
PASTORAAL WOORD 
 

Hoop in de coronatijd 
Lieve parochianen. 
Sinds september nemen de besmettingen door het corona-virus in ons 
land weer toe. De medisch deskundigen zeggen dat wij nu in de 
tweede golf van het covid19 terecht zijn gekomen. 
Tijdens de persconferentie van 18 september riep premier Rutte alle 
bewoners van ons land op om het gevoel van urgentie terug te brengen 
in onze samenleving. Hij nodigde iedereen uit om de coronaregels 
serieus te nemen. 
Wij moeten dit samen doen. Daardoor hopen wij dat de verspreiding 
van het virus beperkt zal blijven. 
 

In deze moeilijke tijd is het goed om na te denken over de meest 
inspirerende woorden van Paulus: “Zo blijven dan geloof, hoop en 
liefde, deze drie, maar de meeste daarvan is de liefde.” (1 Kor.13:13). 
Laten wij het thema hoop verder samen verdiepen, want dit hebben we 
nu nodig! In de Vredesviering op 20 september en in de Hoop-vieringen 
van 27 september, 4 en 11 oktober is hier ook al speciaal bij stil 
gestaan. 
 

Velen vragen zich af: wat betekent hoop eigenlijk? 
Onder hoop wordt in de taal van alledag verstaan: de verwachting dat 
iets goeds, dat nog onzeker is, in de toekomst werkelijkheid zal wor-
den. Op dit moment wachten we nog steeds op het vaccin tegen het 
corona-virus. 
 

Voor ons christenen is die hoop gegrond op de Eeuwige, Schepper van 
hemel en aarde. Het is daarom goed als we Psalm 38:22-23 bidden: 
“Verlaat mij niet Heer, mijn God, blijf niet ver van mij. Haast U mij te 
helpen, U bent mijn redding”. 
Jezus leerde ons te leven in de verwachting van het Koninkrijk Gods. 
Inderdaad is onze hoop gevestigd op Christus, die alle dingen nieuw 
zal maken. Deze hoop is niet iets passiefs, maar een sterke impuls om 
aan de slag te gaan. 
“Hoop moet geleefd worden” schreef oud-diplomaat Edy Korthals Altes 
in zijn boek, getiteld ‘Europa ontwaak!- over de noodzaak van spirituele 
vernieuwing.’ Dit kan alleen gebeuren door hoop te geven aan ande-
ren, die in nood zitten. 
 

Deze hoop is een uitdaging aan het doemdenken en het gebrek aan 
visie van vandaag. 



We hebben gezien dat de hoop gegrond is op de vreugde van Pasen, 
de overwinning van het leven op de dood. Het is uit de werkelijkheid 
van de opstanding, dat nieuw leven ontstaat en een grote kracht door-
breekt. Het is vandaaruit dat zij, die verworpen en vernederd zijn, weer 
op kunnen staan. Zij krijgen een nieuw perspectief en kunnen daardoor 
in beweging komen om hoop te brengen aan hen, die dit nodig hebben. 
Laten we dit samen doen in de naam van de Heer. 
 

De opening van het nieuwe kerkelijke seizoen 2020-2021 hebben we 
op 6 september mogen vieren. Actueel nieuws vindt u op de website 
en in de Nieuwsbrief. Door de corona kunnen we nog niet alle, maar 
slechts enkele activiteiten starten; elders in dit Hofnieuwsnummer 
vinden we die vermeld. Laten we vooral ieders inzet waarderen! 
 

 Pastor Marianus Jehandut SVD. 
 
 

“Als je ergens voor gaat, 

heb je kans om te verliezen. 

Als je niet gaat, heb je al verloren.” 
 
 Barack Obama, oktober 2009 

 
 

VAN DE VOORZITTER 
 

Dit najaar is het thema van de gastspreker-vieringen “Hoop”. 
Meer dan ooit is dit thema van toepassing in deze tijd. We hopen dat 
we deze coronacrisis gezond en wel te boven komen. Dat we gevrij-
waard blijven van besmetting en, indien besmet, de ziekte overwinnen 
zonder anderen te besmetten. 
Maar we hopen ook op het voortbestaan van onze kerk en dat we ons 
niet laten ontmoedigen door deze crisis. Dat we met inachtneming van 
alle voorschriften veilig bij elkaar kunnen blijven komen en vieren. 
Nog niet zo lang geleden was onze gedachte dat we de vieringen wel-
licht beter in de Noordbeuk konden houden zodat we dichter bij elkaar 
konden zijn. Nu zijn we juist blij dat we een grote kerkruimte hebben, 
waar iedereen op veilige afstand kan deelnemen aan vieringen en 
andere activiteiten. 



Wat dat betreft, is het goede nieuws dat er van buiten nu wekelijkse 
verzoeken binnen komen voor het huren van de kerk- en pastorie-
ruimtes. Naast dat deze inkomsten belangrijk zijn om onze gebouw-
kosten te dekken, is het mooi te zien dat onze kerk steeds meer een 
buurtfunctie vervult. Uiteraard is er nog steeds ruimte voor parochie-
activiteiten waaronder de koor- en cantores repetities. In de agenda 
van Beheer: http://stichtingtotbeheervandehofkerk.nl/agenda/ kunt u 
overigens altijd zien of en wanneer welke zalen in gebruik zijn. 
 

Zoals aangekondigd, wordt sinds een paar weken de zondagse kerk-
dienst live uitgezonden via YouTube. Als u niet in de gelegenheid bent 
om bij de vieringen te zijn, dan raad ik u aan de diensten terug te kijken 
zoals bijvoorbeeld van onze gastsprekers (20 september, 4 oktober en 
11 oktober) over het thema Hoop. U kunt de YouTube-uitzendingen 
vinden via onze website www.hofkerk.amsterdam onder het menu 
Vieringen/Live stream Hofkerk. 
Het is wellicht goed te weten dat de opnames zo worden gemaakt dat 
kerkgangers niet herkenbaar in beeld komen. Voorgangers en ieder-
een die zich bij het altaar of spreekgestoelte begeven, komen wel in 
beeld. Uiteraard bij de communie-uitreiking worden mensen niet her-
kenbaar in beeld gebracht. 
Voor het bedienen van de camera zoeken we nog vrijwilligers die het 
leuk vinden om tijdens de dienst de opnames te maken en vervolgens 
op YouTube te zetten. Heeft u belangstelling, meldt u zich dan aan bij 
Frans Woortmeijer. 
 

