EN WEER EEN JAAR VOORBIJ
"Uren, dagen, maanden, jaren, vliegen als een schaduw heen. Ach, wij
vinden, waar wij staren, niets bestendigs hier beneen! Op de weg, die
wij betreden, staat geen voetstap die beklijft.
Al het heden wordt verleden, schoon 't ons toegerekend blijft."
Even moest ik aan de eerste regel van dit lied denken, toen ik dit stukje
begon te schrijven. Dit is alweer de een na laatste Hofnieuws waar ik
voor mag schrijven. Want wat zijn deze jaren snel gegaan en wat is er
veel gebeurd. In deze Hofnieuws vindt u een terugblik op het seizoen
2017-2018. En als je dat zo schrijft, dan wordt zichtbaar met hoeveel
inzet er weer gewerkt is op allerlei niveaus. De betrokkenheid bij de vijf
parochies is groot.
In de Saamhorig zeg ik, dat ik mij er bijna voor schaam welke druk dit
op de vrijwilligers legt. Regelmatig durf ik een vrijwilliger niet nog meer
te vragen omdat zij of hij al zoveel doet. Tegelijk is het dan iets dat wel
ècht gebeuren moet…. Een dilemma dat, naar ik vrees, in de komende
jaren alleen maar groter zal worden.
Een parochie is een echte organisatie met haar eigen vaste herkenningspunten. Een koor moet kunnen zingen, een liturgie moet voorbereid, na de eerste communie komt volgend jaar het vormsel weer, de
tuin moet onderhouden, evenals het gebouw, de financiën moeten op
orde zijn, ga zo maar door…. Dat alles legt een last op hen die
betrokken zijn en die met elkaar het leger van vrijwilligers vormen.
Maar de andere kant is dat daardoor ook erg veel tot stand komt! De
lange lijst van gebeurtenissen in het afgelopen jaar is indrukwekkend.
We mogen echt trots zijn op wat telkens weer bereikt wordt. Heel blij
ben ik met Agnes en Erika die de jonge generatie vormen en zich niet
uit het veld laten slaan. Beiden werken aan het kinderpastoraat maar
zijn inmiddels ook toegetreden tot de pastoraatsgroep. De periode na
mijn emeritaat op 1 december is nog onzeker. Grote vragen zijn er hoe
daarna alles wel of niet door kan gaan. Dan zullen er nog meer veranderingen komen. Maar ons geloof blijft ons kracht geven. God ontfermt
zich over ons, daar kunnen wij op vertrouwen; daar kunnen wij kracht
uit putten.
Over het lied uit protestantse hoek waar ik dit stukje mee begon,
schreef iemand dat hij het een gevaarlijk lied vindt, omdat het oproept
tot gelatenheid en moedeloosheid. Een beetje als het boek Prediker
waarin de vanitas, de ijdelheid, een soort refrein is: “Ik bekeek al het
gedoe onder de zon. En het bleek allemaal ijdel en grijpen naar wind.
Wat krom is krijg je niet recht en wat ontbreekt kun je niet meetellen”.

En hij verwees naar 1 Korinthiërs 3, waar Paulus de vraag stelt of je
van Apollos bent of van Paulus en dan zelf antwoordt: “Wat zijn Apollos
en Paulus eigenlijk? Niet meer dan ondergeschikten. Ik heb geplant,
Apollos heeft begoten, maar God gaf de groei. Noch hij die plant
betekent iets, noch hij die begiet, maar alleen God, die de wasdom
geeft. Wij zijn Gods medewerkers, gij zijt Gods akker, Gods bouwwerk.
Naar de mij gegeven genade heb ik als een kundig bouwmeester het
fundament gelegd waarop een ander voortbouwt. Maar laat iedereen
toezien hoe hij daarop bouwt.” Vandaaruit herschreef hij de regels en
maakte ervan:
Uren, dagen, maanden, jaren, geven ons een grote kans. Om Gods
liefde te ervaren, want Hij geeft ons leven glans. Wat een impact heeft
mijn leven, wat laat ik de wereld zien?
Want God schenkt ons Zijn vergeving en zijn Geest ook bovendien!
Of, met de woorden van psalm 8:
‘Als uw hemel ik zie - uwer vingeren werk, maan en sterren die Gij daar
stelde, wat is dan de mens dat Gij acht op hem slaat, het mensenkind
dat Gij hem aanziet?’
Vanuit de ogen van God past de mens bescheidenheid!!
Alleen God die de wasdom geeft; mensen die Zijn akker zijn, Zijn
bouwwerk…. Het zijn prachtige beelden die ons kunnen bemoedigen
op onze weg. Als al eerder gezegd zullen de komende jaren voor alle
betrokkenen in het teken van de exodus staan, de uittocht, ‘breek je
tent op, ga op reis’.
Weg uit het vertrouwde. Maar laat het voor ons een teken zijn dat God
met ons mee reist, ’s nachts in een vuurkolom, overdag in een wolk. De
liefde, de kracht en de vreugde komt van Hem. De rotsen gaan open,
het water zal stromen en de steppe zal bloeien. Ik ben dankbaar voor
alles wat ik in uw parochie de afgelopen jaren heb mogen mee maken.
Coen van Loon, diaken

VAKANTIE
Heb je eindelijk niets te doen,
gaat het nog vervelen ook!

VAN DE VOORZITTER
De zomer is begonnen en als je de media mag geloven ziet de toekomst voor Nederland er zonnig uit. Ondertussen verschijnen er wel
wat donkere wolken aan de horizon. Zullen deze overwaaien, worden we natgeregend of is dit het begin van een storm? We weten
het niet.
Voor onze parochie weten we dat we een moeilijke tijd achter de rug
hebben en dat we een moeilijke tijd tegemoet gaan. Het is voor niemand makkelijk als een pastor Leo ons verlaat, emeritus pastor
Nico ernstig ziek is en pastor Coen binnenkort met pensioen gaat.
De SVD paters hebben de zorg voor hun familie ver weg en zijn
druk bezet met het bedienen van de lokale gemeenschappen in
Duivendrecht en ZO. Het Bisdom, zoals we weten, heeft ook genoeg aan zichzelf. Wie is er die onze parochie geestelijk kan leiden
en voortzetten? Het is in de eerste plaats een uitdaging aan onszelf.
Kijken we naar boven in de verwachting dat het heil daar vandaan
komt? Of zijn we zover in ons besef en geloof dat God juist door
mensen werkt, dat we niet afwachten maar in vertrouwen zelf
verantwoording kunnen nemen. Het liedje van Meerklank over handen geeft treffend weer wat de rol is die ieder van ons speelt.
Het goede nieuws is dat onze gemeenschap inderdaad kan rekenen
op parochianen die elke week zo niet elke dag in de weer zijn om
ons parochie-zijn mogelijk te maken. Ik wil in het bijzonder de pastoraatsgroep noemen, die nu geleidelijk de taken van pastor Coen
overneemt, zodat we ook na zijn pensionering door kunnen gaan
met onze vieringen. De commissie Beheer, die zorgt dat de ruimtes
verhuurd worden, zodat we inkomsten hebben om het gebouw te
onderhouden en het financieel tekort van de parochie te dekken. De
kosters, die achter de schermen zorgen dat alle vieringen, festiviteiten en bijeenkomsten in onze kerk mogelijk blijven. De redactie
van Hofnieuws, de website, de liturgie en de vele andere vrijwilligers
van koren, diaconie, koffie en financiële administratie. Zij zijn het die
maken dat onze parochie kan doorgaan, weer of geen weer. Om het
liturgisch te zeggen: zij zijn onze grote dankbaarheid waardig.
Dan is er natuurlijk de vraag wat het Locatiebestuur kan betekenen
voor de toekomst van onze parochie. Onze taak is in hoofdzaak
faciliterend: ruimte bieden aan initiatieven en zorgen dat we dit in
harmonie met het uniebestuur en Bisdom kunnen uitvoeren. Voor
het komende seizoen willen wij met name inzetten op:

