
PASTOR MARIANUS DOOR CORONA GETROFFEN 
 

Op 12 januari kregen wij via het Samenwerkingsverband Clara & 
Franciscus bericht dat onze Pastor, Pater Marianus Jehandut, besmet 
is met het coronavirus. Hij was al een weekje ziek, en nu blijkt uit de 
test dat hij door het covid19-virus getroffen 
is. 
Behalve Pastor Marianus is in de SVD-
communiteit in Duivendrecht, ook pater 
Yan met het coronavirus besmet. 
 

We hopen dat, wanneer u dit leest, beide 
paters weer goed hersteld zijn en dat zij 
geen langdurige schade zullen ondervin-
den van hun besmetting. 
Parochianen die hen een kaartje willen 
sturen, kunnen dit zenden naar: 
 Pastor Yan Asa SVD en 
 Pastor Marianus Jehandut SVD 
 Rijksstraatweg 230, 
 1115 AV  Duivendrecht 
 _____________________ 
 
 

PASTORAAL WOORD 
 

Nieuwe hoop 2021 
Lieve parochianen. Ik wens u allen nogmaals: Zalig Nieuw Jaar 2021! 
Wij zitten nu al aan het eind van januari. Het coronavirus ging met ons 
mee het nieuwe jaar in. Het vaccin tegen het virus is intussen be-
schikbaar in ons land. Binnenkort kunnen we met z’n allen meedoen 
aan de vaccinaties. Daardoor hopen we dat de immuniteit van ons 
lichaam sterk genoeg wordt om dit gevaarlijke covid19-virus tegen te 
gaan. Dit vaccin geeft ons hoop op de nieuwe toekomst, dat onze 
wereld totaal corona-vrij zal worden. 
Het corona-virus dwong ons als kerk om telkens een kleine ge-
meenschap te vormen: een gemeenschap van 30 mensen, plus de 
liturgische medewerkers. In onze zondagsvieringen mag geen groot 
koor zingen, maar in plaats daarvan zingen 2 tot 5 cantores uit onze 
koren. Het Evangelie zegt: “Waar twee of drie mensen samen komen 
in de naam van de Heer daar is Hij aanwezig.” 
 



De livestreaming in onze parochie-gemeenschap geeft een nieuwe 
kans aan alle parochianen om de zondagse vieringen thuis te kunnen 
volgen. Ons Locatiebestuur danken we hiervoor. Ze hebben hard 
gewerkt om de livestream-apparatuur te kopen en te installeren voor 
onze parochie-gemeenschap. We hopen, dat hierdoor onze paro-
chianen in verbinding mogen blijven met elkaar en met de parochie-
gemeenschap als geheel. De kijkcijfers zijn bemoedigend! 
 

Op 3 januari, de eerste zondag van 2021 vierden we de Drie Koningen 
uit het Oosten. Voor hen was de Ster de wegwijzer naar Bethlehem. 
Dankzij de ster konden zij Jezus, Maria en Jozef goed vinden. Het 
Kerstkind is het licht in de duisternis van deze corona-pandemie. 
In Jezus kwam God om ons bij te staan en te bemoedigen. Ons geloof 
in God, Jezus is onze grote spirituele ondersteuning in de corona-
pandemie. 
We gaan weer op weg naar de Vastentijd en Pasen. Aswoensdag 
vieren we op 17 februari. Laten wij in God blijven geloven. God, Jezus 
geeft ons nieuwe hoop in dit pas begonnen jaar 2021! 
Wij zijn samen onderweg met Gods zegen! 
 

 Pastor Marianus Jehandut SVD. 
 

 
 

Op het einde komt het altijd goed, 

 en als het niet goed komt, 

 is het nog niet het einde! 
 

 INGSPIRE.nl 

 
 

VAN DE VOORZITTER 
 

Het nieuwe jaar is begonnen zonder de gebruikelijk nieuwjaarsreceptie 
en aankondiging van een jaarprogramma voor de parochie. De huidige 
coronacrisis maakt het helaas nog steeds moeilijk om nieuwe paro-
chiële activiteiten te organiseren. We zijn blij dat wij nog steeds onze 
zondagsvieringen kunnen houden maar daar zal het op dit moment 
voorlopig bij blijven. 