Hoewel de kerstperiode nog even op zich laat wachten, is de pas-
toraatsgroep al druk bezig met de voorbereiding hiervan. U kunt zich 
voorstellen dat het dit jaar anders zal verlopen dan u gewend bent 
geweest. Zoals in andere kerken al langer de gewoonte is, zal ook bij 
ons van tevoren een plaats dienen te worden gereserveerd voor de 
betreffende viering op kerstavond of 1e kerstdag. Dit zal ruim van 
tevoren worden aangekondigd zodat u tijdig de reservering kunt ma-
ken. Uiteraard zullen de kerstvieringen veilig plaatsvinden met het 
toegestane aantal deelnemers volgens de geldende coronarichtlijnen 
van het Bisdom en de veiligheidsregio. 
 

Afsluitend wil ik namens het locatiebestuur de wens naar u uitspreken 
om de moed er in houden. Deze tijd verlangt dat wij als kerk doorgaan 
en voorgaan als baken van hoop in moeilijke tijden. 
 Hartelijke groet, 
 Arthur Anderegg 
 _____________________ 

http://stichtingtotbeheervandehofkerk.nl/agenda/
http://www.hofkerk.amsterdam/


BLOEMENGROET 
 

Het nieuwe kerkelijke seizoen 2020 - 2021 is op 6 september weer 
begonnen. Ook nu hoop ik weer parochianen of mensen, die eens 
extra aandacht verdienen, blij te maken met onze bloemengroet als 
teken van meeleven bij ziekte, verdriet en bemoediging. 
 

In de afgelopen drie maanden 
kregen de onderstaande mensen 
onze bloemengroet. 
Juli: Mw. Inge Veenker; Dhr. en Mw. 
Feijen; Mw. Els Steggerda; Mw. 
Cordes-Snellenberg 
Augustus: Mw. Natie Mook; Mw. Ina 
Kok (ABG); Mw. Muriel v.d. Broek; 
Mw. Distelbrink; Fam. De Kruijf 
September: Mw. Doki Krug; Dhr. 
Nico Visser; Mw. H.A. Terborg en 
Dhr. Wim Merlijn. 
 

Ieder keer weer word ik getroffen 
door de mooie reacties van de ont-
vangers. 
Men is verrast als er iemand aan de 
deur staat, die namens de Parochie 

dat prachtige boeket bloemen overhandigt. Even een praatje, de vraag 
hoe het ermee gaat, gewoon een luisterend oor. 
 

Mag ik weer om uw medewerking vragen om ons attent te maken op 
mensen die zo’n bloemetje verdienen? Wie kan een beetje aandacht 
gebruiken vanuit onze gemeenschap? U kunt hierover contact opne-
men met mij of een mail sturen. 
 

Mag ik ook een beroep op u doen om de bloemen eens weg te 
brengen? Heel fijn en hiervoor mijn hartelijke dank. 
 

 Janneke de Bruin 
 pastoraatsgroep@hofkerk.amsterdam 
 
Een gift voor het Bloemenfonds blijft welkom op ons rekeningnummer: 
IBAN NL95 INGB 0003 1583 76 t.n.v. Hofnieuws, Diemen, onder 
vermelding van bloemenfonds. 
 _____________________ 
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HET THEMA ‘JODENDOM’ 
op zondag 25 oktober 
 

We leven in tijden van snelle veranderingen. Waar vinden we houvast? 
Twee punten dienen zich aan. Hoop op de toekomst is de ene kant. 
Zoeken naar onze wortels is de andere. 
De afgelopen weken hebben gastsprekers in 3 Vieringen samen met u 
nagedacht over Hoop en toekomst. 
Op zondag 25 oktober, de 30ste zondag door het jaar, wil ik samen met 
u nadenken over onze wortels in de Bijbel en meer speciaal in het 
Jodendom. 
 

In de afgelopen 50 jaren heeft 
een aardverschuiving plaats-
gevonden in de relatie tussen 
christenen en Joden. 
De manier waarop katholieken 
nu naar de Joodse godsdienst 
en het Joodse volk kijken, 
verschilt hemelsbreed van 
vroegere generaties. 
Katholieken en protestanten zijn met nieuwe ogen gaan kijken naar de 
joodse wortels van het christendom. Dit heeft grote gevolgen voor de 
oecumene tussen de kerken, maar ook voor de contacten met de nu 
levende Joden. In een tijd van interreligieuze dialoog is het belangrijk 
om je eigen wortels goed te kennen. 
 

Dit is niet alleen een zaak voor specialisten, maar het raakt ook aan de 
liturgie van elke zondag. De Bijbellezingen van 25 oktober 2020: 
Exodus 22,20-26 en Mattheüs 22, 34-40 zijn hiervan een goed voor-
beeld. In de overweging zullen we hier dieper op ingaan. En ook in het 
nagesprek, voor wie wil. 
 Jaap van der Meij 
 _____________________ 
 
 

ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN 2020 
 

Op zondagmorgen 1 november vieren we Allerheiligen. Op maandag-
avond 2 november vieren we Allerzielen. 
We gedenken de eerste dag bijzondere mensen uit alle eeuwen, die 
ons allen en als kerkgemeenschap nog steeds inspireren. 
 



De tweede dag gedenken we onze persoonlijke dierbaren, die sinds 
Allerzielen vorig jaar zijn gestorven. 
 