1. Bestuurlijk: het verkrijgen van mandatering door het uniebestuur
dat we weer zelfstandig beslissingen kunnen nemen
2. Financieel: in balans brengen van uitgaven en kosten van de parochie. Dat betekent nagaan hoe de bijdragen van parochianen
verhoogd kunnen worden en de kosten (zoals de diensten en
energie) verlaagd
3. Gebouw: het geschikt maken de Noordbeuk voor vieringen,
parochieactiviteiten met jongeren en verhuur t.b.v. uitvaarten.
4. Parochieel: het faciliteren en stimuleren van nieuwe activiteiten
met speerpunten: jongeren/millenials en diaconie.
Het bijzondere aan onze geloofsgemeenschap is dat er ruimte is
voor nieuwe ideeën en initiatieven. Als u een idee heeft, of wilt meedoen aan een activiteit of bestuur, schroom niet om dit te melden bij
de pastoraatsgroep of het locatiebestuur. Wij horen graag van u.
Ik wens u een zonnige zomer toe.
Hartelijke groet,
Arthur Anderegg, anderegg@xs4all.nl
_______________________

KOM TOCH NAAR VOREN!
Hans Korunka bezocht op 10 april onze kerk op de zondagmorgen,
n.a.v. het bezoek schreef hij het volgende:
“Ik bezocht op 10 april jl. de kerkdienst.
Een groot en stevig koor zong de mooiste (meezing)liederen. Werd
er wel meegezongen? Nou, we waren denk ik met zo’n 70
kerkgangers zeer verspreid in de kerk. Ik hoorde amper dat er in
mijn directe omgeving werd meegebeden en gezongen. Jammer,
want daar komen wij toch voor? Samen Kerk?

Een koorlid vertelde mij na afloop van de dienst dat het niet zo
lekker keek, de kerk in! (mijn versie) Een oplossing?
Lieve mensen kom minimaal 10 banken naar voren zitten. We zien
en horen veel meer wat er op het altaar gebeurt.
Vaste gewoontes kunnen aangepast worden. Nog een voordeel: bij
de Vredeswens hoef ik niet zo zoeken wie ik de wens wil geven.
Hans Korunka”
_____________________

VERANDERINGEN: SNEL OF LANGZAAM?
Er wordt weleens gezegd dat 'ambtelijke molens langzaam malen'.
Ook Gods molen lijkt slechts traag te malen. Gebeurt er dan weinig,
verandert er blijkbaar niets? Of merken wij het niet zo op?
Het is allemaal schijn, want er verandert elke dag wel iets.
Verandering, vernieuwing, teloorgang, het is allemaal onafwendbaar
in ons leven. Belangrijk is, dat we ons op veranderingen voorbereiden en proberen ons er niet door te laten verrassen. Ook in de
parochiegemeenschappen van ons Samenwerkingsverband zijn er
ontwikkelingen en veranderingen, die pas op den duur duidelijk worden en die onze gewoontes en ons denken, voelen en beleven
zullen wijzigen.
In Saamhorig en Hofnieuws is al meerdere keren aandacht geschonken aan een aantal grote thema's waar we ons als parochies
voor gesteld zien. Ik noem:
1. de bezetting van het pastorale team
2. de situatie m.b.t. het gebruik en de betaalbaarheid van de (kerk)
gebouwen.
Nu pastor Leo Nederstigt niet meer onder ons is, wordt nòg zichtbaarder dat het pastorale team van onze parochies aan het veranderen is. Eerder vertrok pater Lars Frendel al naar Ierland; in
november van dit jaar gaat pastor diaken Coen van Loon met pensioen.
Onze administrator pastor Nico v.d. Peet, die de bestuurlijke taak
van Leo sinds vorig jaar heeft overgenomen, stuurt dit proces van
verandering in het pastorale team op bestuursniveau aan.
Er wordt in deze zomermaanden door uw bestuur overlegt met de
paters van de SVD. Wat kunnen zij betekenen voor onze regio?

Sinds vijf jaar zijn er verschillende paters in de pastorie van
Duivendrecht woonachtig; zij werkten en werken grotendeels voor
de regio. Enkelen vertrokken weer betrekkelijk snel om elders Gods
woord te verkondigen. Dit levert echter voor onze parochies te
weinig continuïteit op. Met het bestuur van de SVD-paters zullen
duidelijke afspraken gemaakt moeten worden over de mogelijkheden van de paters.
Ook met het bisdom zal gesproken worden over de invulling van de
vacatures. Naar verwachting wordt pas na de zomer hierover meer
duidelijkheid verwacht.
Zoals wellicht bekend, zijn er al geruime tijd grote zorgen over de
betaalbaarheid van één van de twee kerkgebouwen in Zuid-Oost.
De situatie rond De Nieuwe Stad is ronduit zorgelijk. Jarenlang heeft
het bisdom de parochie-financiën van de Graankorrel ondersteunt,
maar moest hier mee stoppen.
Financiële saneringen hebben daarna nog te weinig opgeleverd.
Wat staat ons te doen? Er zullen de komende maanden hierover
knopen moeten worden doorgehakt. Grote veranderingen???
Dan valt er in Diemen nog het (ver)bouwprobleem van de pastorie
op te lossen. Gaat de Gemeente Diemen herstel van de pastorie afdwingen? Ook hier is (veel) geld mee gemoeid.
In mei heeft uw bestuur een Werkplan vastgesteld voor het
Samenwerkingsverband. De onderdelen hiervan worden in de
komende maanden/jaren uitgewerkt. Bovenbeschreven actuele problemen vormen hierin de prioriteiten.
Samenhangend met de financiën van onze parochies (alle financiën
van elke afzonderlijke parochie zijn nog strikt gescheiden) zal er ook
een gebouwenplan moeten verschijnen, dat als basis moet dienen
voor overleg met het bisdom. De grote vraag zal zijn: kunnen de
huidige gebouwen in onze parochies bekostigd blijven?
Pastor Leo werd geprezen om zijn vertrouwen in God en de mensen. Laten wij in zijn voetspoor treden en dit vertrouwen behouden,
ondanks de veranderingen die er aan komen.
Ton Broerse,
vice-voorzitter Samenwerkingsverband
______________________

