AFSCHEID
Het is wat onwerkelijk om mij te realiseren dat dit de laatste Hofnieuws
is waar ik in schrijf. Vier jaren zijn eigenlijk veel te kort. Aanvankelijk is
het wennen, ook het voorgaan in een nieuwe kerk. Door de grootte van
het priesterkoor was het zoeken naar wat voor mij een prettige manier
was om gebeden en rituelen te doen.
Langzaam groeide ik daarin.
In de eerste maanden heb ik
misstappen begaan.
Ik kwam binnen met tamelijk
vastliggende ideeën en dromen en kwam er pas gaandeweg achter hoezeer een
ervaring van jaren onder één
voorganger, vaste gebruiken
en gewoontes oplevert. Daar
hield ik te weinig rekening
mee.
Maar eenmaal daar doorheen
kwam de samenwerking op
gang en ontstond er een stijgende lijn.
We hebben veel voor elkaar gekregen in die vier jaar.
Bijzondere projecten als het pingpongpakhuis en het jubileum van 150jaar heiligverklaring van de H. H. Martelaren van Gorcum. Maar ook het
langzaam ingroeien in die grote parochie Clara en Franciscus. Een
moeilijke maar tevens onvermijdelijke weg.
Wanneer je kijkt naar de perfecte staat van het gebouw en de vele
aanvragen om het gebouw en de pastorie te huren, dan heeft de
Martelaren zeker toekomst. Kijk je naar het geringe aantal doopjes en
huwelijken en het afnemend aantal uitvaarten, dan zijn er veel meer
zorgen. De betrokkenheid bij de parochie en de wil om je daarvoor in te
zetten, zou vergroot moeten worden, maar hoe doe je dat?!
Natuurlijk zijn er tekenen van hoop. Telkens weer ben ik onder de
indruk van het enorme aantal uren dat een vast aantal vrijwilligers in de
Hofkerk stoppen. Dat is de kurk waarop de parochie drijft. Heel veel
complimenten daarvoor. Daarnaast zijn er jongeren die allerlei ideeën
hebben voor de kelder onder de kerk. Zij doen mee aan het toekomstberaad. Mocht hun initiatief van de grond komen, dan zal dat
zeker nieuwe impulsen geven. Opvallend zijn de echtparen met een
niet Nederlandse achtergrond. Een Pools echtpaar, een echtpaar waar-

van zij Pools is en hij Egyptisch, een echtpaar waarvan zij Hongaars is
en hij Braziliaans, diverse echtparen met een Braziliaans-Nederlandse
samenstelling, een Duits-Peruaans echtpaar. Dit lijkt echt een nieuwe
doelgroep die veel aandacht mag gaan krijgen.
Heel blij ben ik met het initiatief van Elly Woortmeijer, Erika van Hove
en Agnes Skot van de ‘gespreksavonden voor jonge ouders’. Deze
gaan iedere maand plaatsvinden. Het zijn aangename avonden waarop
in een open sfeer gesproken wordt over geloven en opvoeden. Echt
een aanwinst! En dan is er de kinderhoek in de doopkapel. Iedere
zondag zie je daar toch wel één of twee ouders rondlopen.
Deze nieuwe impulsen vragen om een open houding. Ik zie deze
echtparen na de viering nogal snel de kerk weer verlaten. Het zou goed
zijn wanneer zij opgevangen worden en iemand het gesprek met hen
aangaat, ze uitnodigt voor een kop koffie of thee. Zo zijn er altijd weer
verbeterpunten!
Zeer intensief heb ik deze vier jaar met de pastoraatgroep opgetrokken. Zij hebben mij onmisbare steun gegeven. Samen hebben wij heel
veel plannen uitgedacht en tal van evenementen van de grond getild. Ik
ben hen zeer dankbaar voor de sfeer van grote vriendschap en
vertrouwen waarin dit gebeurde.
Vier jaren zijn eigenlijk veel te kort. Maar ook voor mij wacht de
pensionering, het emeritaat. Het is tijd dat ik verder trek; als een
pelgrim onderweg… Dank aan u allen die ik in deze jaren heb mogen
ontmoeten; dank voor het vele dat wij gezamenlijk tot stand hebben
gebracht. Ik bid tot God dat Hij u allen mag beschermen en bewaren.
Coen van Loon, diaken

