
PASTORAAL WOORD 
 

Beste Medechristenen, 
Pater Marianus heeft mij gevraagd om in dit nummer van Hofnieuws 
het Pastoraal Woord te schrijven. 
 

De laatste pastoor van het Samenwerkingsverband Clara & Francis-
cus, waartoe ook de Gemeenschap van de Martelaren van Gorcum 
behoort, was Pastoor Leo Nederstigt. Na diens overlijden op 22 mei 
2018 heeft de Bisschop een administrator (een voorlopige pastoor) 
benoemd in de persoon van pastor Nico v.d. Peet. Anderhalf jaar 
geleden ben ik hem in die hoedanigheid opgevolgd. 
Evenals pater Marianus behoor ik tot de SVD oftewel de Congregatie 
van de Missionarissen van het Goddelijk Woord. Op zondag 11 Juli zal 
ik terugtreden. Pater Marianus zal dan als pastoor geïnstalleerd wor-
den. Omdat dit zo’n belangrijke gebeurtenis is, zal de Bisschop zelf 
komen om over pater Marianus Gods Zegen af te roepen. 
 

Als een “goede herder” zal pater Marianus ervoor moeten zorgen dat 
de parochies van Clara & Franciscus de voetstappen volgen van Jezus 
zelf. Dit zodat de parochies waaronder ook de MvG-gemeenschap 
getuigenis van Hem afleggen aan de mensen van hun stad of wijk. 
Dit echter kan pater Marianus niet alleen. Hij heeft daar de hulp van u 
allen voor nodig. Dat is in elke organisatie zo, maar zeker in een 
gemeenschap die de taak heeft om Jezus’ denken en leven in woord 
en daad om te zetten. Dit zal niet altijd gemakkelijk zijn, want – zoals 
pater Marianus elders in dit nummer schrijft – de parochies bestaan uit 
veel mensen van verschillende culturen. Het is zoals men zegt: multi-
culturele parochies. 
Maar het is de taak van ons allemaal om er interculturele parochies 
van te maken. Dat wil zeggen: een gemeenschap waar men respect 
voor elkaars verschillende culturen heeft, waar men bereid is naar 
elkaar te luisteren en van elkaar te leren. 
 

Onze interculturele gemeenschap is gebaseerd op Jezus’ woorden: 
”Mogen allen één zijn, Vader, zoals Gij in Mij zijt en ik in U ben”. 
Hoe meer we ons laten inspireren door Jezus, zijn woorden en zijn 
leven, des te meer zullen we daarin slagen. 
Van harte wens ik U toe dat U, samen met pater Marianus als pastoor, 
dit ideaal in de komende jaren kunt verwezenlijken! 
Dat Gods Geest U daarbij moge begeleiden. 
 

 pater Bert Wooning svd, administrator 
 



VAN DE VOORZITTER 
 

Zoals u hopelijk al vernomen heeft, mogen wij in ons kerkgebouw weer 
meer dan 30 kerkgangers toelaten tot een maximum van 60 personen 
exclusief de bedienaren en assistenten. 
Voor begrafenissen is het maximum gesteld op 100 bezoekers. Dat 
betekent concreet dat iedereen weer van harte welkom is in onze kerk 
uiteraard met inachtneming van de 1,5 meter. 
We hopen dat ieder - zeker als u gevaccineerd bent - de weg terug 
weet te vinden naar onze kerk. Zelf heb ik een aantal keren digitaal de 
viering meegemaakt en het is zeker een waardevol alternatief. 
Niettemin vormt samen vieren, de eucharistie ontvangen en na de 
viering elkaar persoonlijk te spreken een bron van inspiratie en geloof 

dat digitaal niet te vervangen is. 
Het is vanaf het begin van het 
Christendom de basis van ons 
kerk zijn. Hierbij dan ook een 
speciaal verzoek aan koorleden 
om weer mee te doen en langs 
te komen als de cantores van je 
koor zingen. 
Meezingen mag helaas nog niet 
want het aantal cantores is be-
perkt tot vier. Echter zal deze 
beperking als iedereen gevacci-
neerd is zeker worden opgehe-
ven. 

 

Inmiddels hebben Olaf Olmer en ik twee parochievergaderingen van 
C&F meegemaakt. De sfeer tussen de parochies is goed maar het is 
duidelijk dat er stappen gemaakt moeten worden. 
In de ABG is besloten dat de AnnaBon dicht gaat zodra de zusters en 
huurders een nieuw onderdak hebben gevonden. De gemeenschap 
verhuist dan naar de Gerardus Majella. In Diemen is de pastorie ver-
kocht en met de opbrengst wordt de St Petrus Banden kerk geres-
taureerd. 
De Graankorrel is al een tijdje terug naar één locatie gegaan en dat 
gaat goed. Tim Stok helpt hen met de financiën en administratie. 
De situatie in Duivendrecht is helaas minder rooskleurig. De pastorie 
behoeft dringend onderhoud en ook het kerkgebouw vergt de nodige 
investeringen. 