Het wil echter niet zeggen dat we niet druk zijn met plannen voor 2021, 
maar deze bewegen zich voornamelijk op het bestuurlijke vlak en het 
gebouw beheer. 
Hierover kan ik u wel berichten. Zoals u weet, maakt onze parochie 
deel uit van het samenwerkingsverband Clara & Franciscus. Feitelijk 
betreft het een personele unie waarvan het oorspronkelijk doel is om 
tot een fusie van de betreffende 5 parochies te komen. Tot het zover 
is wordt de personele unie bestuurd door een parochiebestuur voor 
elke parochie. Elke bestuurder in de personele unie is bestuurder van 
ieder van de 5 parochies van Clara & Franciscus (C&F). 
Voorheen waren Ton Broerse en Tim Stok als bestuurder vertegen-
woordigd namens onze parochie. In mei 2019 nam Caspar van der 
Leeuw deze taak over samen met Tim Stok die als financieel adviseur 
het C&F bestuur ondersteunt. Eind vorig jaar heeft Caspar laten weten 
het stokje te willen overdragen. Wij zijn hem dankbaar voor zijn grote 
inzet de afgelopen jaren. Caspar stopt met zijn bestuurlijke taken voor 
C&F en het Locatie-bestuur maar blijft zich inzetten voor Beheer. Dit 
betekent dat er een vacature is voor het C&F parochiebestuur. Daarbij 
hebben we tevens recht om een kandidaat te leveren voor de tweede 
bestuurszetel die tot op heden niet gevuld was. 
Olaf Olmer en ondergetekende hebben zich kandidaat gesteld om 
onze parochie te vertegenwoordigen. Mocht er onder u vrijwilligers zijn 
die zich ook kandidaat willen stellen of hierover nadere informatie 
willen, dan kunt u zich tot uiterlijk 8 februari bij mij melden. Na deze 
datum zal de kandidatuur aan het C&F bestuur respectievelijk aan het 
Bisdom definitief worden gemaakt. 
De reden van onze kandidaatstelling is dat komend jaar een belangrijk 
jaar wordt voor het C&F samenwerkingsverband aangezien mede door 
de Coronacrisis de inkomsten verder aan het teruglopen zijn. Deze 
situatie leidt er toe dat het noodzakelijk wordt om tot een verdere 
herstructurering te komen zeker als blijkt dat parochies financieel niet 
op eigen benen kunnen blijven staan. Onze parochie heeft er indertijd 
voor gekozen om haar reserves te investeren in een betere gebouw-
exploitatie met verhuur. Dat heeft voor stabiele inkomsten gezorgd om 
onze gebouwen te kunnen onderhouden. Echter ook wij, zullen als 
parochie een weg moeten vinden om ons bestaansrecht qua vitaliteit, 
missie en inkomsten te rechtvaardigen. Uw jaarlijkse of maandelijkse 
bijdrage aan Kerkbalans is daarbij een belangrijk onderdeel. Uiteraard 
zullen wij binnen C&F samenwerkingsverband er voor pleiten dat 
iedere parochiegemeenschap zijn eigenheid kan en mag behouden. 



Wij ontkomen er echter niet aan dat parochies bestuurlijk en financieel 
zullen worden samengevoegd. Daarbij mag u gerust zijn dat de 
Hofkerk als monumentaal kerkgebouw haar functie behoudt en zeker 
niet op de nominatie zal staan om gesloten worden. Dit zal voor 2021 
onze bestuurlijk inzet worden. Ook Beheer zal verder door gaan met 
het onderhoud en verbeteren van onze gebouwen. Dit jaar staat op de 
agenda om het energieverbruik te verminderen. Gebruikmakend van 
de ervaringen met duurzame verwarming van andere kerken zoals de 
Westerkerk, zal door Beheer een plan worden opgesteld dat moet 
leiden tot een aanzienlijke reductie in gasgebruik en daarmee onze 
energiekosten. 
Afsluitend spreek ik namens het Locatie-bestuur de hoop uit dat de 
vaccinatie het dit jaar mogelijk maakt om zoals voorheen weer bij 
elkaar te komen en te vieren. Tot dat moment: Houd goede moed op 
weg naar Pasen. 
 Hartelijke groet, 
 Arthur Anderegg 
 _______________________ 
 
 

OPEN KerstKerk (OKK) 
 

Helaas was er in de achter ons liggende kersttijd geen kerststallen-
tentoonstelling. En het zou zeker een prachtige tentoonstelling ge-
worden zijn onder de titel “Hollandse Meesters”. Al vanaf augustus had 
Bert Hilhorst er plannen voor gemaakt en in de “werkplaats” van Henny 
Steggerda, waren Henny en Kees Disch al weken druk bezig geweest 
om mooie attributen te vervaardigen. 
Maar wat in het vat zit verzuurt niet: In de kerstperiode 2021/2022 gaat 
de tentoonstelling “Hollandse Meesters” alsnog van start. Deo volente. 
 