Allerheiligen 
De Heiligen, die òns kunnen inspireren, zijn allereerst de Martelaren 
van Gorcum naar wie onze parochie genoemd is. 
In 2017 vierden we nog hun Heiligverklaring groots en feestelijk. Frank 
de Haas, Coen van Loon en Ari van Buuren stelden een prachtig 
jubileumboek samen: ‘Staan voor je geloof – martelaarschap als 
verbindend begrip’. Als kernwaarden worden daarin zes V-woorden 
genoemd: Verbinding in verzoening en vergeving, verdraagzaamheid, 
vrijheid en vrede. 
Een zinnige en inspirerende vraag voor Allerheiligen is misschien: kun 
je eens 1 of 2 mensen bedenken, die je in het geloof inspireren? 
 

Allerzielen 
Allerzielen is in dit jaar wel heel bijzonder 
geworden door de corona-crisis sinds 15 
maart. Daardoor werden de uitvaarten 
van onze dierbaren noodgedwongen so-
berder en zwaarder dan anders – tot op 
de dag van vandaag. 
Slechts weinig mensen mochten bij de 
rouwplechtigheden aanwezig zijn. Dat 
was heel verdrietig of vereenzamend, en 
het verstoorde ook het rouwproces. 
Misschien kunnen we in weer betere tijden hen desgewenst met meer 
familieleden, vrienden en parochianen alsnog apart gedenken. 
In de Viering op 2 november noemen we met eerbied en dankbaarheid 
de namen van de overledenen, we ontsteken kaarsjes en bidden voor 
hen. 
 

De mensen van voorbij 
zij worden niet vergeten. 
De mensen van voorbij 
zijn in een ander weten. 
Bij God mogen ze wonen, 
daar waar geen pijn kan komen. 
De mensen van voorbij 
zijn in het licht, zijn vrij. 
 

 Hanna Lam 



VESPERVIERING ‘Van Donker naar Licht’ 
Zaterdag 12 december 
 

Stilaan is er een traditie gegroeid, dat er zowel in de Adventstijd 
als in de Vastentijd op een zaterdagmiddag een Vesper wordt 
gehouden. 
 

In de Adventstijd komen we samen in het derde Adventsweekend op 
zaterdag 12 december 2020. 
De organisatie doen we samen met de ABG-parochie; dit om onze 
kracht en onze talenten te bundelen, mede met het oog op de toe-
komst. 
De invulling van deze middag is nog niet bekend. Natuurlijk hopen we 
de viering af te kunnen sluiten met een gezamenlijke maaltijd. We 
hanteren de RIVM richtlijnen. 
 

Van harte welkom en graag tot ziens! De Vesper begint om 16:30 uur. 
Meer nieuws over de activiteiten hoort u bij de Mededelingen op de 
zondag en/of leest u op de website en in de Nieuwsbrief-per-mail van 
de Hofkerk. 
 Namens de Pastoraatsgroep, 
 Janneke de Bruin 
 
 

 
 
Voortzetting filmavonden 'Hof der Verbeelding' 
Vanwege de coronacrisis werden de filmavonden van maart t/m juni 
afgelast. Wij hebben besloten om op voorzichtige wijze onze filmver-
toningen voort te zetten. Met maximaal 10 bezoekers en aanmelding 
van tevoren. Meer hierover onderaan dit bericht. Als u dit leest hebben 
wij op 8 oktober reeds de eerste film van het 9e seizoen vertoond. 
 

In maart zouden wij een film gaan kijken over koningin Victoria van 
Engeland en in de maanden april, mei en juni drie films binnen het 
thema '75 jaar bevrijding: facetten van de Tweede Wereldoorlog'. De 
film over koningin Victoria zullen wij op een later moment alsnog 



vertonen. Allereerst willen wij graag nog de twee andere films laten 
zien die bij het thema van 75 jaar bevrijding horen. 
 

75 jaar bevrijding: facetten van de Tweede Wereldoorlog 
Dit thema staat (hoe kan het ook anders met de actualiteit van 75 jaar 
bevrijding?) in het teken van de Tweede Wereldoorlog. Wij willen de 
oorlog van verschillende kanten belichten en iedere film vertelt dus 
weer een heel ander verhaal. 
 

Donderdag 12 november 
Een Italiaanse film uit 2000 met in de hoofdrollen Isabella Rossellini en 
Jeroen Krabbé. 
Nadat de zusjes Penny en Baby hun ouders verloren, worden ze in de 
zomer van 1943 ondergebracht bij hun joodse oom en tante in Tos-
cane. Daar raken de meisjes geïsoleerd van de buitenwereld waarin 
oorlog woedt en verschrikkingen plaatsvinden. Onder de liefdevolle 
opvoeding van oom Wilhelm en tante Kätchen is de meisjes voor het 
eerst een normale jeugd gegund. Maar de verschrikking van de oorlog 
laat ook hier niet op zich wachten. 
 

Donderdag 17 december 
Een Engels-Amerikaanse film uit 2017 met in de hoofdrol Gary 
Oldman. Deze film werpt een blik op het leven van Winston Churchill. 
Binnen enkele dagen nadat hij de premier van Groot-Brittannië is 
geworden, staat hij voor een lastige opgave: een vredesverdrag af-
sluiten met Nazi-Duitsland of vechten voor de idealen en vrijheid van 
een natie. Wanneer de Duitsers bezig zijn West-Europa te bezetten, 
doet Churchill, ondanks weerstand van zijn eigen partij, een poging de 
loop van de wereldgeschiedenis te veranderen. 
 

Let op! In deze maand vertonen wij de film op de derde 
donderdag en niet op de tweede. 
 

Zoals al werd vermeld bovenaan dit bericht zullen de filmavonden op 
een andere manier verlopen dan u gewend bent. 
Zo moet u zich uiterlijk een dag van tevoren aanmelden, hanteren 
wij een maximum van 10 bezoekers, noteren wij bij uw komst uw 
naam en telefoonnummer en zullen wij de 1,5 meter afstand in 
acht nemen. Aanmelden doet u via tel. 06 44 89 67 99 of via 
hofkerkfilms@outlook.com. 
 