Zet je computer eens uit,
de herfst is online!
VAN DE VOORZITTER
Het zal niemand ontgaan zijn dat de katholieke kerk wederom negatief
in de schijnwerpers staat. Het is om mismoedig van te worden. Wil je
eigenlijk nog lid zijn van een kerk waar geestelijke leiders van hoog tot
laag kwetsbare mensen misbruikt en mishandeld hebben. Het gaat om

duizenden slachtoffers, waarvan een klein deel “schadeloos” is gesteld
met een geldbedrag.
Ondertussen ging men verder alsof er niets meer aan de hand was.
Dat was een grote misrekening. Onder grote publieke druk vanwege de
aanhoudende berichtgeving heeft de Paus besloten om een 3-daagse
conferentie van bisschoppen wereldwijd aan het misbruik te wijden.
De vraag voor ons katholieken is: hoe gaan wij hiermee om?
Hebben wij nog vertrouwen in de kerk en haar leiding?
Toevallig of niet is het thema voor ons samenwerkingsverband dit jaar:
“Ga en herstel mijn Huis”. Dat is de opdracht die St. Franciscus van
Christus kreeg in een visioen en het begin markeerde van zijn missie.
Hoe toepasselijk is dat nu: de katholieke kerk is anno 2018 in verval.
Het is aan ons om dit te stoppen en de kerk in de geest van Christus te
herstellen. Niet wachten op wat van de kerkelijke leiding komen gaat,
maar van onderop beginnen met het herstel. Dit begint met herkennen
en erkennen van de problemen, vervolgens kijken waar de
mogelijkheden en kansen liggen.
En gelukkig zijn er voorbeelden van een nieuwe beweging onderop ook
in onze eigen Hofkerk. Zo was er op 16 september een bijzondere
oecumenische viering met het dak- en thuislozenkoor.
Niet de kerkelijke ceremonie stond centraal maar de mensen: daklozen, vluchtelingen, ouderen en initiatiefnemers. Diverse voorbeelden
van diaconale actie werden toegelicht en na afloop was er gelegenheid
om kennis te maken met de mensen achter de diverse diaconale
projecten: zoals het straatpastoraat, sociale kruidenier, Wijzijnhier
Kookgroep etc. Het was inspirerend en hartverwarmend.
Locatiebestuur, pastoraatsgroep, onze commissie kerk en samenleving en het toekomstberaad willen zich ervoor inzetten, dat Diaconie
een meer centrale rol in onze gemeenschap krijgt. Het gaat hierbij niet
alleen maar om hulp geven maar ook om het opbouwen van een relatie
met buurtgenoten. Door samen te werken aan een hulpvraag leert men
elkaar kennen en waarderen.
Een andere beweging van onderop, die we graag willen stimuleren, is
de samenwerking met jongeren en buurtgenoten. Door samen met hen
nieuwe vormen van inspiratie te vinden.
Zo is het eerste initiatief van de jongerengroep een uniek optreden van
blueslegende Archie Sepp op 13 november in onze kerk. Gevolgd op
14 november door een presentatie van Erik Scherder over muziek en
het brein. Ik beveel u beide avonden van harte aan, om inspiratie op te
doen en kennis te maken met onze buurtgenoten. Zie voor meer
informatie de website van de Hofkerk.
Kortom, de toekomst van de kerk ligt in onze handen.

Laten we oog hebben voor de wereld om ons heen en de aansluiting
met onze buurt/wijk/stad zoeken. Als u ideeën of initiatieven hebt, laat
het ons –Locatiebestuur, Pastoraatsgroep of Toekomst-beraad– weten.
U bent altijd welkom om hiervoor bij een van onze maandelijkse
vergaderingen aan te schuiven.
Hartelijke groet,
Arthur Anderegg, anderegg@xs4all.nl
_______________________

Jan-Paul van Spaendonck
10 JAAR DIRIGENT VAN MEERKLANK
In het seizoen 2007/2008 kwam Jan-Paul bij
ons op sollicitatiegesprek. Meerklank zat zonder dirigent en zocht iemand die het koor kon
begeleiden en ook zelf kon componeren.
En wat hebben wij geboft! Jan-Paul voelde wel
wat voor de uitdaging en ging direct aan de slag bij ons. Wij konden
onze handen wel dichtknijpen – en dat doen wij nog steeds – met zo’n
professional aan het roer.
Jan-Paul toonde van het begin af aan een perfecte feeling te hebben
voor ons repertoire, heeft veel respect voor onze stijl en onze inbreng
en dat leidt nu al ruim 10 jaar tot een heel prettige samenwerking, ook
met Gerard onze bassist en Tom onze drummer.
In de viering van 30 september willen wij hier aandacht aan besteden.
Bescheiden, net als Jan-Paul
zelf, met veel door hem gecomponeerde stukken en een
liedje, geschreven voor hem.
Als u dit leest is de viering al
geweest en wij hebben er alle
vertrouwen in dat alles weer
mooi klonk, niet in de laatste
plaats door de pakkende melodieën die hij, speciaal voor
Meerklank, schrijft.
Namens Meerklank,
Marjolein Schaefer