Helemaal niets doen in de kersttijd was ook geen optie. Dus stelde Bert 
Hilhorst de pastoraatsgroep voor om van tweede kerstdag tot drie-
koningen iedere dag de kerk tussen 2 en 4 uur open te stellen, zodat 
mensen in de gelegenheid waren om even naar binnen te wippen, een 
kaarsje op te steken, wat te luisteren naar orgelmuziek of te genieten 
van de prachtige architectuur. Omdat bezoekers alleen of in kleine 
groepjes binnen kwamen en meestal niet al te lang bleven, was het 
een corona-proof activiteit! 
De ploeg “herders”, de mensen die bij de kerststallententoonstelling 
toezicht houden en vragen van bezoekers beantwoorden, was al 



uitgenodigd en bleek ook bereid om gastheer of gastvrouw te zijn bij 
de Open KerstKerk. 
Tussen 26 december en 5 januari bezochten 226 mensen onze 
Martelaren Kerk. Er was vooral veel belangstelling voor de mooie grote 
kerstgroep die Bert vóór in de kerk had geplaatst. Maar veel van de 
herders noemden ook de leuke gesprekjes die ze met bezoekers 
hadden gevoerd. Ook kon men een paar dagen genieten van het mooie 
orgelspel van Gwan. 
Al met al een geslaagde activiteit! Veel dank aan Bert Hilhorst voor het 
initiatief, aan organist Gwan en aan de herders: René, Frank, Ronald, 
Ellie, Elly en Elly, Victor en Frans! 
Maar volgend jaar toch maar weer een kerststallententoonstelling! 
 

 Frans Woortmeijer 
 ______________________ 
 
 

ASWOENSDAG 17 FEBRUARI 2021 
 

De Vastentijd begint vanouds met de Aswoensdag. 
Vorig jaar hebben we dat voor het eerst samen met de protestantse 
gemeente van De Bron gevierd. Het was een mooie oecumenische 
ervaring! 

We hopen, dat dit nu in corona-tijd 
op woensdagavond 17 februari ook 
kan lukken. Misschien zal het ritueel 
wat anders dan normaal verlopen. 
Wij moeten ons immers aan de 1,5 
m. afstand houden. 
Er is al een eerste liturgisch advies 
van de Nationale Raad voor Liturgie. 
En dat is, dat er geen askruisjes op 
het voorhoofd getekend zullen wor-
den. Maar dat er enige as op het 
hoofd gestrooid zal worden – zo was 
dit ooit ook van oorsprong het ge-
val…. 

 

Van harte welkom in de oecumenische Aswoensdagviering. 
Nadere details kunt u horen bij de Mededelingen op zondagmorgen of 
lezen in de Nieuwsbrief en op de website. 
 

 De Pastoraatsgroep 



GASTSPREKERS 2021 
Thema “Broeder- en zusterschap” 
 

In het najaar van 2020 verscheen de derde encycliek van Paus 
Franciscus onder de titel Fratelli Tutti. Kenners bestempelen deze 
encycliek als het spirituele testament van onze paus. 
 

De encycliek, waarvan de naam 
ontleend is aan een toespraak 
van de Heilige Franciscus tot 
zijn broeders, legt de nadruk op 
de noodzaak dat we ons alle-
maal in de wereld, rijk en arm, 
gelovig of niet gelovig, Westers 
of Oosters, als broeders en zus-
ters dienen te beschouwen. 
Paus Franciscus haalt uit tegen 
oorlogen en hij vraagt om begrip 
en mededogen met vluchtelingen. Willen wij alle aanbevelingen uit 
deze zendbrief van Franciscus navolgen, dan vraagt dat om niet 
minder dan een omwenteling in de levenshouding van ons allen. Maar 
volgens Franciscus is dat de enige hoop voor de toekomst van de 
wereld. 
 

In de vastentijd hebben we als gebruikelijk weer een paar gastsprekers 
uitgenodigd, die aandacht zullen besteden aan het thema Broeder- en 
Zusterschap en aan deze belangrijke encycliek. Voorlopig zijn de 
vieringen nog niet voorbereid, maar data en voorgangers zijn al wel 
bekend. 
 

28 februari 2e zondag van de 40 dagentijd [Woco] 
 Themaviering Broeder-Zusterschap 1 
 voorganger Frans Woortmeijer en 
 Gastspreker Gerard Moorman 
 

7 maart 3e zondag van de 40 dagentijd [Eucharistieviering] 
 Themaviering Broeder-Zusterschap 2 
 voorgangers Pastor Marianus Jehandut en 
 Ari van Buuren 
 

14 maart 4e zondag van de 40 dagentijd [Woco] 
 Themaviering Broeder-Zusterschap 3 
 voorganger Frank de Haas en 
 Gastspreker Renée Everard 



Gerard Moorman (1960) werkt als stafmedewerker voor de Konfe-
rentie Nederlandse Religieuzen (KNR) en is mede-oprichter van het 
Jeannette Noëlhuis in Duivendrecht. Hij maakt deel uit van de Laudato 
sí werkgroep en is zeer geïnteresseerd in de verbinding duurzaamheid, 
milieu en geloof. In ons samenwerkingsverband Clara en Franciscus 
is Gerard redactielid van Saamhorig voor de Urbanus-parochie. 
 