Pas op 14 juni sloten wij ons zesde filmseizoen af.
Toch kondigen wij het zevende seizoen alweer aan. Van oktober
2018 t/m juni 2019 laten wij in de Zoetmulderzaal van de pastorie
weer negen bijzondere films zien.
Dit najaar vertonen wij films op de volgende donderdagavonden:
11 oktober, 8 november en 13 december.
Zoals gewoonlijk bent u vanaf 19.30 uur welkom voor koffie of thee
en start om 20.00 uur de film. Het thema is nog niet bekend. Wij
zullen u daarover in het volgende Hofnieuws, dat begin oktober
verschijnt, informeren.
Graag tot ziens!
René van Eunen,
mede namens Mirjam, Ben en Ari
______________________

KIPA: kinderpastoraat
Vanaf september gaat de Hofkerk haar activiteiten voor de kinderen
uitbreiden.
De kindernevendienst wordt voortaan twee keer per maand gehouden, op de eerste en de derde zondagen van de maand.
Onze Kinderhoek blijft elke zondag open, zodat ouders met
kinderen altijd de vieringen kunnen volgen: op hun gemak met hun
–spelende– kinderen in de Kinderhoek!
Erika van Hove

EEN INSPIRERENDE MIDDAG
MET HUUB OOSTERHUIS
Op zaterdag 16 juni zat de koffiebeuk vol met parochianen en vele
voor ons nieuwe gezichten uit andere parochies, andere kerkgemeenschappen en andere plaatsen – allen gekomen voor Huub
Oosterhuis. Het initiatief voor deze middag was vrijmoedig genomen
door de Pastoraatsgroep. Dit keer was Huub Oosterhuis – inmiddels
al op leeftijd – niet voor een viering uitgenodigd, maar voor een
bijeenkomst waar Huub voordroeg uit eigen werk omlijst door zang
van de LWM.
Het werd een indrukwekkende middag, begeleid door Ari van
Buuren. Het kan gerust een van de hoogtepunten van ons kerkelijk
seizoen 2017/2018 worden genoemd. Dit niet in de laatste plaats
door het gezamenlijk zingen van de Oosterhuis-liederen, waar Huub
zichtbaar van genoot.
De LWM – opgericht in 1971 – behoort tot de eerste koren, die
liederen van Oosterhuis ten gehore brachten. Om die reden heeft dit
koor en daarmee onze parochie een bijzondere band met Huub
Oosterhuis.
Hij las met zijn zo kenmerkende diepe stem parafraserend voor uit
eigen werk, o.a. uit Ik versta onder liefde en uit zijn nieuwe gedichtenbundel Die wij denken. Hierin verwoordt Huub Oosterhuis de
kern van zijn geloof.
Deze is gebaseerd op de oudtestamentische wijsheid die Joodse
geleerden twee eeuwen voor Christus tot de ethische slotsom
bracht: wij zijn voor elkaar, om als medemensen naar elkaar om te
zien. Er is niets meer en niets minder, dan deze boodschap. Voor
die tijd een revolutionaire gedachte die door Jezus en zijn navolgers
wereldwijd verspreid is geraakt en nog steeds relevant is.
Na de lezing was er gelegenheid tot vragen stellen. Zo leerden we
dat Oosterhuis niet zozeer fan was van Nederlandstalige kerkliederen. Maar het toeval wilde dat hem voor studentenvieringen in
Groningen werd gevraagd om een Nederlandstalig kerklied te
maken. Zijn eerste lied was Zolang er mensen zijn op aarde.
Dit werd positief ontvangen. Steeds vaker kreeg hij verzoeken om
liederen te schrijven, totdat hij besefte dat daarin zijn roeping zou
kunnen liggen. Sindsdien is zijn repertoire gegroeid naar meer dan
1000 liederen met daarnaast vele gedichten en boeken.

Een aantal liederen is eind jaren 80 in het Duits vertaald. Huub
Oosterhuis vertelde dat hij indertijd Duits ervoer als een taal van de
Tweede Wereldoorlog: “het Duitse geschreeuw”. Hij had daar helemaal niets mee. Toen zijn liederen eind jaren 80 in Hannover en
Bremen gezongen werden, was hij wel nieuwsgierig geworden en is
er op uitnodiging langs gegaan. Dat zijn liederen zo goed klonken in
het Duits had hij niet verwacht. Het raakte hem zeer. Het werkte
bevrijdend en verzoenend. Sindsdien heeft hij dit initiatief tot vertaling in het Duits omarmd. Toen is hij ook op ontdekkingsreis gegaan
om Duitse dichters en Duitse literatuur beter te leren kennen.
De bijeenkomst werd vervolgens prachtig afgesloten met een
Vesper onder leiding van Coen van Loon en Frank de Haas. Ook
tijdens de Vesper zong de LWM en Liesbeth Wijkhuizen zong Ken
je mij.
Na afloop liet Huub Oosterhuis spontaan weten, dat hij graag weer
terug zou komen. Inmiddels de 84 jaar gepasseerd, hopen wij hem
nog een keer naar de Hofkerk te halen.
Als u ook zo geniet van het LWM-koor en als u meer wilt weten over
deze bijzondere man, meldt u zich dan alvast aan bij de Pastoraatsgroep voor een volgende bijeenkomst.
Arthur Anderegg
______________________

TERUGBLIK OP SEIZOEN 2017-2018
Het is de gewoonte op het eind van een jaar terug te kijken op wat er in
dat jaar gebeurd is. Hier een aantal gebeurtenissen uit het afgelopen
jaar.
Hof der verbeelding
Op 28 september werd het eerste jubileum gevierd van de filmclub, Hof
der Verbeelding. Vijf jaar lang wordt er iedere maand een film uitgekozen, vaak binnen een serie rond een bepaald thema. De groep die
dit organiseert blijft enthousiast; zij gaan door met deze bijzondere
avonden.
Kloosteravonden
Als afsluiting van het jaar waarin de heiligverklaring van de Martelaren
van Gorcum herdacht werd, organiseerde de Hofkerk gedurende het
seizoen een cyclus van vijf kloosteravonden (19 okt., 16 nov., 22 febr.,
22 maart en 19 april).