De filmavonden starten zoals altijd om 19:30 uur met koffie, thee en 
wat lekkers. De film begint om 20:00 uur. 



Ari van Buuren ontfermt zich over de inleiding en het nagesprek. We 
drinken aan het einde van de avond nog een glaasje met elkaar waarbij 
er gelegenheid is tot napraten. Ook allemaal op 1,5 meter afstand. 
 

Wij vertonen de films in de Zoetmulderzaal. U kunt hiervoor de ingang 
van de pastorie aan de voorkant van de kerk gebruiken. U moet aan-
bellen bij de bovenste bel. Wij vragen een kostendekkende bijdrage 
van € 5,-. 
 

I.v.m. rechten mogen wij hier geen filmtitels openbaar maken. Wilt u 
meer over de films of titels weten dan kan dat via een email aan: 
hofkerkfilms@outlook.com of door navraag te doen bij één van ons 
in de kerk. 
 

Wij zijn blij onze filmavonden te continueren en heten u daarbij van 
harte welkom! 
 René van Eunen, 
 mede namens Ben Steggerda 
 Liesbeth Wijkhuizen en Ari van Buuren 
 _____________________ 
 
 

GEEN PLAATS IN DE HERBERG? 

Kerstproject 2020 en Corona 
 

Over ruim twee maanden is het al Kerstmis! 
Dat vieren we op de bekende data: donderdagavond 24 december, 
vrijdagmorgen 25 december en zaterdagmorgen 26 december. 
 

De Pastoraatsgroep is al met de eerste voorbereidingen begonnen. 
Wie wil het Kerstproject 2020 mee helpen voorbereiden? Door het 
corona-virus is het een veel grotere uitdaging dan anders om Kerstmis 
2020 creatief en gastvrij te organiseren. 
 

We denken, dat er misschien wel meer of andere Kerstvieringen nodig 
zullen zijn in de Kerst-Herberg, die onze Martelarenkerk mag zijn. 
Dit, omdat er door de nodige corona-maatregelen veel minder plaatsen 
beschikbaar zijn dan normaal. Bovendien is ons gevraagd, of onze 
kerk enige overloop kan bieden aan onze nabuurparochie ABG: als te 
veel bezoekers zich aanmelden in hun vieringen. 
In het volgende Hofnieuws, op de website en in de Nieuwsbrief willen 
we het Kerstprogramma (incl. de aanmeldingsprocedure) kunnen 
presenteren. 



Dit Kerstproject 2020 vergt veel van kosters, gastvrouwen en -heren, 
musici, koorleden of cantores, en voorgangers. 
We hebben meer vrijwilligers nodig dan anders om alle Kerst-
vieringen voor te bereiden en uit te voeren! 
 

Doel – ook in coronatijd – is en blijft de feestelijke Viering van de 
Geboorte van onze Heer Jezus Christus, het Licht in de Duisternis. 
 

Nieuwe medewerkers: graag aanmelden vóór 23 oktober via: 
pastoraatsgroep@hofkerk.amsterdam 
 

 Janneke de Bruin, Ari van Buuren, Erika van Hove 
 ______________________ 
 
 

MOMENTEN VOOR GIFTEN EN FLITSACTIES 
 

Al enkele jaren ben ik, naast budgethouder (penningmeester) voor de 
Martelaren ook budgethouder van de Graankorrel. Mooi is dat de 
Graankorrel, ondanks haar eigen zorgen, de zorg voor de PCI nooit 
verminderd heeft. Ik ben dat als een uitdaging gaan zien. 
De Martelaren zou op het gebied van de PCI echt meer kunnen be-
tekenen. Toen Annette Kouwenhoven op onze weg kwam, was daar 
een moment waar Ellie en ik namens de parochie meer konden doen. 
Annette maakt als vrijwilliger deel uit van het Straatsignaleringsteam, 
dat actief hulp biedt door aan ongedocumenteerden in Amsterdam. 
Het gaat daarbij om heel basale hulp als voedsel en onderdak in de 
wintermaanden. Een verslag van de activiteiten vindt u op onze web-
site. 
Voor de fondsenwerving zocht het Straatsignaleringsteam financieel 
onderdak. Dat hebben wij als parochie geboden. Uiteindelijk werd er 
behoorlijk veel geld bijeengebracht door vele particulieren en instel-
lingen en ook eigen potje van het caritasteam van de parochie heeft 
kleine schenkingen gedaan. Wat een prachtig initiatief, dit Signa-
leringsteam, dat dit moeilijke werk durft aan te pakken. Mooi dat wij als 
parochie van dienst konden zijn. 
 

De ramp in Libanon werd een volgend actie moment. Na een oproep 
van Ari van Buren brachten parochianen en bekenden in een flitsactie 
samen met cofinanciering van het eigen caritasteam een bedrag van 
4.300 Euro bij elkaar om twee lokale relaties van Ari in Libanon 
tenminste enigszins financieel te ondersteunen na de afschuwelijke 
ramp die Beiroet trof. 
 

mailto:pastoraatsgroep@hofkerk.amsterdam


Een volgend moment willen wij graag met u afstemmen. Er is bij het 
caritasteam nog financiële ruimte voor directe hulpverlening. Kleine 
giften zijn dus mogelijk. Maar ook een nieuwe flitsactie met cofinan-
ciering hoort tot de mogelijkheden. Laat weten als u iets voor iemand 
of een doel wilt doen. Neem daar rustig contact met ons over op. Bij 
giften of acties rekenen wel wij altijd ook op uw eigen inhoudelijke inzet. 
Het idee is steeds om vanuit de parochie samen ook iets voor anderen 
te doen. 
Met dank aan de Graankorrel voor de uitdaging. 
 