Renée Everard zullen vele parochianen van de Martelaren van 
Gorcum kennen. Jaren geleden volgde zij in onze parochie een stage 
bij haar opleiding tot pastoraal werker. In de tijd van Nico Essen ging 
zij regelmatig bij ons voor. Na haar studie was zij werkzaam als 
geestelijk verzorger in een verpleeghuis. Nu is ze met pensioen, maar 
nog steeds betrokken bij onze gemeenschap. 
 

 Frans Woortmeijer 
 ______________________ 
 
 

GESPREKSKRING FRATELLI TUTTI 
pleidooi voor universele broederschap 
 

In zijn nieuwste encycliek Fratelli Tutti werkt Paus Franciscus typisch 
franciscaanse thema’s uit als barmhartigheid, respect voor anders-
gelovigen en inzet voor vrede en verzoening. Het vormt daarmee een 
prachtig tweeluik met zijn Laudato Si uit 2015, waarin de franciscaanse 
verbondenheid met de schepping centraal staat. 
 

Paus Franciscus daagt ons in zijn nieuwe encycliek uit om na het 
crisisjaar 2020 te werken aan een mondiale samenleving waarin 

kwetsbare groepen de kans krijgen 
om een waardig leven te leiden en 
om er gezamenlijk voor te zorgen 
dat er toekomst is voor de gene-
raties die na ons komen. Hij biedt 
ons een hoopvol perspectief. 
 

Om de boodschap van Fratelli Tutti 
beter bekend te maken, organiseert 
het Samenwerkingsverband Clara 
& Franciscus in samenwerking met 
Gerard Moorman en Zuster Melina 
een drietal gespreksochtenden in 
de Martelaren van Gorcum. 

 



De deelnemers komen op drie donderdagen bijeen van 10.30 uur tot 
ca 12.00 uur in de Zoetmulderzaal van onze pastorie. (Indien nodig kan 
worden uitgeweken naar de koffiebeuk). De (voorlopige) data zijn: 
4 maart, 11 maart en 25 maart. De definitieve data en tijdstippen kunt 
u t.z.t. op de website vinden. 
U kunt zich opgeven per mail op hofkerk@ziggo.nl of bij Frans 
Woortmeijer. De tekst van de encycliek is verkrijgbaar via de boek-
handel; u kunt hem ook nalezen via: 
https://www.arsacal.nl/?p=contentitem&id=2455&t=Fratelli+tutti+Nieu
we+encycliek+van+paus+Franciscus 
 Frans Woortmeijer 
 ______________________ 
 
 

VRIJDAG 5 MAART 2021 - WERELDGEBEDSDAG: 
kernland Vanuatu 
 

Het thema is: Rotsvast 
Iedere eerste vrijdag van maart gaat het gebed de 
wereld rond op Wereldgebedsdag. Deze dag wordt 
georganiseerd door christenvrouwen, die door ge-
bed en actie invloed willen uitoefenen op mensen en 
hun omgeving. 
In 173 landen worden op deze vrijdag de handen gevouwen, en wordt 
er gezongen. In Nederland gebeurt dat op ruim 500 plaatsen. 
Nederland doet sinds 1929 mee met de jaarlijkse viering van de 
Wereldgebedsdag. 
 

Vanuatu heeft dit jaar de Wereldgebedsdag voorbereid. Vanuatu heet-
te vroeger de Nieuwe Hebriden. Deze eilandengroep met zo’n 275.000 
bewoners ligt ten zuidoosten van Nieuw-Guinea en ten noordoosten 
van Australië. Het werd tot 1980 bestuurd door Engeland en Frankrijk; 
daarna werd het een zelfstandige republiek. Vanuatu is gegrondvest 
op traditionele waarden, christelijke principes en het volksgeloof in 
God. 
 

Dit jaar is het nog onzeker of de Wereldgebedsviering - georganiseerd 
samen met de Evangelische Broeder Gemeente van De Koningskerk 
en de Protestantse Gemeente van De Bron - kan doorgaan i.v.m. de 
coronamaatregelen. In de Nieuwsbrief of via de website van de 
Hofkerk houden wij u op de hoogte. 
 De Pastoraatsgroep 

mailto:hofkerk@ziggo.nl
https://www.arsacal.nl/?p=contentitem&id=2455&t=Fratelli+tutti+Nieuwe+encycliek+van+paus+Franciscus
https://www.arsacal.nl/?p=contentitem&id=2455&t=Fratelli+tutti+Nieuwe+encycliek+van+paus+Franciscus


VESPER ‘Van Donker naar Licht’…. 
 