Er is net als in Diemen (te) lang gewacht met onderhoud en de vraag 
is hoe nu verder. Net als voor onze parochie hebben wij voorgesteld 
dat er per locatie een beheergroep komt die zowel bouwzaken als 
verhuur tot hun takenpakket hebben. 
Zoals u weet, is onze beheergroep heel actief met de verhuur en 
onderhoud van onze ruimtes en pand 82. De grote uitdaging voor ons 
kerkgebouw blijft het terugbrengen en verduurzamen van ons ener-
giegebruik. Er ligt nu een plan om zonnepanelen aan te brengen op 
het platte dak. 
Dat zal zeker bijdragen aan de reductie van de elektriciteitsrekening. 
Echter de verwarming van het kerkgebouw kost ons jaarlijks een klein 
fortuin aan gas. Dit eerste kwartaal staat de rekening al op Euro 16.000 
(inclusief voor de goed geïsoleerde pastorie). 
Het verzoek is aan allen die van het kerkgebouw gebruik maken om de 
verwarming zo beperkt mogelijk te gebruiken en deze ruim van tevoren 
uit te zetten voordat je het kerkgebouw verlaat. Ideeën om het verbruik 
terug te dringen horen we graag, want zolang er geen vervanging is 
van het huidige systeem, is besparing op gebruik de enige weg. 
 

Als laatste wil ik u erop attent maken dat er op 11 juli een speciale 
viering zal zijn waar Pater Marianus benoemd wordt als pastoor van de 
Clara & Franciscus parochies. Hij volgt Pater Bert Wooning op die zich 
per 1 juli gaat wijden aan een nieuwe functie. In deze bijzondere viering 
gaat Bisschop Hendriks mede voor. Wij hopen dat vele parochianen 
aanwezig zullen zijn. 
In verband met het beperkt aantal zitplaatsen wordt u verzocht om u 
van tevoren aan te melden bij het secretariaat per mail: 
secretariaat@hofkerk.amsterdam of per telefoon 020-6653830 (b.g.g. 
een bericht achterlaten a.u.b.). 
 Hartelijke groet, 
 Arthur Anderegg 
 ______________________ 
 
 

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING 

VOOR KEES DE HAAN 
 

Op 26 april 2021 is Kees de Haan benoemd tot lid in de Orde van 
Oranje-Nassau. 
Om 10.30 uur belde de burgemeester van Diemen, Erik Boog, bij de 
woning van Kees aan. De burgemeester vroeg Kees naar beneden te 
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komen. Beneden aangekomen stond de familie van Kees samen met 
de burgemeester ter verwelkoming. 
Kees was zeer verrast. Hij was niet op de hoogte dat hij een Koninklijke 
onderscheiding zou ontvangen. 
 

Kees de Haan is vanaf 1975 lid van de 
bouwcommissie. Samen met Fred 
Jaakke en Henny Schaap stond hij voor 
de enorme opgave het kerkgebouw te 
redden. Door vochtwerking waren de 
balken die het dak dragen verrot. In de 
70-er jaren was de zuidtransept 
(koffiebeuk) gerestaureerd. Maar ook 
in de zuidtransept waren de balken 
opnieuw verrot. De balken zijn 
verankerd in de muren zonder spouw. 
Het regenwater wordt door de licht 
poreuze bakstenen opgezogen en 
naar binnen vervoerd. Het rottings-
proces kan dan beginnen. 
 

De bouwcommissie begon met de 
Restauratie van de westelijke voorgevel. Het kerkgebouw moest na 
onderzoek volledig gerestaureerd worden. Naast de balken sprongen 
de glas-in lood ramen bijna uit de gevel. Ook hier was vochtwerking de 
oorzaak. 
 

Het kerkgebouw werd in 1999 rijksmonument. In 2000 begon de grote 
restauratie. Omdat de kerk in 2001 tot Kanjermonument werd verklaard 
kon de restauratie met een hogere subsidie worden uitgevoerd. 
De bouwcommissie schakelde Frans Boogers in, een architect die 
eerder drie kerken in Amsterdam onderhanden had genomen: de 
Nicolaaskerk tegenover het Centraal Station, de Duif aan de Prin-
sengracht en de Papegaai in de Kalverstraat. 
De bouwcommissie bestond aan het begin van de grote restauratie 
alleen nog uit Kees de Haan. Kees was maandenlang bijna iedere dag 
in de kerk om de restauratie namens de parochie te begeleiden. Het 
lukte hem de uitgaven binnen de begroting te houden. 
 