 Tim Stok en René van Eunen, Caritasteam Hofkerk 
 secretariaat@hofkerk.amsterdam 
 _____________________ 
 
 

GEBRUIKSAANWIJZING LIVESTREAM HOFKERK 
 

Sinds een paar weken is het mogelijk om via uw computer, laptop of 
tablet de vieringen in de Hofkerk live te volgen via de livestream of op 
een later tijdstip via een You Tube filmpje. 
Dat is handig voor mensen die om wat voor reden dan ook niet in staat 
zijn om de viering in de kerk persoonlijk mee te maken, maar ook voor 
andere belangstellenden. Ook kan het fijn zijn om later, als de over-
weging u bijvoorbeeld aangesproken heeft, die thuis nog eens rustig 
terug te kijken en te luisteren. 
 

Maar hoe gaat dat in zijn werk? 
In dit artikel probeer ik het u zo makkelijk mogelijk uit 
te leggen. Om te beginnen gaat u op uw computer of 
tablet naar: https://hofkerk.amsterdam/. 
Mocht u niet weten hoe dat moet, dan kunt u ook op Google “Hofkerk 
Amsterdam” opzoeken. Het eerste zoekresultaat dat u ziet verwijst 
naar onze website en dat klikt u aan. 
Als u eenmaal op onze website bent aangeland ziet u bovenaan de 
pagina “Vieringen” staan. Als u hierop gaat staan met uw muis, ontrolt 
zich een schemaatje waar op plaats vier staat: Livestream Hofkerk. 
Hier klikt u op met uw muis en u komt terecht in een volgende pagina. 
Midden op deze pagina staat onderstreept: Livestream Hofkerk. 
Als u daar met uw muis op klikt komt u op een pagina van You Tube, 
en wel op de pagina die toebehoort aan de Martelaren. Op deze pagina 
ziet u een aantal afbeeldingen van de Hofkerk. 
Op de meest linkse afbeelding (als u tenminste deze handelingen op 
zondag rond half elf hebt uitgevoerd) klikt u, en ziet u live de viering in 

https://hofkerk.amsterdam/


de Hofkerk beginnen. Wilt u de film groter zien, dan moet u klikken op 
het meest rechtse vierkantje onder in het beeld. 
Doet u hetzelfde na afloop van de viering, dan is de livestream ver-
anderd in een YouTube filmpje en kunt u de viering terugkijken. 
Het lijkt ingewikkelder dan het is. 
Mocht u nog vragen hebben of er niet uitkomen, dan kunt u zich wen-
den tot Henny Steggerda, tel. 06-133 95 407, die de livestream voor 
onze gemeenschap heeft aangelegd, samen met koster Bert Hilhorst 
en locatiebestuurder Olaf Olmer. 
 Frans Woortmeijer 
 _____________________ 
 
 

VERHUISBERICHT 
 

19 september jl. is mijn moeder, Wil Steman, verhuisd naar het 
Korthagenhuis. Hoewel mijn moeder al een tijdje niet meer naar de 
kerk komt, zullen velen van u haar nog wel kennen. Vanaf het begin 
was ze koffiezetter in de koffiebeuk. Later was ze ook actief bij het 
dameskoor, de Hofnieuwsbezorging en de schoonmaakploeg. 
Na vijftig jaar Watergraafsmeer en acht jaar Diemen is zij teruggekeerd 
naar haar roots in Amsterdam Noord. Ze heeft nu een appartementje 
in het Korthagenhuis waar haar ouders ook gewoond hebben. 
Het nieuwe adres is: W.H. Steman – de Boer 
 Korthagenhuis 
 Amerbos 590, kamer 107 
 1025 ZZ  Amsterdam 
 

We hopen dat ze hier nog een mooie tijd mag hebben. 
 Ina Steman 
 ____________________ 
 
 

KLAVERJASSEN MET DE COLLECTANTEN 
 

In deze tijd van het jaar staat meestal een oproep  
aan de klaverjassers in Hofnieuws om zich te 
melden voor het befaamde klaverjas-toernooi 
met de collectanten. Na ampel beraad vonden 
wij het dit jaar niet zo’n goed idee om dit eve-
nement doorgang te laten vinden. 
Jammer, maar hopelijk is het volgend jaar weer wel mogelijk! 
 

 Namens de collectanten, Jan Hilhorst 



FLITSACTIE VOOR BEIRUT 
 

Op zondag 9 augustus startte onze flitsactie voor Beirut, de hoofdstad 
van Libanon. Vijf dagen eerder was daar in de haven een verschrik-
kelijke explosie van 2.750 ton ammonium-nitraat. Vele doden en 
gewonden waren het gevolg. Vele huizen en gebouwen werden ge-
troffen. In enkele weken kwam dankzij vele giften en een bijdrage van 
ons Caritas-team € 4.300,- binnen. 
Libanon is nog steeds in shock. Er verblijven zeer vele Syrische 
vluchtelingen. Er is een gierende inflatie. Er woedt corona. Er zijn grote 
politieke spanningen. De vorige regering trad kort na de ramp af na 
felle protesten tegen corruptie en disfunctioneren. Een nieuwe kabi-
netsformatie mislukte op 26 september. 
 

Sinds december 2016 staat onze parochie in verbinding met het 
Syrische vluchtelingenkamp ‘Bukra Ahla’ in Beirut. Toen was ik op 
bezoek in Beirut met mijn dochter, die er 3 jaren woonde. Elk jaar 
houden we bij restaurant Polder een sponsorloop van onze school-
kinderen voor de vluchtelingenkinderen daar. Als de corona-crisis 
eenmaal voorbij is hopen we dit te hervatten. 

Libanon leerden we kennen bij 
familiebezoeken daar in 2000 en 
2003. Ook heb ik er –mede dankzij 
het URI (United Religions 
Initiative)– sindsdien diverse inter-
religieuze contacten. 
 