Met de hoop op betere tijden plannen wij een Vesper in de Vastentijd 
op zaterdag 13 maart 2021 om 17.00 uur. 
Wij hopen u dan weer te mogen zien. Op de website of in de 
Nieuwsbrief kunt u lezen, of het door zal gaan. 
 

Deze Vesper heeft een voorgeschiedenis. In het derde Advents-
weekend hadden we op zaterdag 12 december weer een bijzondere 
middag gepland: samen met de ABG-parochie in onze kerk. Zulke 
zaterdagmiddagen in de Advents- en Vastentijd hielden we al eerder, 
b.v. in samenwerking met Mariëtte Hilhorst. Toen waren er prachtige 
Stiltewandelingen door de kerk. 
We besloten steeds met een gezamenlijke maaltijd. 
 

Ook op 12 december zou het een middag van rust, stilte, onthaasting 
en verlangen geworden zijn. Daarna gevolgd door een Vesperviering 
met als thema ‘van Donker naar Licht’ rond Psalm 27 in de versie van 
Huub Oosterhuis: “De Heer is mijn licht en mijn heil”. Het AnnaBon-
koor onder leiding van Ina Kok zou weer zingen. 
Na de Vesper wilde Tessa Koopmanschap ons opnieuw meenemen in 
het verhaal van ‘De Verloren Zoon’ via Rembrandts wereldberoemde 
schilderij daarbij. Een maaltijd zou deze beoogde middag besluiten. 
Maar wegens het corona-virus kon deze middag met afsluitende 
Vesper helaas niet doorgaan. 
 

Hopelijk kan de Vastenvesper op 13 maart wèl doorgaan. Houd de 
berichten dus in de gaten! 
 Namens de Pastoraatsgroep, 
 Janneke de Bruin 
 _____________________ 
 
 

INZAMELINGSACTIE 

VOOR INLOOPHUIS DE KRAANVOGEL 
 

Inloophuis De Kraanvogel is een ontmoetingsplek voor mensen met 
kanker en hun naasten. Het is gevestigd aan het Robert Kochplant-
soen in de Watergraafsmeer. Er worden o.a. workshops gehouden en 
ervaringsverhalen gedeeld en men kan onder het genot van een kop 
koffie of thee lief en leed met elkaar delen. Dit inloophuis is van grote 
waarde. 



Door de coronacrisis lopen sponsorinkomsten terug en wordt het 
steeds moeilijker voor de vrijwilligers van De Kraanvogel om acties op 
te zetten voor donaties. En dat terwijl de kosten voor het bieden van 
een veilige plek voor mensen die te maken krijgen met kanker omhoog 
zijn gegaan. Het aantal gasten dat de vrijwilligers per activiteit kunnen 
uitnodigen is afgenomen en er worden meer kosten gemaakt om de 
locatie zo veilig mogelijk te houden. 

Het voortbestaan van 
Inloophuis De Kraan-
vogel loopt gevaar. 
Het KWF is daarom 
een donatieactie ge-
start. 

Op het moment van schrijven is er € 691,- opgehaald van het 
streefbedrag €4.500,-. Graag willen wij aansluiten bij deze actie en u 
om een donatie vragen. Uw donatie wordt door ons Caritasteam 
verdubbeld. Het Caritasteam kan maximaal € 1.000,- beschikbaar 
stellen. 
U kunt uw donatie overmaken naar het rekeningnummer van onze 
kerk: NL13 INGB 0000 1225 88, t.n.v. Parochie Martelaren onder 
vermelding van "Actie Kraanvogel". Nadat de donaties binnen-
gekomen zijn maken wij het bedrag plus verdubbeling over naar het 
KWF/De Kraanvogel. Alvast hartelijk bedankt voor uw gift! 
 

 René van Eunen 
 Voorzitter Caritasteam Hofkerk Watergraafsmeer 
 _______________________ 
 
 

RIA NEEMT NA 40 JAAR 

AFSCHEID VAN JUBILEMUS DOMINO 
 

Ria Does-Lutz was op 1 oktober 2020 40 jaar lid (sopraan) van het 
dames- en herenkoor Jubilemus Domino. Door gedwongen omstan-
digheden moest zij helaas afscheid nemen van haar geliefde koor. 
Door de jaren heen was zij een van de dragende krachten van de 
sopraanpartij en (o.a. met Jennie Fritz tot juni 2015) een van de 
solisten, later als enige sopraan-soliste. Met het wegvallen van sterke 
betrouwbare stemmen in de loop der jaren bij de andere partijen (o.a. 
Mieke Gillebert alt, Joop van Wel en Wim Fijen bassen) werden m.n. 
Ria en Jennie meer en meer ook de ruggengraat voor het gehele koor. 