In 2005 volgde de herinrichting van de koffiebeuk. 
In 2008, na een brand in de Mariakapel, moest de kerk van een dikke 
roetlaag worden schoon gemaakt. 



De deskundigen van Donatus, de verzekeraar, had zoveel vertrouwen 
in de begeleiding door Kees, dat Donatus de begeleiding aan Kees toe 
vertrouwde. Als dank schonk Donatus het kunstwerk met een 
afbeelding van Maria dat is geplaatst in de Mariakapel. 
 

In 2011 was Kees betrokken bij 
de uitbreiding en restauratie 
van ons Adema-kerkorgel. 
 

Op 30 december 2013 was 
Kees medeoprichter van de 
Stichting Beheer Hofkerk. 
Deze Stichting organiseerde in 
2015 de verbouwing van de 
pastorie. Ook nu weer bleven 
de uitgaven binnen de begro-
ting. 
In 2021 was Kees intensief ver-
bonden aan de aanpassingen 
in de noordtransept. 
Er kwamen toiletten bij de uit-
gang. 
Kees voert alle gesprekken met 
de architect, de aannemer, de 
uitvoerders en hij bewaakt de 
uitgaven, die van Kees niet bo-
ven de begroting mogen uitko-
men. Dat lukte in alle gevallen, 
een waar huzarenstuk. 

Al deze werkzaamheden voor de parochie voert Kees volledig be-
langeloos uit, zonder welke kostenvergoeding ook. 
 

Naast de bouwactiviteiten zingt Kees vanaf 1985 in het koor Jubileum 
Domino. Vanaf 1978 is Kees collectant. Ook binnen het koor en het 
collectantencollege bekleedt hij bestuursfuncties. 
In de jaren zeventig was Kees namens de Sint Lidwinaschool actief in 
het Asko-bestuur (Amsterdamse Stichting Katholiek Onderwijs). 
Kees de Haan is van onschatbare waarde voor de parochie. 
In 2003 ontving hij de penning van verdiensten HH. Martelaren van 
Gorcum. De Koninklijke Onderscheiding is hij meer dan waard. 
 JWN 
 _____________________ 
 



KERKGANG IN CORONATIJD 
 

De Nederlandse bisschoppen besloten per 29 april een beperkte 
verruiming toe te staan wat betreft het aantal aanwezigen bij vieringen. 
De verruiming geldt alleen voor grote kerkgebouwen, die meer dan 300 
reguliere zitplaatsen hebben. In deze grote kerken mag maximaal 10 
% van het totale aantal zitplaatsen bezet zijn. Dit betekent dat in onze 
kerk nu 60 kerkgangers welkom zijn - exclusief bedienaren, mede-
werkers en zangers. 
 

De bisschoppen zeggen met het protocol ‘Kerkelijk leven op ander-
halve meter’, dat de kerk geen bron van besmetting mag worden. 
Dit is inclusief het dringende advies om bij het bewegen in de kerk-
ruimte een mondkapje te dragen. 
Ook bij het ter Communie gaan 
wordt het mondkapje gedragen. 
De hostie wordt genuttigd, wan-
neer men terug is in de kerkbank. 
Verder benadrukken de bisschop-
pen, dat er geen samenzang kan 
plaatsvinden. Koorzang is met 
maximaal vier zangers toege-
staan, alleen in een veilige op-
stelling. 
Het blijft wel mogelijk, dat pa-
rochies de kerk openstellen om 
mensen de gelegenheid te bieden individueel de kerk te bezoeken voor 
een moment van gebed of om een kaars op te steken. 
 

De vieringen zijn dus publiek toegankelijk, omdat de bisschoppen dit 
als essentieel beschouwen. De eredienst en de sacramenten bieden 
mensen geestelijk voedsel ter ondersteuning van het persoonlijk ge-
loofsleven dat kracht, hoop en moed geeft, juist ook in deze moeilijke 
tijd van de pandemie. 
De bisschoppen roepen op om naast de publieke vieringen biddend 
met elkaar verbonden te blijven en zo mogelijk via de livestream en 
ook op andere manieren online of telefonisch contact te houden. 
De bisschoppen vragen ook om de eigen parochie niet alleen in gebed 
en concrete inzet, maar ook financieel te ondersteunen en ook de 
armen niet te vergeten, b.v. door een donatie voor de voedselbank. 
 