ACTIVITEITEN IN DE HOFKERK
Op zaterdag 13 oktober is er weer een kledinginzameling van
SAM, dit keer met een rommelmarkt.
Op dinsdag 13 november komt Archie Shepp, een Amerikaanse
jazzlegende, naar Nederland om 5 concerten te geven in diverse
kerken in Amsterdam, waaronder de Hofkerk. Hij brengt gospelliederen ten gehore.
Op woensdag 14 november komt Erik Scherder een lezing geven
over de invloed van muziek op ons brein. Dit sluit prachtig aan bij
het concert van Archie Shepp.
Het belooft twee bijzondere avonden te worden.
Op vrijdag 14 december vindt de opening plaats van de kerststallen tentoonstelling.
Er worden liederen van John Rutters ten gehore gebracht door de
LWM, begeleid door een blazersensemble.
Op zondag 16 december is er weer een Goede Doelenmarkt voor
parochianen en buurtgenoten.
Meer informatie over toegang en aanvangstijden in dit Hofnieuws.
_______________________

PCI
Parochiële Caritas Instelling Watergraafsmeer
Per 1 juni 2018 is de PCI Watergraafsmeer, gefuseerd met de PCI’s
van de andere parochies in de regio, bekend als het samenwerkingsverband Clara en Franciscus.
Er bestaat sinds die datum één PCI, met afdelingen per parochie. Deze
afdelingen krijgen een eigen budget om plaatselijke noden te bestrijden, wel onder verantwoordelijkheid van de centrale PCI.
Binnen onze parochie werkt de Commissie Kerk en Samenleving aan
de directe plaatselijke hulpvragen. René van Eunen is voorzitter van
deze commissie. René is daarnaast bestuurslid van de nieuwe PCI en
op deze wijze onze contactpersoon.
Op 4 september 2018 mochten de oud-bestuursleden van de PCI een
brief ontvangen van het bisdom. De oud-bestuursleden zijn eervol en
met oprechte dank ontslagen.

Het betreft Wim Merlijn, penningmeester, Nico Essen, secretaris en
ondergetekende, voorzitter.
De PCI is jarenlang ondersteund door Nico Visser en Ady Karsten. Na
hun twee bestuursperiodes van 4 jaar bleven zij in het bestuur, zonder
officiële benoeming van het bisdom. Zij voerden verreweg het meeste
werk uit. Nico Visser verzorgde jarenlang de financiën en Ady werkte
vanaf 2000 als secretaris. Zij was daarnaast sinds 1995 verbonden aan
de Commissie Kerk en Samenleving en samen met Wim Merlijn verzorgde zij de kledingacties.
Ady begon haar vrijwilligerswerk in 1983 in de Commissie Kerk en
Samenleving van de Bonifatiusparochie. Zij was afgevaardigde in de
Diocesane Missionaire Raad en van 1989 tot 1992 lid van het Dagelijks
Bestuur van deze Raad.
De parochie is hen veel dank verschuldigd. Het gaat om werk dat
buiten het zicht afspeelt, maar wel belangrijk is. De diaconie of caritas
is één van de drie pijlers van onze kerk, naast leerhuis en vierhuis.
Wim Nypels
_______________________
Abt Dennis Hendrickx van de abdij van Berne in Heeswijk Dinther heeft in de
laatst verschenen aflevering van het kwartaalblad “Berne” een bijdrage geschreven, die we de lezers van Hofnieuws niet willen onthouden.
Steeds meer wordt duidelijk dat wij als meelevende parochianen zelf het heft in
handen moeten nemen. We kunnen en willen niet langer alleen afhankelijk zijn
van de gewijde priesters. Zie hierover ook het artikel “Van de Voorzitter”,
elders in deze Hofnieuws.
In de Hofkerk zijn we op de goede weg. De inbreng van parochianen in de
samenstelling van de viering is groot en we hebben een deskundig kader in de
pastoraatsgroep. Ook na het vertrek van onze Diaken Coen van Loon per 1
december a.s. willen we op deze weg doorgaan. Moge het onderstaand artikel
van Abt Hendrickx daarbij een steun in onze rug zijn.