Onder de negentien martelaren waren vier wereldheren, elf franciscanen, twee norbertijnen, één reguliere kanunnik van Augustinus en
één dominicaan. Gezien de actualiteit met de huidige paus en de
aandacht die wij aan pater Frans van der Lugt sj. hebben gegeven was
er een vijfde avond rondom de spiritualiteit van Ignatius van Loyola. Het
waren zeer boeiende avonden.
De staat van de parochie
Bij het werk van de pastoraatsgroep hoort het verbinding leggen tussen
de verschillende groepen van de parochie. Zij onderkent het belang
van uitwisseling en wil duidelijk maken dat wij allen met elkaar de
parochie dragen.
Op 11 november organiseerde zij een inspiratiemiddag waar intensief
gesproken werd over ‘De staat van de parochie’. Daarnaast gingen zij
in gesprek met de koren om te luisteren naar hun welbevinden. Samen
met het locatiebestuur zijn er sinds 2015 de avonden van het toekomstberaad. Dit jaar waren er vier van deze avonden (21 sept., 7
dec., 30 jan. en 13 maart).
Sam’s kledingactie
Deze actie gaat ieder jaar weer door. Ook dit seizoen werd er in
november en april kleding opgehaald door Sam’s kledingactie, meestal
gaat de opbrengst naar een project van Cordaid Mensen in Nood.
Concerten
In het afgelopen jaar zijn er vijf concerten gegeven. Astrid Broerse
organiseert de verhuur en alles wat daarbij komt kijken. De bevlogen
wijze waarop zij dit doet verdient veel respect. Vele uren brengt zij in de
kerk door vanwege het geregel rond zo’n concert. Op de koffieschenkers en de kosters kan zij altijd een beroep doen om op deze
avonden en zondagmiddagen te helpen.
Parels en vespers
Sinds enige jaren zijn deze een vast onderdeel van de Advent en de
Vasten. Dit jaar heeft men ze gecombineerd. Door het lopen van het
pad van de Levensparels kan men zich voorbereiden op Kerstmis of
Pasen. Als het ware in een pelgrimage door de kerk wordt stilgestaan
bij wat kernthema’s van ons geloof. De middag wordt gezamenlijk afgesloten met een vesper.
KinderPastoraat
 HofKinderkoor. Na de zomer nam Juliska de Vries het kinderkoor
over van Marcel Dobbelsteen. Met haar enthousiasme brengt zij de
kinderen de kunsten van het zingen bij.

Helaas is het koor nog niet heel erg gegroeid sindsdien. Maar de
kinderen zijn enthousiast en beleven veel plezier aan de repetities.
 Kinderhoek. Op 22 november werd in de doopkapel een kinderhoek ingericht, die in de Sinterklaasviering van 26 november door
de goedheiligman geopend werd. Deze kinderhoek is een succes.
Regelmatig wordt er op de zondagochtenden gebruik van gemaakt.
 Kindernevendienst. Maandelijks is er tegenwoordig weer een kindernevendienst.
Al deze activiteiten versterken elkaar en zijn uitnodigend naar jonge
ouders. Erika van Hove en Agnes Skot zijn de drijvende krachten
hierachter. Beiden zijn inmiddels ook toegetreden tot de pastoraatsgroep.
Pastor Leo
Rond 14 december werd op diverse manieren de 70ste verjaardag van
pastor Leo Nederstigt gevierd. Die donderdagmorgen ging hij voor in
de Gerardus samen met zijn broer Jan (pater Savio) en pater Lars
Frendel.
Het was een ontroerende viering. Men zag dat het slechter ging met
pastor Leo, maar in de vieringen waarin hij voorging klonk zijn stem
nog krachtig en zong hij met hartstocht de liederen mee en de eucharistische gebeden. Op 15 februari werd hij opgenomen in hospice de
Zorgherberg, waar velen hem in de maanden daarna hebben opgezocht. Tenslotte is hij op 22 mei zachtjes teruggegaan naar de Vader.
De uitvaart op 29 mei, maar ook de avondwakes in de Gerardus en de
AnnaBon op de avonden daaraan vooraf, waren zeer indrukwekkend.
Kerststallententoonstelling
17 december vond de goede doelenmarkt en de opening van de
kerststallententoonstelling plaats. Ook dit jaar was deze een groot
succes. Er kwamen zo’n 2600 mensen op af!
Samenwerkingsverband Clara & Franciscus
16 januari riep het bestuur van het samenwerkingsverband voor het
eerst de locatiebesturen van de vijf parochies bij elkaar. Dit was een
nieuwe stap in het toegroeien naar elkaar. Iedere locatie heeft zijn
eigen zorgen en het was belangrijk dat dit op deze avond op eerlijke
wijze gedeeld werd.
I-PCI
Gedurende dit jaar werd het proces van het samenvoegen van de
PCI’s, de Parochiële Caritas Instellingen van de vijf parochies voltooid.
Op 18 april kwamen zij voor het laatst bij elkaar. Vanaf dat moment
was het aan de I-PCI, de Interparochiële PCI Clara & Franciscus om
het werk over te nemen.

Per 30 juni 2018 is deze I-PCI officieel opgericht. Zitting erin hebben
vertegenwoordigers van de vijf parochies van Clara en Franciscus.
Bukra Ahla
3 februari vond er rondom restaurant Polder voor het eerst weer een
sponsorloop plaats. De opbrengst was voor het vluchtelingenkamp
Bukra Ahla in Libanon waar Ari van Buuren op bezoek was geweest.
Het was een gezellige, goed georganiseerde middag, waar heel wat
kinderen aan mee deden. Samen met de kerstcollecte bracht zij 3200,Euro op, een fantastisch resultaat!
Eerste Communie
21 februari startte met een ouderavond het Eerste Communie Project
voor de parochies ABG, Martelaren van Gorcum en Petrus’ banden. 24
juni vond de Eerste Communie plaats in de kerk in Diemen. Twaalf
kinderen deden eraan mee. Pater Marianus en pastor Coen van Loon
gingen voor in de feestelijke viering.
Herdenking Bijlmerramp
4 oktober werd herdacht dat het vijfentwintig jaar geleden de ramp in
de Bijlmer was. Een moment van herdenking en verdriet.
The Passion
Op 29 maart, Witte Donderdag, vond in ons samenwerkingsverband
The Passion plaats, het grote TV-spektakel waarmee de lijdensweg
van Christus in onze tijd wordt geplaatst. Een moment van vreugde en
Saamhorigheid. Vele kerken in Zuid Oost hadden deze gelegenheid
aangegrepen om activiteiten te organiseren en zo zichzelf zichtbaar te
maken.
Oecumene met de orthodoxe kerken
Zondag 22 april was de eerste viering waarin aandacht werd gegeven
aan de orthodoxe kerken. Gedurende 2018 zijn er drie themavieringen
waarin dit gebeurt. Op 10 juni was de 2de viering.
Gast was Grigor Ayvazyan. Grigor is Armeens van oorsprong en in
opleiding tot diaken in de Armeense kerk aan de Kromboomsloot. Hij
ging mee voor met diaken van Loon in de liturgische kleding van zijn
kerk. Op boeiende wijze vertelde hij over zijn geloof. In het gesprek na
de viering kwam de Armeense genocide uit 1915 ter sprake. Het werd
indringend duidelijk hoe deze genocide nog doorwerkt en aanwezig is
in Armeense gezinnen.
Bedevaart Assisi
Van 28 april tot 6 mei vond de bedevaart van het bisdom naar Assisi
plaats. Diaken Han Hartog en Coen van Loon namen deel aan deze
bedevaart.