 samenvatting door de Pastoraatsgroep 



DROMEN OVER EEN INTERCULTURELE 

PAROCHIEGEMEENSCHAP 
 

Lieve parochianen. 
In 1998 ben ik naar Nederland gekomen. Sindsdien hoorde ik en hoor 
ik nog steeds heel vaak mensen spreken over: ‘de multiculturele 
samenleving’. Deze term leidt echter tot een spreken over ‘wij’ en ‘zij’. 
De samenleving wordt verdeeld in groepen naar hun achtergrond van 
cultuur, afkomst en gewoontes. 
Mensen zien elkaar zo meer als groepen en minder als personen. In 
zulke situaties wordt de verbondenheid van mensen niet meer inter-
persoonlijk bepaald. Het gaat meer om de ene groep en de andere 

groepen. Mensen zeggen bijvoorbeeld tegen 
elkaar: ‘Wij komen naar jullie toe’ of ‘Jullie 
komen naar ons toe’. 
Het wij-zij onderscheid is heel sterk aanwezig 
in de multiculturele samenleving. Dat ervoeren 
en ervaren wij als paters SVD wereldwijd bin-
nen onze congregatie. En dit schept ook 
spanningen tussen de culturen binnen onze 
SVD-congregatie. 

De multiculturele samenleving schept geen eenheid als geheel, maar 
verdeeldheid. Die verdeeldheid wekt spanningen en wantrouwen tus-
sen de groepen. Daarom proberen we een nieuwe alternatieve weg te 
zoeken. 
We denken er over na, hoe de eenheid binnen de samenleving te 
versterken. Hiervoor denken wij aan een interculturele samenleving. 
Dit is de keuze voor een nieuwe weg, die de “wij en zij-culturen” kan 
transformeren naar de wij-cultuur. In de interculturele samenleving 
gebeurt iets, dat ik een ‘cultuur-huwelijk’ zou kunnen noemen. 
Zo komen de culturen voortdurend in contact met elkaar. De openheid 
en het vertrouwen naar elkaar toe zijn de voorwaarden om dit proces 
gestalte te geven. In dit proces krijgt ieders cultuur genoeg ruimte om 
zich te kunnen manifesteren of te uiten. De samenleving geeft de 
ruimte aan alle culturen, die er zijn, om hun bijdragen aan de samen-
leving te kunnen realiseren.  
In de keuze voor de interculturele samenleving komen mensen tot het 
wij-gevoel. Dat wij-gevoel is er een duidelijke uitdrukking van, dat wij 
zusters en broeders – zie de Encycliek ‘Fratelli Tutti’! – zijn van en voor 
elkaar. Dat wij-gevoel is de ader van een vredige samenleving. 
 



Dat wij-gevoel geeft aan de gehele samenleving het vertrouwen, de 
saamhorigheid en het respect van en naar elkaar toe. Dat wij-gevoel 
geeft ook aan iedereen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor 
het welzijn van de samenleving als geheel. De interculturaliteit verrijkt 
dus de samenleving, en maakt de samenleving kleurrijk. 
 

 

 

Dit is òòk mijn droom voor de kerk! Mijn droom zowel voor ons 
samenwerkingsverband Clara & Franciscus als voor de Martelaren van 
Gorcum- parochiegemeenschap. Wij streven zo dus niet meer naar de 
multiculturele parochiegemeenschap, maar wij streven naar de 
interculturele parochiegemeenschap. 
Met deze stellingname is iedereen welkom. Iedereen hoort erbij. De 
interculturele samenleving hoort bij deze tijd anno 2021, zeker in èn na 
deze coronatijd! Het covid19 brengt ons en de hele wereld naar de wij-
cultuur en de interculturele samenleving. 
 Pastor M. Jehandut SVD. 
 _____________________ 
 
 

WIJZIGINGEN BINNEN HET PASTORAAL TEAM 
 

Beste medeparochianen, 
Hierbij willen wij u informeren over wijzigingen binnen het Pastoraal 
Team. 
 

Per 1 juli 2021 krijgt pater James Arul een nieuwe aanstelling. Daartoe 
heeft het provincialaat van de orde SVD besloten. 
De congregatie heeft hem elders nodig en zijn kwaliteiten zullen binnen 
Missiehuis St. Michael te Steyl ingezet worden. Dit betekent dat wij 
helaas afscheid moeten gaan nemen van pater James. 
 

Vrijdag 19 maart jl. is door het pastorale team en de roosteraars van 
de locaties een rooster opgesteld voor de tweede helft van 2021. Hierin 
is rekening gehouden met deze wijziging. 
 



Begin volgend jaar kan mogelijk vanuit de orde SVD een nieuwe jonge 
pater in Duivendrecht benoemd worden. Hier is echter nog geen besluit 
over genomen. Voor de komende periode, vanaf 1 juli, heeft pater Yan 
aangeboden zijn aanstelling uit te breiden. We zijn dankbaar voor dit 
aanbod en dit wordt meegenomen in de gesprekken die hierover ge-
voerd gaan worden. 
 