WE WORDEN ER OP UIT GESTUURD
Ieder jaar aan het begin van de vakantietijd worden er in de zondagse
liturgie schriftteksten gelezen die te maken hebben met op reis gaan,
met uitgezonden worden en een taak of missie meekrijgen.
De evangeliewoorden van de 15e zondag door het jaar werden dit keer
op 15 juli gelezen.
Leerlingen worden twee aan twee gezonden in de hoop dat ze elkaar
tot steun kunnen zijn met de rotsvaste overtuiging dat hun vriendschap
meer zegt dan hun woorden. En tegelijkertijd vraagt Jezus hen geen

overtollige bagage mee te nemen (een beeld dat best aardig is
uitgerekend in de vakantieperiode): geen brood, geen reistas, geen
geld en geen tweede stel kleren. Alleen een stok en sandalen zijn
toegelaten. Want het enige belangrijke is dat zij als leerlingen van
Jezus op weg durven gaan en mensen durven ontmoeten.
Overvloedige materiele dingen worden dan bijkomstig.
Alleen een stok – als wapen tegen de wilde dieren – mogen ze meenemen. En sandalen mogen ze dragen omwille van de ruwe en oneffen
wegen. Voor het overige vraagt Jezus vertrouwen.

Pastoraat in handen van wie?
Als je dat evangelie van de zending van de twaalf (Mc.6,7-13) in
eigentijdse woorden vertaalt dan zou je het als volgt kunnen samenvatten: Jezus geeft zijn pastorale taken aan anderen in handen. Hij
zendt zijn leerlingen twee aan twee uit, om anderen hun pastorale
dienst te bewijzen.
Het lijkt me een gerechtvaardigde vraag te zijn voor wie deze opdracht
eigenlijk geldt. We zijn immers geneigd die opdracht alleen maar toe te
kennen aan hen die in de kerk officieel als pastor zijn aangesteld, om
als zodanig binnen de gemeenschap te functioneren. Zo veel en zo
vaak wordt er in deze enkel gekeken naar ongehuwde gewijde mannen. Het gevoel bestaat zelfs dat de mogelijkheden van verbreding
waar aan het einde van de vorige eeuw nog enige ruimte voor leek te
groeien, eerder verminderen dan groter worden. En wat betekent dat
als we zien dat in ieder geval in onze westerse wereld steeds minder
mannen tot priester worden gewijd.
Als we deze problematiek enigszins tot ons te laten doordringen levert
dat het inzicht op dat wij in Europa opgegroeid zijn in een situatie,
waarin wij alle pastorale taken rustig konden overlaten aan een aanzienlijk kader van vrijgestelde priesters, terwijl tevens talloze religieuzen – vrouwen en mannen – hun diensten verleenden in onderwijs en
ziekenzorg en later ook in verschillende pastorale velden.
Op deze manier hebben we enkele eeuwen gewerkt aan de opbouw
van een exclusieve priesterkerk. We konden ons gedurende lange tijd
een royaal kader van vrijgestelden veroorloven, maar met als negatief
gevolg, dat er niet of nauwelijks aan gedacht werd, dat de opdracht van
Jezus veel breder bedoeld is dan wij haar interpreteerden. Jezus
bedoelde immers, dat elke christen zich moet belasten met de taak, die
Hij zelf op zich genomen had: namelijk om het Rijk van God te
verkondigen in daden van menselijkheid en betrokkenheid op anderen.
In wat wij benoemen als de ‘derde wereld ‘heeft dit priestermodel, of
liever gesteld deze hier gegroeide priesterkerk, eigenlijk nooit echt
gewerkt. Daar blijkt dan ook veel meer ruimte gegroeid te zijn voor