Het leverde hen veel informatie op over onze heiligen Clara en
Franciscus. Zij kwamen thuis met twee iconen die het komende jaar in
alle locaties de liturgie zullen gaan ondersteunen.
Bevrijdingsdag
5 mei nam de LWM deel aan een bijzondere zangmanifestatie ter
gelegenheid van Bevrijdingsdag in de Oude Lutherse kerk aan het
Spui. Zeven koren uit verschillende christelijke stromingen zongen
liederen van verzet en bevrijding uit hun eigen repertoire.
Hemelvaart
Hemelvaart, 10 mei, was de traditionele viering in de Koningskerk, de
‘krentenbollenviering’. Nieuw was de wandeling die eraan vooraf ging.
Vanaf de Gerardus aan de Lombokstraat liep men via de Eltheto in de
Javastraat, de Muiderkerk (Linnaeusstraat), de AnnaBon (2de Oosterparkstraat), de Hofkerk en de Bron naar de Koningskerk.
Bij iedere kerk kwamen er mensen bij. Uschi Janssen uit de AnnaBon
was een boeiende gids onderweg die veel wist te vertellen.
Avond voor jonge ouders
17 mei vond er voor het eerst een avond plaats waar jonge ouders voor
waren uitgenodigd. Met een tiental mensen ontstond een boeiend gesprek. De aanwezigen waren enthousiast en een tweede avond werd
afgesproken.
Parochievergadering
Op 24 mei vond de voorjaarsvergadering van de parochie plaats.
Diverse plannen kwamen op tafel, waaronder de vraag hoe men de
andere zijbeuk beter kan gaan gebruiken.
Kindermusical
Zaterdag 26 mei organiseerde het DPA-O een musical voor kinderen.
Een dag lang waren zes acteurs van jeugdtheatergroep de Vliegende
Speeldoos aanwezig. Ieder van hen studeerde met een groep kinderen
uit de kerken van Amsterdam Oost een deel van de musical in. Om
16.00 uur kwam alles samen en werd de musical uitgevoerd.
Het werd een prachtige voorstelling. En het maakte veel indruk hoe de
kinderen in zo’n korte tijd op het podium ècht iets moois neerzetten.
Huub Oosterhuis
Al heel lang leefde de wens, met name bij de LWM, om Huub
Oosterhuis weer eens uit te nodigen. Zaterdag 16 juni was het dan
zover. In een zeer goed gevulde koffiebeuk gaf Huub een boeiende
lezing en bracht de LWM een groot aantal liederen ten gehore. De
middag werd afgesloten met een vesperviering.

2de Clara en Franciscusviering
Zondag 17 juni vond in de Drie Stromen aan de Renswoudestraat de
2de Clara en Franciscus viering plaats. Het koor bestond uit koorleden
uit de vijf parochies. Pastor Nico van der Peet ging voor, samen met
diaken Han Hartog. Na afloop was er een goed gedekte tafel met
Surinaamse gerechten.
De viering was een goede verdere kennismaking tussen parochianen
van onze vijf parochies.
Op 1 juli werd dit boeiende jaar afgesloten en we maken ons nu weer
op voor het nieuwe kerkelijke seizoen.
Coen van Loon, diaken.
_____________________

CADEAUWINKEL VAN DE WERELD
“HET ELSENGROEN”
De Cadeauwinkel van de Wereld - Wereldwinkel Het Elsengroen,
bestaat al ruim 20 jaar.
Wij verkopen producten zowel food
als non-food en een belangrijke
voorwaarde is dat producenten in
ontwikkelingslanden een redelijke
prijs kunnen krijgen voor hun
producten, allemaal met Fair Tradekeurmerk, producten die zijn gemaakt met respect voor mens en
milieu.
De -vaak- kleinschalige producenten krijgen een rechtvaardige prijs
en hierdoor wordt de bewustwording over de levensomstandigheden van kansarmen in de wereld en de noodzaak deze
mensen een menswaardig bestaan te helpen opbouwen.
Alle producten zijn verschillend en van verschillende materialen,
bijna allemaal met de hand gemaakt. Nadat we deze producten hier
inkopen en weer gaan verkopen, gaat alles wat we overhouden
naar projecten van onze doelstelling.
Onze Wereldwinkel-bus staat op het Diemerplein bij de Apotheek in
Diemen op vrijdag en zaterdag 10.00-16.30 uur en hierbij draaien
we vele ambulante kramen, bijv. kerken, ziekenhuizen, Loswalfestival, Diemerfestijn, Winkelcentrum Diemerplein, Fiets en Wan-

delbeurs Utrecht, enz. Het werk wordt geheel gedaan door onze
vrijwilligers.
Onze motie Eerlijk Delen Wereldwijd. Zowel ver weg als heel
dichtbij in onze maatschappij.
Kom gerust kijken bij onze kraam en het belangrijkste is het verhaal
achter de producten. Tot dan.
Noteert u vast de volgende data in uw agenda, want dan staan wij
weer met onze Wereldwinkel achter in de Hofkerk:
- zondag 29 juli
- zondag 30 september
- zondag 28 oktober, als extra datum!
- zondag 25 november
- kerstfair
- kerststallententoonstelling
Hartelijke groeten, Jolanda Merks
Bestuurslid Het Elsengroen, tel. 06 306 558 12
_____________________

PAROCHIE-EXCURSIE NAAR LA VERNA
Op 7 juni bezochten wij met 12 parochianen Stadsklooster La Verna
in de Derkinderenstraat te Amsterdam Nieuw-West. La Verna is een
communiteit van franciscanen en tevens een franciscaans centrum
voor spirituele ontwikkeling. Toen wij rond 20.00 uur aankwamen
werden wij door Fer van der Reijken ofm hartelijk verwelkomd.
Koffie en thee stonden klaar en in een mooie vergaderruimte
vertelde Fer ons over La Verna.