In februari jl. liep de benoeming af van pater Bert Wooning als 
administrator van samenwerkingsverband Clara en Franciscus. 
In samenspraak met de provinciaal van de orde SVD en bisschop 
Hendriks heeft pater Wooning aangeboden langer administrator te 
blijven. Van deze optie is dankbaar gebruik gemaakt, en de benoeming 
is verlengd tot 1 juli 2021. 
 

In het komend half jaar zal pater Marianus verder ingewerkt worden 
om per juli het administratorschap over te nemen, als hij pastoor wordt 
van het SWV Clara en Franciscus. 
Pater Marianus en pater Wooning zullen de komende periode verder 
samen optrekken en met het bestuur wordt op korte termijn een taak- 
en werkverdeling afgesproken. Wij willen pater Wooning hartelijk 
danken voor zijn bereidheid langer betrokken te blijven bij ons samen-
werkingsverband! 
 

 Met vriendelijke groet, 
 Bestuur Samenwerkingsverband Clara en Franciscus 
 ______________________ 
 
 

Aan de Kleine Samenspraak, het nieuwsblad van de ABG-parochie ontlenen 
wij het volgende bericht. 
 

PASTOR JOOP STAM ZESTIG JAAR PRIESTER 
 

Op 27 mei 1961 is pastor Joop Stam priester gewijd. 
Een mensenleven lang in dienst van de Kerk. En hoe! Een felicitatie 
meer dan waard. In al die jaren heeft hij velen geïnspireerd en bezield 
en dat doet hij nog steeds. Wij hopen dat hij nog lang priester mag zijn 
en mensen nabij mag zijn. 
 

De eerste vier jaar van zijn zestig jarig priesterschap loopt pastor Stam 
‘stage’ op Texel zoals hij dat zelf noemt. Zijn hele leven ziet hij als een 
leerproces. Op Texel, dat rijk is aan schapen, legt hij de basis voor zijn 
pastoraat. Hij is een geliefde goede herder en dat is altijd zo gebleven: 
Zorgzaam, betrokken en gezien. Hij heeft oog voor iedereen. 
 



Pastor Stam is dienstbaar en laat zich daarbij niet voorstaan op zijn 
priesterschap. Hij is één van ons. 
Bij de Hoogovens en bij Van Gelder Papier te Velzen deelt hij zeventien 
jaar lang als bedrijfsaalmoezenier lief en leed met gelovigen en niet-
gelovigen op de werkvloer. 
In 1982 komt pastor Stam naar de Gerardus als opvolger van pastoor 
Voorbij. Vijftien jaar lang heeft hij mede vorm en inhoud gegeven aan 
het pastoraat in de ABG-parochie. 
 

Onder zijn leiding is de bestuurlijke fusie tot stand gekomen van de 
Anna, Bonifatius en Gerardus Majella-parochie. Met grote fijngevoe-
ligheid en zorgvuldigheid heeft hij dit moeilijke proces ook pastoraal 
begeleid. Hij heeft de parochianen steeds betrokken bij de onver-
mijdelijke sluiting van de grote Gerarduskerk aan het Ambonplein. 
 

Voor veel parochianen een pijnlijk gebeuren. Pastor Stam werd de 
bouwpastoor van de sfeervolle en intieme kerkruimte aan de 
Lombokstraat. 
 

Steeds was en is nog steeds zijn motto: “Kerk ben je samen in 
gedeelde verantwoordelijkheid”. Hij heeft mensen tot bloei gebracht. 
Iedere parochiaan kan immers vanuit zijn geloof en levenservaring een 
bijdrage leveren aan de gemeenschap. Dat is zijn overtuiging. Zijn 
priesterschap beleeft hij als een gave van God. Het is immers de Heer 
zelf die ons leidt met zorg en liefdevolle aandacht. Op zeer gelovige 
wijze inspireert hij mensen en getuigt hij van de liefde van God. 
 

Met zijn muzikale kwaliteiten weet hij de liturgie op innemende wijze te 
ondersteunen. De plaatsing van het Maarschalkerweerd-orgel in de 
Gerardus is aan zijn enthousiasme en inzet te danken. 
Pastor Stam is door velen geliefd binnen en buiten de kerk ook al 
draagt hij niet meer de directe verantwoordelijkheid voor een parochie. 
Pastor Stam is iemand die veel warmte en bezieling uitstraalt tot op de 
dag van vandaag. 
Wat weet hij mensen te inspireren en bemoedigen! 
Pastor Stam heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwik-
keling van onze gemeenschap. Een felicitatie is dan ook zeker op zijn 
plaats. Vanwege zijn gezondheid kan hij helaas voorlopig niet meer bij 
ons voorgaan in de vieringen. Hij deed het altijd graag en met veel 
liefde. 
 Ben Dieker 
 _______________________ 
 



ROEPINGENZONDAG 
 

Op zondag 25 april, zondag van de Goede 
Herder, werd in heel de katholieke kerk 
roepingenzondag gevierd met gebed om roe-
pingen voor het priesterschap en het kloos-
terleven. 
 