Ria was een trouw en betrouwbaar lid van Jubilemus Domino, zowel 
met de repetities als uitvoeringen. Ook had zij de laatste decennia een 
belangrijke bijdrage in de muziekcommissie bij het opstellen van de 
programma’s. Tevens trad zij vaak op als lector. 
Dit alles naast het vele jaren runnen van een eigen winkel samen met 
haar man en later geconfronteerd met zorg voor de ander. 
 

Met deze woorden hebben Bob Michels (voorzitter JD) en Kees de 
Haan (penningmeester JD) voor Ria een onderscheiding van de 
Nederlandse Sint Gregorius Vereniging aangevraagd. 
Op 1 december 2020 ont-
ving Ria thuis uit handen 
van Arthur Anderegg 
(voorzitter 
Locatiebestuur) en Bob 
Michels een gouden 
Sint Grego-riuspenning 
met oorkonde. 
 

De Nederlandse Sint 
Gregorius Vereniging 
(NSGV) heeft als doel 
de bevordering van de 
gewijde en liturgische 
muziek in de geest der 
Kerk. 
De Gregoriuspenning 
kan worden toegekend 
als hoogste onderschei-
ding aan een koor, in-
stelling of persoon voor 
bijzondere verdiensten 
op plaatselijk of regio-
naal niveau. 
De voorzijde van de 
eremedaille vertoont het 
logo van de NSGV: een 
zittende Sint Gregorius met mijter op zijn hoofd en een psalmenboek 
op schoot. Rechts van de Sint is een gestileerde duif afgebeeld. Het 
lint heeft 2 banen wit en geel. De eremedaille gaat vergezeld van een 
oorkonde en een kledinginsigne: de Gregoriusspeld. 



Ria was een hartelijke en innemende persoonlijkheid. Zij zette zichzelf 
nooit voorop of centraal. 
Zij was open, warm en vriendelijk, met voor ieder een luisterend oor. 
Zij interesseerde zich in de ander en bleef altijd bescheiden. 
Ik citeer Catharina: “Samen zingen deed je, maar ook solo zingen, dat 
deed je als geen ander. Met jouw kwikzilverachtige, zuivere, heldere 
en mooie, maar vooral ook zo gevoelige toon. De toon, waarin je geloof 
en hart mee resoneerden en die juist daardoor zo ontroerde”. 
 

Zij zong het Benedictus uit de Orgelsolomesse van Haydn, het Ave 
Maria of het Laudate Dominum uit de Vespers van Mozart en nog veel 
meer. Bescheiden nam zij altijd onze complimenten in ontvangst. 
Naast het harde werken in hun groentewinkel met haar man en de 
opvoeding van haar kinderen, nam zij ook nog zangles en studeerde 

iedere dag thuis. Zodat zij altijd zeer goed 
voorbereid op de repetities kwam. Wat een 
discipline! 
 

Haar man vraagt helaas de laatste jaren steeds 
meer aandacht en zorg, waardoor zij nu deze 
moeilijke beslissing heeft moeten nemen. Met pijn 
in haar hart, over en weer, nam zij afscheid van 
ons. 
Als koor hadden wij haar zo graag een fijn 
jubileum- en afscheidsfeest gegund. 
Door de corona mochten enkel Catharina 
Bonsel (dirigent), Marianne de Graaff (sopraan-
soliste) en Mirjam Steunenberg (secretaris JD) 
bij haar thuis komen. Van alle koorleden, ex-

koorleden, dirigent en organisten ontving zij een grote 
kaart vol lieve teksten, een zilveren hanger met muzieksleutel en noot, 
een goudkleurige lijst voor de oorkonde, bloemen en een herinne-
ringsboek. 
 

Wij danken Ria voor al die jaren, dat wij van haar mooie stem konden 
genieten en met haar mochten samen zingen. Voor haar warme 
aanwezigheid op ons koor. 
Nog vele mooie en goede jaren wensen wij haar samen met haar man 
toe, als ook sterkte voor de moeilijke tijden. 
Wij zullen haar echt gaan missen. 
 Mirjam Steunenberg 
 ______________________ 
 