Het gebouw in de Derkinderenstraat werd in 1965 gebouwd door de
broeders van St. Louis uit Oudenbosch. Omdat het gebouw te groot
werd voor hen vroegen zij de franciscanen bij hun te komen wonen.
Daarvoor woonden de franciscanen in een huis naast de Mozes en
Aäronkerk en in de Robert Scottstraat bij de St. Josephkerk.
Het was eerst op
proef. De broeders
van St. Louis zaten
aan een aparte tafel
en zo ook de franciscanen.
Gaandeweg hebben
de
franciscaanse
broeders het huis
overgenomen.
De laatste broeder van St. Louis die stierf in het huis was broeder
Magnus.
Momenteel wonen er in de communiteit zes broeders en één
predikant. De predikant woont hier al enkele jaren. De jongere
broeders studeren en/of werken fulltime of parttime in diverse
instellingen. De oudere broeders gaan regelmatig voor in vieringen
in verschillende parochies en hebben andere taken. Een deel van
hun dagritme bestaat uit gebedsvieringen, waar bezoekers ook aan
mee kunnen doen.
De communiteit biedt ook plek aan de activiteiten van de Stichting
La Verna en zorgt door de aanwezigheid van de broeders voor een
atmosfeer die de uitdrukking is van franciscaanse spiritualiteit, met
waarden als gastvrijheid, openheid en eenvoud.
Broeder Rob Hoogenboom, thans provinciaal overste, woont ook in
de communiteit. Hij studeerde 6 maanden spiritualiteit in Washington in Amerika. Van daaruit ontstond het initiatief om van de
Amsterdamse communiteit een spiritueel centrum te maken. Het is
geen centrum voor alleen de spiritualiteit van Franciscus, daarom
noemde La Verna zichzelf bijna 20 jaar lang Franciscaans centrum
voor spirituele ontwikkeling.
De naam La Verna is ook de naam van een franciscaans heiligdom
op een berg in de Toscaanse Apennijnen. Op deze plek kreeg Sint
Franciscus van Assisi in 1224 op wonderbaarlijke wijze de stigmata,
de vijf wondtekenen van Christus.

Er worden zeer uiteenlopende cursussen gegeven in La Verna,
zoals ademen, autobiografisch schrijven, sacraal dansen en tekstlezing. De meeste cursisten zijn tussen de 50 en 70 jaar en bestaat
voor 80% uit vrouwen. De benaming stadsklooster was 20 jaar
geleden geen optie geweest maar is nu erg in zwang voor de
verwachting die men dan heeft van rust, geloven, diepgang etc.
Na al deze informatie werden wij door Fer rondgeleid door het
gebouw met z'n prettige atmosfeer. In een van de gangen hing een
bijzonder drieluik over de ontmoeting van St. Franciscus met de
Sultan van Egypte dat geschonken werd door soefi moslims. De
kunstenaar ervan is franciscaan Robert Lenz.
Op de middelste afbeelding is te zien dat Sultan en Broeder beiden
een christelijke stralenkrans dragen en dat ze worden omgeven
door een Islamitische vuurkrans. Die symboliseren hun beider vurig
geloof dat hen eerder zou binden dan scheiden. Deze ontmoeting
vond plaats in 1219, terwijl de vijfde kruistocht in volle gang was en
Europa in een felle strijd verwikkeld was met de islam om de
heerschappij over het Heilig
Land. Franciscus heeft zich
tijdens deze vreselijke kruistocht verzet tegen het bloedige beleg van Damiate en
ervoor gepleit dat de kruisvaarders op het voor hun
gunstige vredesvoorstel van
de Egyptische Sultan zouden
ingaan. Toen dat niet hielp is
Franciscus overgestoken naar
het vijandige kamp om daar
moslims en christenen die gewond waren geraakt te verplegen. Franciscus ging ongewapend en op blote voeten op pad en
het lukte hem na twee mislukte pogingen bij de Sultan te komen die
hem ontving. Hij heeft meerdere dagen met de Sultan gesproken,
als een broeder. Sultan Malik al-Kamil, die vaak werd afgeschilderd
als een wrede man, bleek een vredelievende vorst te zijn die zich
tolerant gedroeg tegenover christenen. Ook tegenover de kruisvaarders heeft deze door het Soefisme geïnspireerde vorst zich
hoffelijk gedragen.

Franciscus zou volgens onderzoek, van met name de Nederlander
Jan Hoeberichts (1929-2014), uit zijn geweest op een vreedzame
en respectvolle dialoog met de Sultan. Hij wilde naast en niet
tegenover de moslim staan. Volgend jaar wordt bij La Verna herdacht dat deze ontmoeting 800 jaar geleden is. Een mooi moment
om interreligieuze ontmoetingen te hebben.
Wij bezochten ook de kapel. Een prettige ruimte. Het ochtend- en
avondgebed is voor iedereen toegankelijk.
Oecumenische bijeenkomsten vinden daar ook plaats zoals met
pkn-gemeenten, het Apostolisch Genootschap en het Leger des
Heils. De broeders zijn ook bij die gemeenschappen geweest dus er
bestaat een mooie uitwisseling. De broeders hebben ook echt een
plaats in de maatschappij en maken met veel mensen contact. Aan
verbroedering tussen religies geven zij actief gestalte.
Ik mag wel zeggen dat onze groep van 12 parochianen een
boeiende avond heeft gehad en geïnspireerd huiswaarts keerde.
Fer was een geweldige gastheer. Informatief, bezield en gelukkig
ook humoristisch!
Ik kan La Verna zeer aanbevelen. Er heerst zo'n rust, zo'n vrede. En
het aanbod van activiteiten is groot. Voor het najaarsprogramma,
kunt u terecht op de website: https://stadskloosterlaverna.nl/
stadsklooster-amsterdam/downloads of neemt u één van de
programmaboekjes mee uit onze kerk. Vrede en alle goeds!
René van Eunen
Opm. Voor de uitleg over de ontmoeting van Franciscus met de Sultan heb ik
deels gebruik gemaakt van een tekst van filosoof Marlies ter Borg-Neervoort. Zij
bouwt met verhalen uit Koran en Bijbel bruggen tussen de Islamitische en
Westerse traditie. Zie: ww.marliesterborg.net.
De illustratie is met dank aan Br. Philippus Philippus OFM Cap, een Nederlandse
kapucijn. Hij heeft duizenden tekeningen, kerkramen, schilderijen, etsen en
beelden gemaakt.