Mede door uw bijdrage is er een bedrag van 
€ 60.00 naar het Grootseminarie Sint Willibrord 
van het bisdom Haarlem-Amsterdam overge-
maakt. 
 _____________________ 
 
 

DE VASTENACTIE 2021 
 

De campagne van de Vastenactie 2021 stond in het teken van 
beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. 
Een gedegen opleiding stelt mensen namelijk beter in staat een 
redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te 
zetten. 

 

Dit jaar hebben wij gekozen 
voor het land: Papoea-
Nieuw-Guinea met als pro-
ject: twee watertanks voor 
schoolkinderen in Papoea - 
Nieuw-Guinea. 

 

Fijn om de opbrengsten te vermelden van de vastenkalender 2021, 
door Janneke de Bruin, weer aan de man/vrouw gebracht € 120. 
 

De deelnemers aan de leeskring “Fratelli Tutti” hebben met elkaar 
€ 65 ingelegd. Deze twee bedragen heeft het Caritasteam van onze 
parochie verdubbelt. Dus een mooi bedrag van € 370 is namens 
onze parochie ten gunste van de vastenactie Den Haag over-
gemaakt. De collecte heeft € 153 opgebracht. 
Iedereen die hieraan heeft bijgedragen heel veel dank! 
 

 Janneke de Bruin lid pastoraatsgroep. 
 _____________________ 
 
 



BLOEMEN UIT DE KERK 

OFWEL OMZIEN NAAR ELKAAR 
 

In de afgelopen vijf maanden kregen de onderstaande mensen 
onze bloemengroet. 
Januari: Pater Marianus, Mevr. Dohmen, Heer Yang, Aleide Nypels 
Februari: Albert Steens, Jan Hilhorst 
Maart: Ineke de Leur, Eugene Nyst, Mariëtte Hilhorst 
April: Fam. Jaake 60 jarig huwelijk, Mevr. Blaas, Marianne Kuiper, 
Mevr. Jansen-Dawson 
Mei: René Everard, Elianne en Roy Weijens 40 jarig huwelijk, Mevr. 
Scheers 

 

Ieder keer weer word ik getroffen 
door de mooie reacties van de 
ontvangers. 
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 ver-
dienen? 
Wie kan een beetje aandacht 
gebruiken vanuit onze gemeen-
schap? U kunt hierover contact 
opnemen 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 rekeningnummer 
IBAN NL95 INGB 0003 1583 76 t.n.v. Hofnieuws, Diemen, onder 
vermelding van bloemenfonds. 
 _______________________ 
 

mailto:pastoraatsgroep@hofkerk.amsterdam


BIJDRAGE PORTOKOSTEN 
 

Geachte Hofnieuws lezer, 
Nu ik na een lang verblijf in het ziekenhuis gelukkig weer thuis ben, 
heb ik de afschriften van de girorekening van Hofnieuws eens nage-
keken. 
Helaas heb ik niet veel bijdragen mogen ontvangen, terwijl de 
portokosten dit jaar weer gestegen zijn. 
 

Een vriendelijk verzoek aan degenen die nog niet hebben gegireerd: 
maak iets over ter bestrijding van de dure portokosten. 
Bij voorbaat dank. 
Ook dank aan diegenen die reeds gestort hebben. 
Ook mijn dank aan degenen die gestort hebben voor het bloemenfonds 
ten bate van onze zieke parochianen. 
 Met vriendelijke groeten, 
 Jan Hilhorst 
 
Giro Hofnieuws: NL95INGB0003158376 
 ______________________ 
 
 

DANK U WEL 
VOOR UW INGEBRACHTE KLEDING EN SCHOEISEL!! 
 

Sams Kledingactie berichtte ons dat wij van de Hofkerk afgelopen 24 
april 220 kilo kleding en schoeisel hebben ingezameld voor hen!! Dat 
is een iets minder resultaat dan de vorige keer in oktober, maar alsnog 
erg de moeite waard, Sams is er erg blij 
mee. Daarom willen wij namens hen alle 
inbrengers van harte bedanken voor hun 
donatie. 
U maakt er mee mogelijk dat Cordaid, de 
moederorganisatie van Sams Kledingac-
tie, samen met de plaatselijke gemeen-
schappen, 25 scholen in Kananga in de 
Democratische Republiek Congo gaat 
verbeteren. Deze scholen zijn in slechte 
staat, en ook sanitaire voorzieningen zo-
als aparte, afsluitbare en hygiënische toiletten en water ontbreken. 
 