In dit Arabische land wonen naar 
verhouding vele christenen: 40% 
van de bevolking. Verder zijn er 
zo’n 30% sunnieten en 30% sji-
ieten, en een kleine groep druzen. 
In Libanon woedde een burger-
oorlog van 1975-1989. 

Het Vredesakkoord van Taif bracht vrede. Dat werd nauwelijks bekend 
bij ons in Europa, omdat de Berlijnse Muur ook in 1989 viel. Thans is 
in Libanon het politiek-religieuze evenwicht weer wat wankeler. 
Tegelijk is er zeer veel solidariteit onder de bevolking. 
 

Onze flitsactie voor Beirut heeft twee speerpunten. Er is € 3.300 
bestemd voor een burgerinitiatief, waarbij voedsel-vouchers worden 
verspreid. En er is € 1.000 bestemd voor reparaties aan een Centrum 



voor Vrede en Verzoening van Prof. dr. Wadiaa Khoury. Haar ken ik al 
vele jaren. Zij is Maronitisch-Katholiek en hoogleraar Vredeseducatie. 
 

Libanon met haar cederbomen wordt enkele malen in het Oude 
Testament genoemd, o.a. Hooglied 4 en Psalm 92. De geur van de 
Libanon wordt genoemd. En de rechtvaardigen worden vergeleken met 
de oprijzende ceders van Libanon….. 

 Ari van Buuren 
 
 

BEIRUT: DE GEUR VAN JASMIJN 
 

De ziel van Beiroet  

Smaakt naar wijn –  

zong Fairuz 
 

haar brood en jasmijn  

ruiken naar zweet 
 

ziel en zweet  

verdampen in rook en vuur 
 

zij kleuren 

lichterlaaie 

in brand 
 

tijd wordt onvoltooid 

onderworpen 

regressief 
 

misschien is  

de zuivere geur  

van wijn en zweet: 

het lichaam van de wijnstok 

de wijnstok van het lichaam 
 

misschien wordt dat 

de zuivere jasmijngeur 

van compassie 

 
 Ari van Buuren 

 



KiPa: KINDERPASTORAAT 
 

Kindernevendienst 
Onze laatste kindernevendienst kon helaas niet doorgaan i.v.m. de 
veiligheid van de kerkgangers: Agnes Skot en ik hadden allebei 
verkouden kinderen thuis. 
Daarom ook deze vraag: wie kan meehelpen met de kinderneven-
dienst? 
Wij zijn op zoek naar meer mensen die aan de kindernevendienst 
willen meewerken om zo bij te dragen aan een fijn kerkbezoek òòk voor 
de kinderen in onze parochie! 
De kindernevendiensten zijn gepland op de eerste zondagen van de 
maand: 1 november en 6 december. 
Het kan voorkomen dat wie de kindernevendienst leidt niet naar de 
kerk kan/mag komen vanwege veiligheidsredenen, die gerelateerd zijn 
aan COVID-19. In dit geval zal het kindernevendienst vervalen, want 
de veiligheid van de kerkgangers komt op de eerste plaats. 
 

Kerst 
Dit jaar hebben wij als parochie 
een extra uitdaging met Kerst! 
Hoe houden we met hopelijk 
een Kinderkoor en een Kerst-
spel zoals wij gewend zijn tòch 
een leuke Kerstgezinsviering, 
met inachtneming van de corona-maatregelen? Het aantal bezoekers 
is daardoor beperkter; aanmelding zal nodig zijn. 
Het PeeBee Kinderkoor wil vooralsnog zingen tijdens de eerste Kerst-
viering op 24 december, waarschijnlijk om 19:30 uur: onze Gezins-
viering. 
Wij hopen ook, dat kinderen zich melden voor het Kerstspel. Wij zijn 
druk bezig om alles te kunnen combineren op een fijne manier voor 
iedereen. We kunnen best hulp bij de organisatie gebruiken. 
Binnenkort komen repetitietijden, aanmeldingsprocedures en verdere 
informatie op de website en in de Nieuwsbrief te staan. 
 

Eerste Communie 
De bijeenkomsten met de kinderen die de Eerste Communie zouden 
ontvangen in 2020 zijn wegens de corona nog niet hervat. De voor-
bereidingsgroep is druk bezig en op zoek naar nieuwe manieren om 
de kinderen goed te kunnen voorbereiden èn voor de veiligheid van 
kinderen en begeleiders te zorgen. 



Ons plan was om in september met de 
ouders van communicanten te overleggen 
over een nieuwe herstart-datum, en u daar-
over hier ook te informeren. Dat bleek helaas 
nog niet mogelijk. 
Hopelijk kunnen wij de bijeenkomsten toch 
nog dit jaar herstarten! 
 

 Erika van Hove 
 pastoraatsgroep@hofkerk.amsterdam 

 ______________________ 

 
 

LAUDATO SI MIDDAG IN URBANUS 
 

Op 12 september jl. hielden we een Laudato Si-middag voor de Clara 
& Franciscusparochie. 
Deze middag werd georganiseerd vanwege de vijfde verjaardag van 
de milieu-encycliek Laudato Sí van Paus Franciscus. 
Het was een mooi, sfeervol, en inhoudelijk rijk evenement. De 
ongeveer 32 deelnemers, afkomstig uit alle locaties, konden in twee 
rondes deelnemen aan allerlei workshops, waaronder een schep-
pingswandeling, een lectio divina van het slotgebed in Laudato Si en 
duurzaam bloemschikken. We sloten de middag af met een korte 
gebedsviering. 
Het planten van een speciale Laudato Si-
boom vormde daar een onderdeel van. 
Een kunstenares had op een houten 
schild in mooie letters een korte uitleg 
aangebracht en de datum vermeld. 
Elke deelnemer hielp mee bij het planten 
door een beetje grond om de boom te 
scheppen. 
Het is mooi te bedenken dat er over een 
paar jaar een kersenboom staat met 
prachtige bloesems in het voorjaar en 
heerlijke vruchten in de zomer. 
Op onze website vindt u een foto-impressie van deze mooie dag. In 
het meest recente nummer van Saamhorig leest u meer over “Vijf jaar 
Laudato Sí”. 
 _____________________ 
 