______________________

DROMEN OVER DE TOEKOMST
Sinds de laatste paar jaren wordt er in de Hofkerk veel nagedacht over
de naaste toekomst van onze geloofsgemeenschap. Dat gebeurt in het
Toekomstberaad. In dit TB worden, in betrekkelijke rust en zonder al te
dwingende agenda en tijdsdruk, lijnen uitgezet naar de toekomst.

Aan welke zaken rond liturgie, diaconie, pastoraat, kinderen, jongeren,
samenwerking met anderen en meer willen we aandacht besteden en
hoe geven we dit vorm?
Heel veel van deze onderwerpen zijn inmiddels de revue gepasseerd.
Natuurlijk realiseren we ons dat we – om het eens heel eenvoudig te
zeggen – niet álles kunnen. Ons kerkbezoek is in de loop van de jaren
fors teruggelopen. En er is een grens aan de belastbaarheid van ons
vrijwilligerskader. Sommige van onze vrijwilligers hebben bijna een
dagtaak aan hun werk voor de Kerk. We beseffen dus terdege dat er uit
alle plannen die besproken worden onvermijdelijk keuzes moeten worden gemaakt en prioriteiten worden gesteld.
Een van de aanleidingen voor deze bezinning – die sowieso nuttig en
waardevol is- is het naderende vertrek van pastor Coen van Loon, die
per eind november met pensioen gaat. Heel blij zijn we in het TB met
de deelname van enkele enthousiaste en dynamische jongeren.
We willen als Hofkerk ook aan de
jongere generaties nadrukkelijk
een ontmoetingsplek bieden. Er
is al het een en ander op gang
gebracht. In het najaar zullen er
in onze kerk enkele grote
evenementen worden georganiseerd – vooral rond muziek –
waar de jongeren zich intensief
voor inzetten. U zult hier in de
komende maanden veel over
gaan horen!
In het komende seizoen willen
we dat nadenken én praten over
de toekomst van onze parochiegemeenschap, naast het TB,
graag in een bredere kring doen.
Op een of meer tijdstippen – deze worden nog vastgesteld – willen we
in een gespreksgroep bij elkaar komen waarvan in eerste instantie de
insteek zal zijn: welke dromen hebben wij over de toekomst van onze
parochiegemeenschap? Dan zal het niet op de eerste plaats om
discussie of debat gaan. Wel willen we met elkaar gedachten, gevoelens en ervaringen uitwisselen. Open gesprekken waarin iedereen de
ruimte krijgt om zijn of haar dromen, ideeën en suggesties met anderen
te delen. Vanuit de gedachte dat we met elkaar die geloofsgemeenschap vitaal willen houden en elkaar willen vasthouden.

Zo’n gespreksgroep zou geleidelijk ook een bredere betekenis kunnen
krijgen: als platform waar we met elkaar van gedachten kunnen wisselen over alle onderwerpen die we belangrijk vinden, of ze nu wel of
niet direct met Kerk en geloof te maken hebben.
Heel mooi zou zijn als we in de gespreksgroep tot een uitwisseling
tussen diverse generaties kunnen komen.
Zodra is vastgesteld wanneer we dit gaan doen, wordt het bekend
gemaakt. Weet alvast dat u van harte welkom bent!
Namens de Pastoraatsgroep,
Frank de Haas
_______________________

PERSONALIA
Onze overledenen:
Pastoor Leo
Leonardus Jacobus Maria Nederstigt 70 jr.
Leo werd geboren op14 december 1947 in Haarlem.
Na zijn studie begon hij in 1973
als pastoraal werker in de
Gerardus Majellakerk in de
Indische Buurt in Amsterdam
Oost. In die tijd werd hem gevraagd een leefgroep voor studenten in de pastorie van de
Gerardus Majellakerk te starten.
Een jaar later, 17 november
1974, werd hij priester gewijd en
werd hij daarmee kapelaan van
de Gerardus Majella.
Vijf jaar later (april 1979) werd
hij pastor van de VVL parochies:
Vincentius à Paolo, het Allerheiligst Hart van Jezus (Vondelkerk) en de H.H. Nicolaas en
Barbara (Liefde).

Tevens kreeg hij de opdracht in de Chassékerk (O. L. Vr. Altijddurende Bijstand), een woongroep voor theologiestudenten op te
zetten.
Van de VVL was Leo pastoor en hoofdverantwoordelijke van 1
september 1983 tot 1 september 1993.
Daarnaast werd hij in 1995/1996 geestelijk leidsman en waarnemend rector voor de priester-diakenopleiding in het Willibrordhuis in
Amsterdam (het Konvikt), waar hij in 1989 al als geestelijk leidsman
begonnen was.
In 1994 werd hij tevens pastoor van de Maria Magdalena in de
Spaarndammerbuurt.
Toen Leo in 1997 terugkeerde in Amsterdam Oost, hadden de
parochies in Oost roerige jaren achter de rug. Ook daar is dan
inmiddels een regioparochie ontstaan, de ABG parochie, een samenvoeging van de Anna, de Bonifatius en de Gerardus Majella.
De Sint Annakerk (de Pool) werd gesloten in 1970 en gesloopt in
1978; de Bonifatius (de Grote Bon) in 1982 en gesloopt in 1984. In
1992 werd de grote Gerardus Majella gesloten en verhuisde men
naar de kleine Gerardus aan de Lombokstraat.
Leo raakte opnieuw thuis tussen de mensen van de buurt. Velen
kenden en waardeerden hem.
Op 1 april 2014 volgde een verdere samenvoeging. Er ontstond een
samenwerkingsverband in Amsterdam Oost-Zuidoost van vijf parochies en acht kerklocaties. Leo werd benoemd tot pastoor van het
samenwerkingsverband Clara & Franciscus, een gebied van het
Scheepvaartmuseum tot voorbij de Gaasperplas. Uit de naam, door
Leo gekozen, bleek Leo’s liefde voor Franciscus, de grote arme.
Inmiddels was Leo ziek geworden. De schijnbaar overwonnen
darmkanker kwam terug in de lever en het hoofd en begon hem te
verzwakken. Op 1 juni 2017 kreeg hij eervol ontslag als pastoor van
Clara & Franciscus. Zo lang als mogelijk bleef hij daarna voorgaan.
En zijn huis bleef dagelijks openstaan voor bezoek van allerlei
pluimage.
In zijn hele carrière heeft Leo het woord vertrouwen als belangrijkste
woord in zijn vocabulaire gehouden. In al zijn kwetsbaarheid en
soms ongeduld en geïrriteerdheid, wilde Leo naar zijn parochianen
toe het vertrouwen van God in de mensen doorgeven.