Dat is een van de redenen dat ouders hun kinderen niet naar school 
laten gaan (Naast natuurlijk de belangrijkste en verschrikkelijke reden 
daarvoor, nl dat er gewoon geen geld is, en de kinderen mee moeten 
helpen geld te verdienen voor het gezin). Maar Cordaid wil er toch alles 
aan proberen te doen om meer kinderen onderwijs te laten genieten. 
Onderwijs is de sleutel tot verbetering van leefomstandigheden. Door 
de plaatselijke gemeenschap te betrekken bij hun projecten, hoopt 
Cordaid dat bij de ouders een positievere houding ontstaat ten opzichte 
van onderwijs aan hun kinderen. 
 

In totaal worden op 25 scholen en klaslokalen waterpunten en sanitaire 
voorzieningen aangelegd. Omdat we in tijden van COVID-19 leven, 
worden er ook materialen aangekocht om scholen te helpen met de 
preventie van COVID-19. Cordaid voorziet elke school van een kit met 
preventiemiddelen tegen infectie met Corona. 
 

Iedere kit bevat: 1 watertank van 100 liter, een teil van 10 liter, een 
steun voor de tank, kranen, antibacteriële gel, vloeibare zeep, 
mondkapjes, medische zeep en een instructieplaat voor op de 
watertank (hoe deze met het oog op Covid-19 te gebruiken). 
 

Deze materialen worden op zo’n 100 tot 200 scholen (afhankelijk 
van de schoolgrootte) in het gebied verspreid, zodat zo’n 45.000 
tot 90.000 leerlingen veilig naar school kunnen gaan. Bovendien 
vinden er radio-uitzendingen plaats en krijgen kinderen werk-
boekjes om thuis of in de gemeenschap te gebruiken bij de radio-
uitzendingen. 
 

Nog even op een rijtje wat Cordaid/Sams nu concreet gaat doen 
met het geld dat uw donatie heeft opgeleverd: 
1.  25 scholen renoveren door het opknappen van klaslokalen, inclusief 
de aanschaf van schoolborden en bankjes, en het bouwen van latrines. 
2. Radio-uitzendingen over lesmateriaal ontwikkelen en uitzenden 
zodat kinderen thuis gewoon hun schoolwerk kunnen afmaken; 
3. Voor 100-200 scholen COVID-19-preventie kits aanschaffen om 
ervoor te zorgen dat de leerlingen en leraren op een veilige manier op 
school kunnen zijn. 
 

Nogmaals veel dank voor uw inbreng, SAMEN MAKEN WE HET 
VERSCHIL! 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 moei-
lijkheden die verder weg wonen. 
 



NOG EVEN OVER CORDAID 
 

Geschiedenis 
Cordaid is opgericht in het jaar 2000 en geboren uit een krachten-
bundeling van verschillende goede doelen, waaronder de meest re-
cente met ICCO in januari 2021. Maar de geschiedenis van een van 
de grootste hulporganisaties van Nederland gaat veel verder terug. 
Mensen in Nood, nu het noodhulpteam van Cordaid, werd opgericht 
nadat een groot aantal Europeanen, opgejaagd door de gruwelen van 
de Eerste Wereldoorlog, hun toevlucht in Nederland zocht. 
In de jaren 30 zette Cordaid zich in voor de slachtoffers van de Grote 
Depressie. Na de Tweede Wereldoorlog verschoof de focus verder 
naar het zuiden. Dat leidde tot een nieuwe vorm van solidariteit tussen 
landen op een terrein waar Cordaid in voorop liep: ontwikkelingssa-
menwerking. 
 

Krachtenbundeling in de Nederlandse ontwikkelingssector 
Aan het begin van de 21ste eeuw zijn verschillende organisaties en 
fondsen gefuseerd: Cebemo, Mensen in Nood, Memisa, Kinder-
stem en de Bond Zonder Naam gingen verder onder de naam 
Cordaid. 

 
 

Christelijke waarden 
Oorspronkelijk wordt het werk van Cordaid gedreven door een katho-
lieke identiteit en de bijbehorende waarden. Na het samengaan met 
ICCO, een van origine protestantse organisatie, is een grote stap gezet 
in de defragmentatie van de sector. 
De organisaties vinden elkaar in dezelfde christelijke waarden en ge-
zamenlijke missie: een wereld waarin mensen de kans krijgen om zich 
uit armoede te ontworstelen en tegenslagen het hoofd kunnen bieden. 
 

