumenische verstandhoudingen; kijk bijvoorbeeld naar de
activiteiten van het Breed Interreligieus Overleg Amsterdam-Oost
(BIO) en het Diaconaal Platform Amsterdam-Oost (DPAO).
Drie keer per jaar in een kerkdienst samenkomen is heel mooi. Een
uitwisseling ook. Op stadsdeelniveau met elkaar de schouders eronder zetten bij diverse activiteiten en projecten is succesvol en
verbroederend gebleken. Dit alles moeten wij ook zeker vasthouden, maar ik zou graag zien dat wij de oecumene in onze buurt
verdiepen. Dat wij ook op andere momenten in het jaar samenkomen met onze buren om te praten over wat de Bijbel en het
geloof voor ons betekenen, wat belangrijk voor ons is en wat ons
ten diepste raakt. Alle leeftijden zijn daarbij natuurlijk welkom, maar
laat ook christelijke gezinnen met kinderen kennis met elkaar maken
en in alle openheid over hun geloof en hun ideeën spreken.

Dit zal de groep in de middenleeftijd mijns inziens goed doen en
mogelijk ook nieuwe inspiratie en moed geven om van hun geloof te
getuigen en er ook midden in het leven mee te staan. En wie weet
wekt dat ook de nieuwsgierigheid van jonge rand- of buitenkerkelijken.
Vroeger was er een oecumenische raad in de Watergraafsmeer.
Het lijkt mij goed om, ook met het oog op allerlei veranderingen in
de toekomst, zoiets dergelijks weer op te starten. Zelf denk ik aan
Oecumenische Werkgroep Watergraafsmeer waaraan dan, in
eerste instantie, De Bron, de Evangelische Broedergemeente, het
Apostolisch Genootschap en de Parochie van de HH. Martelaren
van Gorcum deelnemen.
Vanuit de diaconieën van De Bron en de Evangelische Broedergemeente heb ik al positieve reacties op dit idee gekregen. Goede
signalen dus om een keer bijeen te komen met wat mensen van
onze vier geloofsgemeenschappen voor een voorzichtige verkenning. Geven wij de oecumene in onze buurt een nieuwe impuls?
René van Eunen
______________________

EEN BLIK IN HET VERLEDEN
Het archief van de Martelaren van Gorkum is ondergebracht in het
Stadsarchief en grotendeels door Wim Nypels gedigitaliseerd.
Dus ben ik op een mooie dag naar het prachtige gebouw “de Bazel”
gefietst en heb een aantal oude jaargangen van Hofnieuws aangevraagd. Het liefst had ik de eerste jaargangen bekeken, maar die
waren er helaas niet.
De 13e jaargang uit 1986 was de oudste jaargang die bewaard was
gebleven (als een parochiaan nog oudere afleveringen van Hofnieuws in zijn bezit heeft houd ik me aanbevolen om ze in te zien).
Maar 1986 was zeker geen verkeerd jaar om eens door te nemen.
Er is dat jaar veel gebeurd. Het was het jaar dat Pastor Emke in
eerste instantie wegens gezondheidsproblemen een stap terug
deed en later dat jaar afscheid nam. Het was het jaar, waarin Pastor
Piet de Reus overleed. In de volgende jaargang werd Nico Essen
“aangekondigd” en stelde hij zichzelf voor.
Maar twee zaken sprongen er in 1986 toch wel uit.
De uitslag van een enquête, die onder ca 350 parochianen gehouden was, was bekend.

In de eerste Hofnieuws van 1986 werd vermeld hoe de parochianen
aankeken tegen de verdeling van de koren over de drie (!)
weekenddiensten. Afwisselend het kinderkoor en het jongerenkoor
(Meerklank) op de zaterdagavond en afwisselend het Dames- en
herenkoor en de LWM op de zondag genoot de voorkeur. De hele
enquête besloeg zo’n 60 vragen en de Parochievergadering heeft
iedere maand (ja, toen vergaderden ze nog iedere maand, onder
leiding van Jan Quint!) een deel daarvan besproken en daar in een
Hofnieuws verslag van gedaan.
Een andere zaak die speelde was (nu bijna niet meer voor te
stellen) de invoering van woord- en communievieringen. Dit was
(door de ziekte van Pastor Emke) min of meer uit nood geboren.
Hoewel Frank de Haas als voorzitter van het parochiebestuur zijn
uiterste best had gedaan de gaten met priesters uit de omgeving op
te vullen, was hij er niet in geslaagd om voor twee weekenden een
priester te vinden. En dit werden de eerste diensten met lekenvoorgangers, de ene met mevrouw Rie Keizer, de andere met Klaas
van Galen Last. Maar eerst moest de parochievergadering aan deze
nieuwigheid zijn “nihil obstat” geven en daarna moest Frank de
Haas er uitgebreid over in Hofnieuws berichten. In november verscheen zelfs een doorwrocht artikel van waarnemend pastor Joop
Stam in Hofnieuws, waarin hij schreef dat Woord- en Communievieringen helemaal niet zo erg waren en dat de bisschoppen er
helemaal achter stonden en dat er goede ervaringen mee waren
opgedaan in de Annabon. Hij besloot zijn artikel met de aankondiging dat vanaf 1 januari 1987 er één weekend per maand een
Woord en Communiedienst zou komen in de Martelaren.
En een jaar later verscheen Nico Essen, en hoewel oorspronkelijk
(samen met Thijs Buter) een eucharistie en een W&C werden
afgewisseld, was het al spoedig de W&C die de overhand kreeg.
Frans Woortmeijer
________________________

Alle medewerkers van Hofnieuws wensen U
een Zalig Kerstfeest
en een gelukkig en gezond 2018!