mannen en vrouwen, die allerlei deeltaken op zich nemen, zodat er
daar een grote verscheidenheid ontstaan is in het kerkelijk ambt en er
een leiderschap gegroeid is van binnenuit en geworteld in de eigen
cultuur.
In onze westerse cultuur is het vandaag overduidelijk dat het aantal
vrijgestelde priesters drastisch afneemt. Een sterke vergrijzing en
nauwelijks nieuwe aanwas. Omdat er te weinig gewijde pastores zijn
worden er allerlei noodmaatregelen genomen zoals het samenvoegen
of fuseren van parochies.
Natuurlijk zijn er ook andere oorzaken aan te wijzen voor allerlei
noodzakelijke veranderingsprocessen zoals een groeiend gebrek aan
financiële middelen en een teruglopende betrokkenheid om geloofsgemeenschappen in dagelijks doen en laten overeind te houden. Toch
lijkt nagenoeg alles op de exclusieve priesterkerk opgebouwd en
ingericht te moeten worden.
Maar zijn we hiermee niet al te sterk in de zogenoemde ‘kip-ei
‘discussie terecht gekomen. Spannen we in wezen het paard niet
achter de wagen. In feite wordt het de geloofsgemeenschappen onmogelijk gemaakt om zelfstandig te functioneren, terwijl iedere geloofsgemeenschap toch het recht heeft om over een gewijde leiding te
beschikken, die hen voorgaat in de viering van de eucharistie; of dat nu
een man of vrouw is. In de huidige situatie is de afstand tussen
individuele gelovige en gemeenschappelijke geloofsbeleving sterk vergroot.
De eigen directe sociale omgeving moet verlaten worden.
Bestaande onderlinge verbanden zijn verbroken en saamhorigheidsgevoel verdwenen. Waarom geen nadruk op deeltijd verbondenheid
van vrijgestelden om de dienst van de leiding op de schouders te
kunnen nemen?
Waarom geen aanstellings- en wijdingsmogelijkheden voor vrouwen en
mannen die bereid zijn en daartoe voorbereid?

Een toekomst ligt open
Welke oorzaken er ook aan ten grondslag liggen het is in ieder geval
duidelijk dat er nood is. Kunnen en durven we aan allerlei gelovigen
kansen te geven om hun gaven in te zetten in verschillende taken en
diensten in de kerk. Hebben niet alle gelovigen die bezield zijn door de
idealen van Jezus, de opdracht om de pastorale taken van woord en
dienst, van prediking en diaconie op zich te nemen?
Wij hebben toch allen, zoals Petrus in de Handelingen zegt, ‘de Heilige
Geest’ als gave ontvangen. Ook vandaag geldt dat de Geest waait
waar Zij wil: aan de een wordt door de Geest een woord van waarheid

gegeven, aan de ander een woord van kennis; de een krijgt de gave
om zieken te genezen, de ander ontvangt de gave van de profetie.
Waarom de leiding van sacramenteel vieren en verkondigen zo eng
blijven interpreteren ten gunste van celibatair gewijde mannen?
Waarom vrouwen en mannen die daartoe opgeleid zijn en geschikt
bevonden niet opnemen met deze verantwoordelijkheid binnen de
dienst van de leiding en hen daartoe officieel zenden?
We moeten de gaven willen inzetten en ons niet blijven opsluiten in ons
eigen kringetje. De gaven houden voor ieder van ons een roeping in.
De leiding van onze kerkgemeenschap zal al die gaven serieus moeten
nemen: mannen en vrouwen onder ons de kans geven, om hun gaven
van hart en geest in te zetten, in en vanuit de kerk; naast een dagtaak
waarmee zij in ieder geval voor een belangrijk deel in hun levensonderhoud zullen moeten voorzien.
En natuurlijk is het duidelijk dat hiermee de kritische en moeilijke
periode van onze kerkgeschiedenis niet ongedaan gemaakt kan worden. Iedereen realiseert zich dat er een scala van oorzaken op te
sommen valt. Maar de inrichting van de dienst van de leiding neemt wel
een vooraanstaande plaats in.
Zolang van bovenaf niet het groene licht gegeven wordt, om het
leiderschap in nieuwe vormen te gieten, zullen we naar creatieve
oplossingen moeten zoeken, die de voortgang van onze kerkgemeenschap garanderen. Wellicht worden daarbij grenzen overschreden,
maar waar het belang van mensen boven alles gaat, geldt niet de wet,
maar de Geest met een hoofdletter.
Abt Denis Hendrickx
______________________

ONTMOETINGSVIERING OP 11 NOVEMBER
AFSCHEID DIAKEN COEN VAN LOON
Zondag 11 november wordt een bijzondere dag. Er wordt één Clara &
Franciscus-Eucharistieviering beoogd in de Hofkerk.
Pastor Nico v.d. Peet, onze administrator, gaat samen met anderen
voor. Koorleden uit diverse parochies zingen onder leiding van Jacques
van der Meer. We noemen deze viering een Ontmoetingsviering.
Mensen uit onze parochies kunnen elkaar ontmoeten rond het thema:
Op weg naar de Toekomst.
In deze viering neemt diaken Coen van Loon wegens pensionering
afscheid. Hij was hier ruim 4 jaren werkzaam. In de Martelaren volgde