Naast het woordje vertrouwen was het woord verbinding Leo op het
lijf geschreven. Hij was zeer betrokken bij mensen aan de rand van
de samenleving. Hij was priester te midden van de mensen,
betrokken en emotioneel aanwezig. Onvermoeibaar zoeken waar
verbanden gecreëerd kunnen worden en zoeken waar mogelijkheden zijn om samen op te trekken was een van Leo’s sterkste
kanten.
Pater Karel van der Horst – 91 jr.
In 1939 meldde Karel zich aan bij het klein seminarie van de Mill Hill
Missionarissen in Hoorn en vervolgde zijn studie in Haelen; vervolgens studeerde hij filosofie en theologie in Roosendaal en
Londen.
Op 5 mei 1951 legde hij de missionaire eed af en op 13 juli 1952
werd hij tot priester gewijd in Mill Hill.
Acht jaar was Pater van der Horst missionaris in Oeganda waarna
hij van 1960 tot 1965 leraar werd op het college van Mill Hill in
Hoorn. Daarna was hij tot zijn pensionering in 1998 weer missionaris in Oeganda.
Als een rasechte Mokummer
hield Karel van drukte en gezelligheid en een kwinkslag.
Voor Karel was het belangrijk
om met en bij mensen te zijn en
de familieband te onderhouden.
Die sociale verbondenheid
kwam goed tot uitdrukking in
zijn pastorale zorg als missionaris in het Apostolisch
Vicariaat van de Boven-Nijl,
zoals het toen nog heette, als
leraar aan het klein seminarie
in Hoorn en in het seminarie in
Oeganda in het Bisdom Jinja.
De minderbedeelde mens had
zijn aandacht, vooral de mensen in het melaatsenkamp
Buluba.

Eenmaal terug in Nederland vond hij het geweldig om als vrijwilliger
vluchtelingen te helpen de Nederlandse taal onder de knie te
krijgen.
Karel inspireerde mensen met zijn levensvreugde. Hij kon genieten
van de kleine dingen van het leven ook toen het fysiek wat minder
ging. Tot het laatst genoot hij ervan om met collega’s te O-hellen, of
te Scrabbelen.
Karel, dank voor alles, dat je rust mag vinden bij de God die je
diende.
‘Dit is dus waar het om gaat: geloof, vertrouwen en liefde. Dat moet
steeds het belangrijkste in ons leven zijn. Maar het allerbelangrijkste is
de liefde.’ (1 Kor.13,13)
_____________________

Gedoopt:
31 januari
27 mei
27 mei
17 juni

Tjalle Kalsbeek
Leonardo Zillig
Chanice Koswal (26 jaar)
Layvin (3) en Raily (7) Koswal
Lucas en Nicholas Fiorenza

Getrouwd:
23 juni

Aleide Nijpels en Anton Monshouwer

_____________________

MISINTENTIES
Misintenties spreken wij in de geloofsgemeenschap uit als wij om
gebed of steun willen vragen voor iets belangrijks of voor iemand, die
ons ter harte gaat.
We willen iemand gedenken, of steun vragen in een moeilijke situatie.
We vragen bijvoorbeeld een gebed voor een zieke, of om zegen voor

een operatie. Ook gedenken wij zo onze overledenen. In de vieringen
doen wij dat tijdens de voorbeden.
Nu is het geval dat al enkele jaren in onze parochie overledenen genoemd worden van wie niet duidelijk is of dat nog steeds de bedoeling
is of gewenst is. Wij vragen u vriendelijk contact met ons op te nemen
of wij het gedenken van uw dierbare overledene wilt blijven noemen,
zoals het nu gebeurt, of dat u ermee wilt stoppen.
Ook is het mogelijk alleen op speciale data misintenties te laten uitspreken, die u dan aan ons opgeeft.
Voor opgaves hebben wij een apart emailadres aangemaakt, namelijk:
misintenties@hofkerk.amsterdam
Per email heeft onze voorkeur, maar u kunt ook bellen via het telefoonnummer van de parochie te weten 020-665 38 30.
Voor het lezen van misintenties vragen wij een bijdrage van Euro 10,per intentie per keer. U kunt dit bedrag overmaken op rekeningnummer: NL13 INGB 0000 1225 88 ten name van RK KERKBESTUUR
PAR HH MARTELAREN VAN GORCUM onder vermelding van
‘misintenties’ en naam van de persoon aan wie de intentie wordt
opgedragen. Indien u liever contant betaald kan dat natuurlijk ook. Dan
is een envelopje met de naam, de datum en de vergoeding in de
brievenbus van de pastorie een mogelijkheid.
Mocht u nog andere vragen of aanvullingen hebben dan kunt u mij daar
over benaderen.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Namens het locatiebestuur,
Margreet Grondman
_____________________

De redactie
en alle medewerkers
van Hofnieuws
wensen u een hele
fijne vakantie!!
______________________

LITURGIEKALENDER

zondag 15 juli

Woord- en Communieviering

10.30 uur

F. de Haas en mw. J. de Bruin

zondag 22 juli

Woord- en Communieviering

10.30 uur

Mw. Renee Everard

zondag 29 juli

Eucharistieviering

10.30 uur

Marianus Jehandut

zondag 5 augustus

Woord- en Communieviering

10.30 uur

Coen v Loon en Ari v Buuren

zondag 12 augustus

Eucharistieviering

10.30 uur

R. Huysmans en C. van Loon

zondag 19 augustus

Vakantiekoor

Vakantiekoor

Vakantiekoor

Vakantiekoor

Vakantiekoor
Woord- en Communieviering

10.30 uur

Vakantiekoor

Frank de Haas

zondag 26 augustus

Woord- en Communieviering

10.30 uur

Coen van Loon

zondag 2 september

Eucharistieviering

10.30 uur

Ruud Huysmans

zondag 9 september

Woord- en Communieviering

Jubilemus

10.30 uur

Coen van Loon

Domino

zondag 16 september

Oecumenische viering DPA-O

Ad hoc-koor

10.30 uur

Coen van Loon en anderen

Kinderkoor

Vakantiekoor

LWM

zondag 23 september

OPENING SEIZOEN

LWM

10.30 uur

MARTELARENFEEST

Kinderkoor

Woord- en Communieviering
Coen v Loon en Ari v Buuren

zondag 30 september

Woord- en Communieviering

10.30 uur

Ari v Buuren en mw. J. de Bruin

Meerklank

Alle genoemde tijden en voorgangers zijn onder voorbehoud,
er kunnen nog wijzigingen plaatsvinden.
Raadpleeg a.u.b. de website van de parochie voor de laatste info.