mailto:pastoraatsgroep@hofkerk.amsterdam


FRATELLI TUTTI 

nieuwe encycliek van Paus Franciscus 
 

Paus Franciscus vertrok op 3 oktober 2020 naar Assisi om daar zijn 
nieuwe encycliek te openbaren. 
De encycliek met de naam Fratelli Tutti behandelt de sociale, politieke 
en economische verplichtingen, die voortvloeien uit de broederschap 
tussen alle mensen als kinderen van God. 
In het Nederlands zou de titel van deze encycliek vertaald kunnen 
worden als “Alle broeders en zusters”. De paus liet zich hiervoor 
inspireren door een tekst van de Heilige Franciscus, gericht aan zijn 
broeders. 
De encycliek behandelt veel thema’s die de paus al eerder heeft 
besproken in zijn algemene audiënties over de katholieke sociale leer 
in het licht van de huidige coronacrisis: menselijke broeder- en zus-
terschap, de gelijke waardigheid van alle mensen, de voorkeursoptie 
voor de armen, de verplichting tot solidariteit. Zorg voor het milieu en 
de deugd van het stichten van vrede maken ook deel uit van de 
encycliek. 
 

Franciscus publiceerde twee eerdere encyclieken: Lumen Fidei uit 
2013 en Laudato Sí uit 2015. 
Naar verwachting zal de tekst binnenkort ook in het Nederlands ver-
schijnen. 
 Frans Woortmeijer 
 ______________________ 
 
 

KLEDINGINZAMELING 24 OKTOBER 2020 
 

Kledinginzameling op zaterdag 24 oktober a.s. (tussen 9.30-11.30 uur) 
voor Sam´s Kledingactie/Mensen in Nood! In het voorjaar heeft de 
organisatie Sam´s Kledingactie een groot deel van de inzamelactie 
moeten annuleren door de uitbraak van het coronavirus, zo ook de 
actie die bij onze kerk zou plaatsvinden. Nu de overheid de maat-
regelen versoepeld heeft, wil Sam’s toch graag weer een inzameling 
organiseren, en wel op zaterdag 24 oktober a.s. 
Het Caritasteam (nieuwe naam voor de commissie Kerk en Samen-
leving) helpt daar graag aan mee. Sam´s en wij van het Caritasteam 
denken dat een inzameling, met inachtneming van alle door de over-
heid gestelde maatregelen (1,5 m afstand houden, handen desinfec-
teren), op een veilige manier mogelijk is. 



Het te steunen project Sam’s Kledingactie 
steunt met de opbrengst van de inzamelacties 
de noodhulp- en gezondheidszorgprojecten 
van Cordaid. Ethiopië is ook deze keer het 
actiedoel. De situatie daar wordt door het 
COVID-19 virus steeds nijpender, daarom is 
het belangrijk juist nu een stap extra te doen 
om de mensen daar te helpen. 
In zuidoost Ethiopië ligt het gebied Liben. In dit 
gebied bestaan al jarenlang spanningen tus-

sen twee etnische groepen: de Oromia en de Somali. 
In 2016 zijn de spanningen tussen de twee groepen sterk opgelopen, 
met als gevolg dat er grote aantallen mensen uit hun dorpen gevlucht 
zijn. Zij hebben elders een tijdelijk onderkomen gezocht, maar nu de 
situatie gestabiliseerd is keren velen weer terug naar hun dorp. Echter 
als gevolg van hun afwezigheid en van de strijd is een groot deel van 
de lokale infrastructuur voor watervoorziening en landbouw productie 
verwaarloosd, of zelfs verwoest. Om een levensvatbare terugkeer te 
garanderen is het noodzakelijk dat de dorpelingen middelen van 
bestaan hebben en voorzieningen voor schoon drinkwater. 
Cordaid gaat samen met de lokale partner Racida deze mensen 
ondersteunen bij de terugkeer. Daarnaast zal er in het project met de 
verschillende bevolkingsgroepen en de lokale overheid gewerkt wor-
den aan vredesopbouw en onderling begrip. Op die manier wordt 
getracht een herhaling van de problemen uit 2016 te voorkomen. 
Cordaid en Sam’s Kledingactie geloven in het belang van omkijken 
naar elkaar, altijd, maar vooral nu! Dat je er bent voor de mensen om 
je heen, maar ook voor mensen in moeilijkheden die verder weg 
wonen. 
Voor meer informatie over het werk van Sam’s Kledingactie, en over 
wat er wel en niet mag worden ingeleverd kunt u terecht op 
www.samskledingactie.nl (wel: draagbare kleding, lingerie en acces-
soires zoals tassen en ceintuurs, maar ook schoenen en huis-
houdtextiel. Alles verpakt in afgesloten vuilniszakken. Let op: gordijnen 
mogen wel, maar kussens en dekbedden niet!) U kunt ook contact 
opnemen via 088- 2080100. Sam’s Kledingactie zamelt al ruim 50 jaar 
kleding in voor Mensen in Nood, samen met honderden vrijwilligers. 
De ingezamelde kleding wordt gesorteerd en verkocht aan commer-
ciële partijen. De netto-opbrengst komt ten goede aan de projecten van 
Cordaid. 
 



IN MEMORIAM 
 

Wiro Petrus Gerardus Rozestraten, geboren 27 mei 1933, zoon van 
Wijnandus Johannes Nicolaas Rozestraten en Cornelia Vreeswijk. 
Wijnandus, de vader van Wiro, was de oudere broer van Jan 
Rozestraten, de aannemer die de kerk en het grootste gedeelte van 
de Linnaeushof heeft gebouwd. 
Wijnandus was stukadoor en hij werd door zijn broer, de aannemer, 
aangesteld als opzichter op de Linnaeushof. Hij woonde met zijn 
gezin op Linnaeushof 17-bv, volgens Cornelia Vreeswijk, zijn 
echtgenote het mooist gesitueerde huis van de Linnaeushof. De 
“werkplaats” van opzichter Rozestraten lag aan de Linnaeushof 77. 
De afwijkende vorm van deze woning is nog duidelijk te zien. 
 