hij pastoraal werker Nico Essen halftime op. De andere helft van zijn
tijd werkte Coen binnen C&F aan diverse projecten.
We willen onze blik ook op de toekomst richten. We hopen dat deze
zondag een opvolger van Coen geïntroduceerd kan worden. In ieder
geval willen we samen het begin van een toekomstperspectief ontwikkelen.
Als Kerk verkeren we in menig opzicht in een periode van transitie.
Nieuwe energie en hoop zijn nodig!
In aanloop naar de Ontmoetingsviering gaan we verzamelen wat er onder de
parochianen aan wensen en
ideeën leeft. Meld het ons!
Na de Viering is er een
feestelijke ‘after-party’, met
o.a. een lunch en een kinderprogramma.
Hopelijk wordt u, word jij
hierdoor nieuwsgierig.
Er komen nadere aankondigingen.
Ari van Buuren
namens de interparochiële werkgroep 11 november
_____________________

KOFFIEOCHTEND
Hebt u zin in 'n kopje koffie of thee en 'n
praatje?
Dan bent u van harte welkom 1x in de
maand op de dinsdagochtend in de pastorie, Linnaeushof 94 van 10.00 - 12.00 uur.
De eerstvolgende koffieochtend is 16 oktober; de keer daarna komen we op 20
november bij elkaar en dan is het de
Sinterklaas koffieochtend. U bent van harte
welkom!
Minke Veenboer

KLAVERJASSEN
De jaarlijkse klaverjasavond,
georganiseerd door het collectantencollege, zal dit jaar worden
gehouden op vrijdag 16 november 2018 in de koffiebeuk, aanvang 20.00 uur.
Het inschrijfgeld zal ook dit jaar slechts € 2,00 per persoon bedragen.
We hopen op een grote opkomst van klaverjassers en klaverjasters!
Het Collectantencollege
______________________

BLOEMENFONDS
Al meer dan vijftien jaar kunnen wij als parochiegemeenschap
wekelijks onze zieke medeparochianen met een boeket bloemen
verrassen. Uit het bloemenfonds was het mogelijk dit te financieren.
Dit bloemenfonds wordt gevoed door
uw bijdragen via de bankrekening of
contant in het busje achter in de kerk,
met het opschrift “Bloemen voor de
zieken”.
Helaas is de opbrengst via beide
kanalen sterk teruggelopen; de opbrengst is net voldoende voor één
boeket per maand.
Wij hopen met uw bijdragen toch door
te kunnen gaan met elke week een
mede-parochiaan in de bloemen te
zetten.
Uw bijdrage is welkom op INGrekening: NL95INGB0003158376 t.n.v. Hofnieuws, Diemen onder
vermelding van Bloemenfonds.
U kunt natuurlijk ook uw bijdrage in het busje, achter in de kerk
doen. Bij voorbaat dank!
Jan Hilhorst

NIEUWE WEBSITE:
over beelden, schilderingen en glas in loodramen in de
Hofkerk
Onze Hofkerk is niet alleen een plaats van gebed, viering en
contemplatie. Steeds meer wordt de ruimte ook gebruikt voor
concerten, bijeenkomsten en feesten.
Maar het is ook een gewoon een
vreselijk mooi gebouw!
In het verleden zijn daar, vooral
door onze parochiearchivaris
Wim Nypels een aantal boekjes
aan gewijd, maar dat is al weer
lang geleden. Daarom leek het
me zinnig de website van de
Hofkerk te koppelen aan twee
nieuwe websites, één, waar
aandacht wordt besteed aan de
prachtige glas in lood ramen, en
één waar alle beelden en
schilderingen, zowel binnen als
buiten de Hofkerk aan bod
komen.
Beide websites zijn redelijk
leesbaar op een mobiele
telefoon, zodat ze ook kunnen
dienen als video-tour voor
bezoekers tijdens een kerkopenstelling.
U kunt de sites bekijken via een pagina op onze eigen website:
http://hofkerk.amsterdam/fotos-hofkerk-en-linnaeushof/
of direct via
https://hofkerkramen.wordpress.com/
en
https://hofkerkbeelden.wordpress.com/over/
Beide websites zijn nog in ontwikkeling, dus aanvullingen of verbeteringen uwerzijds zijn welkom!
Frans Woortmeijer
______________________