Wat doet Cordaid 
Gezondheidszorg - Goede zorg voor iedereen 
Een schrijnend voorbeeld: iedere dag sterven er wereldwijd achthon-
derd vrouwen aan complicaties tijdens de zwangerschap of bevalling. 
De meeste van deze sterfgevallen zijn eenvoudig te voorkomen, want 
we bezitten de nodige kennis en technologie. Toch is goede gezond-
heidszorg nog onbereikbaar voor velen. 

https://www.cordaid.org/nl/nieuws/cordaid-en-icco-gaan-samen-in-een-organisatie/
https://www.cordaid.org/nl/samen-een-cordaid/cebemo/
https://www.cordaid.org/nl/samen-een-cordaid/mensen-in-nood/
https://www.cordaid.org/nl/samen-een-cordaid/memisa/
https://www.cordaid.org/nl/samen-een-cordaid/kinderstem/
https://www.cordaid.org/nl/samen-een-cordaid/kinderstem/
https://www.cordaid.org/nl/samen-een-cordaid/bond-zonder-naam/


Vooral in fragiele landen zoals de Centraal-Afrikaanse Republiek, 
Afghanistan en de Democratische Republiek Congo is de moeder-
sterfte schrikbarend hoog. Oorzaken liggen vaak in de onbereikbaar-
heid van gezondheidscentra, de slechte kwaliteit van de zorg en 
schadelijke tradities. Corruptie en slecht bestuur in deze landen onder-
mijnen gezondheidszorg nog verder. 
 

Het is tijd voor verandering. Vrouwen, gezonde vrouwen, zijn de dra-
gers van gezinnen en gemeenschappen. Zorg moet voor hen toegan-
kelijk zijn. Niet alleen voor, tijdens en na de bevalling, maar ook om 
ongewenste zwangerschappen te voorkomen. Daar zet Cordaid zich 
voor in. 
 

Noodhulp - Hulp vóór, tijdens en na de ramp 
Cordaid biedt noodhulp aan mensen die getroffen zijn door rampen, 
met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren. Eerst zorgen we 
voor de meest dringende behoeften om vervolgens met de bevolking 
te werken aan wederopbouw en de beheersing van mogelijke toe-
komstige rampen. 
 

Rampen treffen de allerarmsten altijd het hardst. Die leven vaak in 
gebieden die gevoelig zijn voor terugkerende gevaren, zoals over-
stromingen of droogte. Ook verliezen ze hun huizen, banen en land-
bouwgrond wanneer ze op de vlucht moeten voor oorlogsgeweld.  
Grote rampen vragen om een snelle reactie. Cordaid maakt gebruik 
van een groot netwerk van lokale organisaties die snel noodhulp kun-
nen bieden aan mensen in nood. 
 

Onderwijs - Ieder kind naar school 
Investeren in onderwijs is investeren in een betere toekomst. Een kind 
dat een thuis heeft en onderwijs krijgt, kan later bijdragen aan de 
maatschappij. Volgens de Verenigde Naties gaat één op de tien kin-
deren van lagere school leeftijd niet naar school. Dat zijn ongeveer 57 
miljoen kinderen. Vaak zijn dit kinderen uit kwetsbare groepen. Ze zijn 
bijvoorbeeld afkomstig uit etnische of religieuze minderheidsgroepen. 
Soms zijn ze gehandicapt, hebben ze geen ouders meer of wonen ze 
op straat. 
 

Onderwijs is de beste manier om mensen in extreme armoede te 
helpen. Het stelt jongeren in staat om werk te vinden, te sparen en de 
kwaliteit van hun leven en dat van hun kinderen aanzienlijk te 
verbeteren. 
 ____________________ 
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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 6 juni 

10.30 uur 

 
 

 

SACRAMENTSZONDAG 

Eucharistieviering 

M. Jehandut en A. van Buuren 
 

 

m.m.v. 

cantores 

Jub. Domino 
 

zondag 13 juni 

10.30 uur 

 
 

 

Woord- en Communieviering 

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

 

m.m.v. 

cantores 

Meerklank 
 

zondag 20 juni 

10.30 uur 
 

 

Woord- en Communieviering 

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

 

m.m.v. 

PeeBee-Koor 
 

zondag 27 juni 

10.30 uur 
 
 

 

Eucharistieviering 

M. Jehandut en mw. E. Molenaar 

 

m.m.v. 

cantores LWM 

 

zondag 4 juli 

10.30 uur 

 
 

 

Woord- en Communieviering 

F. de Haas en mw. J. de Bruin 

 

m.m.v. 

cantores 

Meerklank 
 

zondag 11 juli 

10.30 uur 

 

 

 
 
 

 

Eucharistieviering 

Mgr. J. Hendriks, M. Jehandut 

en B. Wooning 
 

INSTALLATIE van M. Jehandut 

als 

Pastoor van Clara & Franciscus 
 

 

m.m.v. 

cantores 

Jub. Domino 

 

zondag 18 juli 

10.30 uur 

 

Woord- en Communieviering 

A. van Buuren 
 

 

m.m.v. 

cantores LWM 
 

zondag 25 juli 

10.30 uur 

 
 

 

Eucharistieviering 

E. Owusu en mw. J. de Bruin 
 

 

m.m.v. 

cantores 

Jub. Domino 