DE PASTORIE [St. Petrus Banden] IS VERKOCHT 
 

Zoals u weet zijn wij hier al jaren mee bezig en eindelijk is het nu dan 
gelukt. 
Hoewel wij eigenlijk geen afscheid wilden nemen van de pastorie 
hadden wij niet het geld om deze op te knappen. We konden daarom 
niet anders dan de pastorie te koop zetten. 
Uiteraard zijn we zorgvuldig te werk gegaan want we wilden een goede 
buur, iemand die gevoel heeft voor het gebouw en verstand heeft van 
renovatie/restauratie. Kortom iemand die de pastorie in oude glorie 
herstelt. 
Na lange en moeizame onderhandelingen met aanvankelijk een an-
dere partij zijn we heel blij u te kunnen melden dat Stadsherstel de 
pastorie heeft gekocht. 
Ongetwijfeld wilt u weten wat er gaat gebeuren in het pand. Zelf 
schreven zij daarover: het huidige gebruik zal worden gecontinueerd 
en uitgebreid. Fotostudio, locatie verhuur, werkplekken verhuur maar 
ook op de buurtgerichte activiteiten als yogalessen en een huiskamer 
waar mensen elkaar kunnen treffen en iets kunnen drinken. 
De feestdagen zijn net achter de rug. We hopen dat u, ondanks, de 
huidige maatregelen, fijne dagen hebt gehad. Wij maken graag van de 
gelegenheid gebruik om u en uw dierbaren een gelukkig en gezond 
2021 te wensen. 
 Bestuur Sint Petrus Banden’ kerk 
 _______________________ 
 
 

KINDERPASTORAAT 
 

Terugblik naar Sinterklaas, Advent en Kerst 
Ondanks alle beperkingen konden onze jonge kerkgangers toch een 
brief van Sinterklaas ontvangen, en de sfeer van Advent en Kerst 
proeven. 

Sinterklaas kon niet naar de 
Hofkerk komen, maar hij stuurde 
ons een mooie brief met lekkere 
pepernootjes in uitdeelzakjes 
voor iedereen die op 1ste 
Adventszondag: 29 november 
naar de kerk was gekomen. 



En op de derde Adventszondag hadden wij een kindernevendienst, 
waar we o.a. een Wens-Kerstboom versierden, met kerstballen waarop 
de kinderen hun wensen hebben geschreven. 
Kerstavond hadden we een online viering, waar de kinderen van onze 
MvG-parochie samen met het PeeBee-koor het Kerstverhaal hebben 
geënsceneerd en mooie Kerstliederen hebben gezongen. Het was een 
warm en liefdevol viering, hoewel er geen kerkgangers bij mochten 
zijn. Hiervoor onze hartelijke dank aan iedereen, die hard heeft gewerkt 
om dit voor elkaar te krijgen! 
 

Kindernevendienst 
Wij proberen minstens één kindernevendienst per maand te houden. 
Die worden op de Hofkerk-website onder Vieringen van tevoren 
gemeld. Vanwege alle veranderingen rond de corona-maatregelen is 
het momenteel een uitdaging om dit vaker te kunnen doen! 
Ons team bestaat momenteel uit drie vrijwilligers. Wilt u zich bij ons 
aansluiten of ideeën met ons delen? Neem dan contact met ons via 
ons e-mailadres: kinderpastoraat@hofkerk.amsterdam. 
 

Eerste Communie 
Het plan om de bijeenkomsten met de kinderen die de eerste 
communie gaan doen te hervatten in januari 2021 is helaas door de 
strengere maatregelen uitgesteld, zolang de scholen dicht zijn. Wij 
gaan deze bijeenkomsten hervatten, zodra de scholen weer open 
mogen. We wachten op het advies van de RIVM en de besluiten van 
de regering. 
Voorlopig blijft de Eerste 
Heilige Communie-viering 
gepland op de Tweede 
Paasdag, 5 april om 10:30 
uur in onze Martelaren van 
Gorcum-kerk, onder muzi-
kale begeleiding van het 
PeeBee koor. 
 

PeeBee-koor 
Het PeeBee-koor is een gezellig Kinder-kerkkoor voor jongens en 
meisjes van 6 t/m 13 jaar. 
Het koor bestaat al sinds 1980 en heeft inmiddels vele mooie en leuke, 
speciaal voor kinderen geschreven misliedjes verzameld. Het koor 
staat onder leiding van Marlies Zutt (dirigente) en Joost van Westing 
(pianist). 

mailto:kinderpastoraat@hofkerk.amsterdam


Het PeeBee-koor repeteert iedere week op maandagavond van half 7 
tot half 8 in de kerk van de Sint Petrus’ Banden-parochie in Diemen en 
zingt daar vrijwel iedere maand tijdens de gezinsviering. 
Ook zingt het koor bij bijzondere vieringen zoals de Communieviering, 
Palmzondag en Kerst. Het doet vaak mee aan projecten rondom de 
Advent of de Vastentijd. Het PeeBee-koor zingt nu ook bij ons in 
Martelaren van Gorcum. Naast het zingen worden er soms ook leuke 
dingen met elkaar georganiseerd, zoals een uitgaansdagje naar een 
korenfestival of een tuinfeestje. 
Heb je interesse? Voor vragen kun je contact opnemen met dirigente 
Marlies (tel. 06-34380429). 
 _______________________ 
 
 

HERHAALDE OPROEP: ACTIE CK-CK 
 

Van een paar betrokken en verontruste parochianen ontving ik het 
volgende bericht: 
 
 

Actie CK-CK, Corona Kerst – Collecte Kerk 
Enige parochianen zijn er zich van bewust dat de coronaperiode 
financieel niet gunstig is geweest voor de parochie, terwijl de uitgaven 
groeiden. Dit in verband met de voorschriften. 
 