Films in de Hof der Verbeelding
In oktober starten wij weer met een nieuw filmseizoen, het zevende
alweer! Voor het komende seizoen hebben wij weer films uitgezocht
omtrent drie verschillende thema’s. Met de eerste filmcyclus staan
wij stil bij het thema Racisme.
Donderdag 11 oktober
Deze Amerikaanse film uit 2011 speelt zich af in de jaren 60 in
Mississippi, waar veel blanke huishoudens zwarte dienstmeisjes
hebben. In 1962 schrijft journaliste Eugenia Skeeler, die zelf is
opgevoed door een zwart dienstmeisje, een boek over de vernederingen en mishandelingen die deze dienstmeisjes moeten ondergaan. Hiervoor blijkt veel lef nodig.
Donderdag 8 november
Amerikaanse film uit 1989. Onderwijzer Ben du Toit (Donald
Sutherland) heeft eigenlijk maar weinig kennis van het apartheidsregime in Zuid-Afrika, waaronder hij leeft. Wanneer de zoon van zijn
zwarte tuinman onder vreemde omstandigheden om het leven komt,
ziet hij in wat voor een vreselijke daden er door justitie uitgericht
worden. Vastbesloten om zijn tuinman te helpen schakelt Ben advocaat Ian Mackenzie (Marlon Brando) in om de moordenaar aan te
klagen.
Donderdag 13 december
Amerikaanse film uit 1996, naar een boek van John Grisham. Adam
Hall is een jong idealistische jonge advocaat die de clementiezaak
van zijn opa Sam Cayhall, eens lid van de Ku Klux Klan, op zich
neemt. Met nog maar 28 dagen voor de executie, gaat Adam op
zoek naar de gebeurtenissen die leidden tot de misdaad waarvoor
Sam is veroordeeld. In een serie spannende en onverwachte ontwikkelingen, ontdekt Adam duistere geheimen en zware ontgoochelingen die hem uiteindelijk naar de schokkende waarheid leiden.

De filmavonden starten om 19:30 uur met koffie en thee en om
20:00 begint de film. Na de film praten we hierover na en is er 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 van 5 euro gevraagd.
I.v.m. filmrechten mogen wij hier geen filmtitels openbaar maken.
Wilt u meer informatie over de film of exacte titels kan dat via een
mail aan: hofkerkfilms@outlook.com of door navraag bij één van
ons.
Mirjam de Wit
mede namens René van Eunen
Ari van Buuren en Ben Steggerda
_______________________

KLEDING SCHENKEN
voor onderwijs in crisisgebieden
Kledinginzameling op 13 oktober a.s. (9.30-11.30 uur) voor Sam´s
Kledingactie/Mensen in Nood in de Hofkerk, Linnaeushof 94,
Amsterdam
De Commissie Kerk en Samenleving zamelt weer goed bruikbare
kleding, schoeisel en linnengoed in voor de organisatie Sam’s kledingactie. Deze organisatie (vroeger Mensen in Nood genaamd) zamelt
al 50 jaar kleding in, verkoopt het, en de netto opbrengst wordt besteed
aan ontwikkelingsprojecten, ditmaal net als afgelopen voorjaar een
project van Cordaid Mensen in Nood in de Centraal Afrikaanse
Republiek. Dat is een straatarm land in midden Afrika met bijna 5
miljoen inwoners.
Het land wordt al jaren geteisterd door
burgeroorlogen en het is ontwricht door
aanhoudend geweld. Bijna een miljoen
mensen leeft als vluchteling.
De helft van de bevolking heeft structureel te weinig voedsel, twee derde
heeft geen toegang tot schoon drinkwater en gezondheidszorg.
Goed onderwijs voor de bevolking is een
voorwaarde om het land structureel te
helpen.

Veel vluchtelingen keren terug naar hun dorp als daar weer sprake is
van een relatief rustige en veilige situatie.
En vaak zijn de scholen in hun dorp beschadigd of helemaal verdwenen. Een goed onderwijssysteem is er soms helemaal niet.
Om de kinderen en hun ouders mogelijkheden te geven om weer een
leven op te bouwen en een toekomst te hebben met minder armoede,
is goed en veilig onderwijs een voorwaarde.
Cordaid is in 2017 een project gestart waarbij 18 scholen in crisisgebieden ondersteund worden. Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs en lokale partners en kent
een bijzondere manier van financiering. Hierbij wordt de financiële
steun afhankelijk gemaakt van de resultaten die bereikt worden. Als
een school goed presteert stelt het daarmee de financiële ondersteuning veilig.
Doel van het project is het geven van goed onderwijs aan ruim 10.000
kinderen van 6 tot 14 jaar, en in het bijzonder kinderen die geleden
hebben onder het geweld. Vaak zijn dit kinderen die terugkeren naar
hun geboortegebied, nadat ze gevlucht zijn. Meestal hebben deze
kinderen al meer dan een jaar geen onderwijs meer kunnen volgen.
Om het onderwijs weer op gang te krijgen zorgt Cordaid voor goede
scholen en schoolmaterialen. Daarnaast biedt Cordaid hulp aan de
dorpen waar de scholen staan en aan het onderwijspersoneel van de
scholen. In veel dorpen is geen schoon drinkwater beschikbaar en zijn
er geen goede was- en toiletfaciliteiten.
Hygiëne is een voorwaarde voor een gezond leven en scholen met
schoon water, een wasgelegenheid en een toilet voorzien ook in die
behoefte. Cordaid geeft ook op dit gebied steun. Deze steun komt zo
dus niet alleen de school ten goede, maar ook de rest van de
gemeenschap.
Sam’s Kledingactie heeft besloten om ook dit najaar door te gaan met
het ondersteunen van dit project.
U kunt meehelpen door uw nog goed bruikbare oude textiel en
schoeisel te doneren: dankzij uw kledingdonatie aan Sam’s Kledingactie kan Cordaid Mensen in Nood 10.000 kinderen goed onderwijs
bieden, en hen een kans op een betere toekomst geven.
Voor meer informatie over Sam’s Kledingactie en het gesteunde project
kunt u kijken op de website www.samskledingactie.nl of bellen naar:
31 (0) 88-20 80 100.
n.b. Voor alle inbrengers staat een lekker kopje koffie klaar!!
Tot ziens op de 13e oktober!!