Wiro ging op school op de Sint Lidwinaschool (SLS). In de Honger-
winter was Wiro een gast in Bovenkarspel. De toenmalige pastoor 
van de parochie Martinus Nolet kende vele oud parochianen in de 
Streek. Een flink aantal kinderen uit onze parochie kwam tijdens de 
Hongerwinter van 1944 als gast bij gezinnen die tussen Hoorn en 
Enkhuizen woonden. Daar was nog voldoende eten. 
De Amsterdammers vreesden daarnaast dat de stad door oorlogs-
handelingen getroffen zou worden. Zij wilden hun kinderen ver-
plaatsen naar veiliger oorden. 
 

Wiro ging na de lagere school naar het seminarie, eerst Uden, later 
Hageveld. Hij verliet het seminarie om naar de kweekschool te gaan 
in Amsterdam. 
Hij werd onderwijzer op de Leonardusschool aan de Bessemer-
straat (parochieschool voor jongens) en later aan de SLS. 
 

Hij trouwde in 1961 met Paula van Well. Paula was kleuterleidster 
aan de Maria Goretti kleuterschool aan de Linnaeushof. 
In 1968 werd hij hoofd der school in Huizen. Hij werd ridder in de 
Orde van Oranje-Nassau, voor zijn vele vrijwilligerswerk in Huizen 
(tennisclub, CDA, Rotary, parochiebestuur St. Vitus, enz.). 
Hij overleed te Huizen op 22 augustus 2020. 
 JWN 
 
 ______________________ 
 
 



OIKOCREDIT 
 

Oikocredit bestaat ruim 40 jaar. Zij vraagt aandacht in de kerken 
voor microkrediet en anders omgaan met geld. Hofnieuws bericht 
hierover. 

Oikocredit gelooft in de kracht van 
arme mensen. Al ruim 40 jaar 
bewijzen zij dat zij in staat zijn 
zichzelf te ontwikkelen door middel 
van een kleine lening, een micro-
krediet. Door het opzetten van een 
eigen bedrijfje herwinnen arme 
mensen hun waardigheid en het 
geloof in eigen kunnen. Zo zorgen 
zij voor hun eigen inkomen en zo 
kunt u een structurele bijdrage 

leveren aan meer gerechtigheid in de wereld. Voor arme mensen 
met een goed plan is er weer zicht op een toekomst als u via 
Oikocredit met hen gaat delen. 
 

Oikocredit is in 1975 opgericht vanuit de Wereldraad van Kerken na 
een oproep van een aantal geëngageerde jongeren om het be-
leggingsbeleid van kerken meer te baseren op de boodschap van 
het evangelie. Bovendien deden kerken in ontwikkelingslanden een 
beroep op de kerken in de rijke landen om hun welvaart te delen. 
Niet via giften, maar via leningen aan projecten. Het initiatief van 
een handjevol mensen dat opriep om financiële reserves in te zetten 
voor ontwikkeling is uitgegroeid tot een coöperatieve organisatie die 
mensen met en mensen zonder geld overal ter wereld met elkaar 
verbindt. 
 

De missie van Oikocredit 
Oikocredit stimuleert mensen, kerken en instellingen wereldwijd om 
hun financiële reserves sociaal ethisch te beleggen. Met dit geld 
verschaft Oikocredit krediet aan groepen kansarme mensen in 
ontwikkelingslanden, die daardoor voor hun eigen inkomen kunnen 
zorgen. Oikocredit levert zo een structurele bijdrage aan meer 
gerechtigheid in de wereld. 
Meer weten? Kijk op www.microkrediet.nl of bel 030 234 10 69. 
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 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. 

 

zondag 18 oktober 

10.30 uur 

 

 
 

 

Eucharistieviering 

M. Jehandut en A. v. Buuren 
 

 

m.m.v. 

cantores 

Jubilemus 

Domino 
 

zondag 25 oktober 

10.30 uur 

 
 

 

Woord- en Communieviering 

Thema: Jodendom 

J. v.d. Meij en A. v. Buuren 
 

 

m.m.v. 

cantores 

Meerklank 
 

zondag 1 november 

10.30 uur 

[kindernevendienst] 
 

 

Woord- en Communieviering 

Allerheiligen 

A.v.Buuren en mw. J. de Bruin 
 

 

m.m.v. 

cantores 

LWM 
 

maandag 2 november 

19.30 uur 

 
 

 

Eucharistieviering 

Allerzielen 

M. Jehandut en A. v. Buuren 

 

m.m.v. 

cantores 

LWM 
 

zondag 8 november 

10.30 uur 

 

 
 

 

Woord- en Communieviering 

F. de Haas en F. Woortmeijer 

 

m.m.v. 

cantores 

Jubilemus 

Domino 
 

zondag 15 november 

10.30 uur 

 
 

 

Eucharistieviering 

M. Jehandut en mw. J. de Bruin 
 

 

m.m.v. 

cantores 

Meerklank 
 

zondag 22 november 

10.30 uur 

 

Woord- en Communieviering 

H. Hartog 
 

 

m.m.v. 

cantores 

LWM 
 

zondag 29 november 

10.30 uur 
 

 

Woord- en Communieviering 

1e Zondag van de Advent 

A.v.Buuren en mw. E. van Hove 
 

 

m.m.v. 

cantores 

Jubilemus 

Domino 

 
 

zondag 6 december 

10.30 uur 

[kindernevendienst] 
 

 

 

Eucharistieviering 

2e Zondag van de Advent 

m. Jehandut en A. v. Buuren 

 

m.m.v. 

cantores 

Meerklank 
 