Zij verzoeken U, medeparochianen, die met Kerstmis niet in de 
gelegenheid waren de Kerk te bezoeken, een bedrag op de bank-
rekening van de Kerk te storten. Niet wachten maar doen. 
Bankrekening NL13 INGB 0000 1225 88 ten name van Martelaren van 
Gorcum onder vermelding van Aktie CK-CK. 
 

In het volgende nummer van Hofnieuws zal de opbrengst worden 
vermeld. Iedere parochiaan, jong of oud, mag meedoen. Van harte 
ondersteunen wij de aktie. 
 

 
Als penningmeester voel ik mij door deze oproep zeer gesteund en 
ontroerd en zal om te beginnen zelf meedoen. U ook? Aktie CK-CK. 
 
 Tim Stok 
 
 _______________________ 
 



PAUZE BIJ DE HOF DER VERBEELDING 
 

Nog altijd zijn wij door het coro-
navirus gedwongen om "pauze" te 
houden wat het vertonen van films 
betreft. 
Het is al bijna een jaar geleden dat 
wij voor de laatste keer een film aan 
u lieten zien. 
Wij hopen van harte dat wij u 
spoedig weer kunnen uitnodigen 

voor het gezamenlijk kijken van films. Ook hopen wij in 2022 het 10-
jarig jubileum van onze filmclub Hof der Verbeelding met u te vieren. 
 

Wederom hopen wij op uw begrip en wensen wij u allen veel sterkte in 
deze tijd. 
 René van Eunen, Ari van Buuren, 
 Liesbeth Wijkhuizen en Ben Steggerda 
 _______________________ 
 
 
 

CORONA 
 

 Hoe iets dat isoleert 

Ons tegelijkertijd verbindt 

 De één nog rustig achterover 

 De ander door paniek verblind 

 Een heel gemene deler 

 Het land volledig op z’n kop 

 Contactloos maar toch samen 

 Er zit weinig anders op 

 
 



LITURGIEKALENDER  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 31 januari 

10.30 uur 

 
 

 

Woord- en Communieviering 

F. de Haas en mw. J. de Bruin 
 

 

m.m.v. 

cantores 

Meerklank 
 

zondag 7 februari 

10.30 uur 
 

 

Woord- en Communieviering 

H. Hartog 
 

 

m.m.v. 

cantores LWM 
 

zondag 14 februari 

10.30 uur 

[kindernevendienst] 
 

 

Eucharistieviering 

M. Jehandut en A. van Buuren 
 

 

m.m.v. 

cantores 

Jub. Domino 
 

woensdag 17 februari 

19.30 uur 

 
 

 

ASWOENSDAG - Oecumenische 

viering samen met De Bron 

A.v. Buuren, mw. J. de Bruin e.a. 

 

m.m.v. 

cantores LWM 

 
 

zondag 21 februari 

10.30 uur 

 
 

 

Eucharistieviering 

1e zondag van de 40-dagentijd 

M. Jehandut en F. de Haas 

 

m.m.v. 

cantores 

Meerklank 
 

zondag 28 februari 

10.30 uur 
 

 

Woord- en Communie- en thema-

viering Broeder-/Zusterschap 1 

2e zondag van de 40-dagentijd 

F. Woortmeijer en gastspreker 

G. Moorman 
 

 

m.m.v. 

cantores LWM 

 

zondag 7 maart 

10.30 uur 

 

Eucharistie- en Themaviering 2 

3e zondag van de 40-dagentijd 

M. Jehandut en A. van Buuren 
 

 

m.m.v. 

cantores 

Jub. Domino 
 

zondag 14 maart 

10.30 uur 

[kindernevendienst] 
 

 

Woord- en Communie- en thema-

viering 3 

4e zondag van de 40-dagentijd 

F. de Haas en gastspreker 

mw. R. Everard 
 

 

m.m.v. 

cantores 

Meerklank 

 

zondag 21 maart 

10.30 uur 

 
 

 

 

Woord- en Communieviering 

5e zondag van de 40-dagentijd 

H. Hartog en mw. J. de Bruin 

 

m.m.v. 

cantores 

LWM 
 

 

zondag 28 maart 

10.30 uur 
 

 

 

 

 

 

 

 

Eucharistieviering 

PALMZONDAG 

M. Jehandut, A. v. Buuren en 

mw. E. van Hove 

 

m.m.v. 

cantores 

Meerklank 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