KERSTSTALLENEXPOSITIE 2018
De zomer ligt nog maar net achter ons en we denken nu alweer aan
de aankomende kerstperiode.
Na de vorige expositie zijn alle “herders” en medewerkers op een
“dank je wel”-avond bij elkaar geweest. Tijdens deze avond is er in
een gezellige sfeer gesproken over ideeën die de tentoonstelling
nog mooier en aantrekkelijker kunnen maken. Publiciteit en verhalen van oud parochianen kwamen vaak aan de orde.
Inmiddels is een kleine groep mensen bij elkaar geweest om alle
ideeën nader te bekijken en vorm te geven.
Eén van de ideeën, die naar
voren kwam, was, om de verschillende werelddelen eens
nader te belichten.
Dit leverde als thema voor de
21ste kerststallenexpositie in
onze Martelaren op: “Kerst,
wereldwijd”.
Ook wordt er gewerkt aan een
kerststallenfolder in meerdere
talen die bij de diverse hotels in
de omgeving kunnen worden neergelegd.
U ziet, de eerste voorbereidingen zijn gestart!
Zo zijn ook de openingsdata voor de tentoonstelling bekend.
De expositie zal worden geopend op vrijdag avond 14 december
met medewerking het Ritmo kwintet en de LWM.
De volgende dagen kunt u de expositie gratis bezoeken van 13-17
uur:
Zaterdag 15 en zondag 16 december (Faire Kerstfair)
Zaterdag 22 en zondag 23 december.
Woensdag 26 december tot en met maandag 31 december
Woensdag 2 januari tot en met zaterdag 5 januari.
Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Frans Woortmeijer, e-mail: fwoortmeijer@upcmail.nl
Bert Hilhorst, e-mail: bert.hilhorst@live.nl
Bert Hilhorst
______________________

LITURGIEKALENDER
zondag 7 oktober
10.30 uur

Woord- en Communieviering
C. van Loon

Jubilemus
Domino

zondag 14 oktober
10.30 uur

Woord- en Communieviering
F. de Haas

Meerklank

zondag 21 oktober
10.30 uur

Eucharistieviering
F. Mulders

LWM

zondag 28 oktober
10.30 uur

Woord- en Communieviering
A. v Buuren en B. Michels

Jubilemus
Domino

vrijdag 2 november
19.30 uur

Allerzielen – Woord en gebed
C. van Loon en A. van Buuren

LWM

zondag 4 november
10.30 uur

Woord- en Communieviering
J. Verhoef

LWM

zondag 11 november
10.30 uur

C & F Eucharistieviering
Afscheid C. van Loon en
Toekomstperspectief
N. v.d. Peet en C. van Loon

Alle koren

zondag 18 november
10.30 uur

Woord- en Communieviering
door Meerklank

Meerklank

zondag 25 november
10.30 uur

Woord- en Communieviering
A.v.Buuren en O.Orthodoxe gast

Jubilemus
Domino

zondag 2 december
10.30 uur

Woord- en Communieviering
Eerste zondag Advent
F. de Haas en J. de Bruin

Meerklank

zaterdag 8 december

Parels van Advent en
Vesperviering
T. Breukel

zondag 9 december
10.30 uur

Woord- en Communieviering
Tweede zondag Avent
door LWM

LWM

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.

