
PASTORAAL WOORD 

Aandacht voor de zieke parochianen 
 

Beste parochianen, 
Ruim anderhalf jaar zitten we nu in de coronacrisis. De impact van het 
coronavirus heeft veel gevolgen voor ieder van ons. In mijn rubriek 
‘Pastoraal Woord’ en ter bemoediging heb ik vaker hierover geschreven. 
Inmiddels zijn de meesten van ons al gevaccineerd. Gelukkig. 
Door de vaccinaties hebben we wat meer bewegingsruimte in ons dage-
lijks leven. We kunnen elkaar bezoeken, naar de kerk gaan, winkelen – 
mits we de geldende maatregelen in acht blijven nemen. Op vakantie gaan 
is voor velen weer mogelijk. Dat geldt wellicht niet voor u, omdat u aan 
huis gebonden bent vanwege ziekte of ouderdom. 
Sinds de corona-uitbraak in maart 2020 zijn er helaas ook dierbare men-
sen aan Corona overleden. Heel veel sterkte wens ik allen toe die geliefde 
mensen hebben verloren. 
 

Wellicht moet u vanwege een chronische ziekte of ouderdom in huis blij-
ven. Dat valt niet mee. Hopelijk zijn er lieve mensen om u heen: familie, 
vrienden, kennissen, een goede buurman of buurvrouw of iemand van de 
thuiszorg. 
Ik wil u laten weten dat ik met u meeleef. Zelf heb ik corona gehad. Uw 
pijn is ook mijn pijn. Uw eenzaamheid is ook mijn eenzaamheid. Weet dat 
u altijd op mijn gebed mag rekenen, dat u de zegen van God mag ont-
vangen en dat u pijn en lijden met geduld kunt dragen. Met dit Pastoraal 
Woord wil ik mij tot u richten en u laten weten, dat ik u niet vergeet. Heel 
hartelijk wil ik u groeten en u veel sterkte wensen om het uit te houden en 
met vertrouwen verder te gaan. 
 

Wellicht kunt u moed en kracht putten uit de woorden die mijn eerdere 
voorganger pastor Leo Nederstigt schreef in zijn boekje ‘Ik hou van jou‘ 
(blz. 27): “Misschien is God zelfs gemakkelijker te ontmoeten, wanneer 
het leven duister is geworden. Nee, je hoeft die duisternis niet te zoeken. 
Ze komt gewoon op je weg. Wanhoop, angst of somberheid kunnen je dan 
overvallen. Maar het besef dat je er niet alleen voor staat, dat de Eeuwige 
in de duisternis aanwezig is, kan je bemoedigen en kracht geven. 
Je wordt gedragen door de aanwezigheid van Hem die naar ons op zoek 
is en die naar onze liefde en toewijding verlangt.” 
 

Tot slot geef ik u de zegen van God. 
Moge de barmhartige God u zegenen met zijn hemelse zegen: in de Naam 
van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Wij zijn samen 
onderweg met God! 
 Pastoor Marianus Jehandut SVD 



 

 

Verdriet en berouw zijn ziektes, 
Geluk en blijdschap zijn het medicijn! 
 
 

 Ingspire.nl-2005 
 

 
 

VAN DE VOORZITTER 
 

Dit kerkseizoen kunnen we elkaar hopelijk weer vaker ontmoeten bij de 
vieringen en activiteiten van onze parochie. In Hofnieuws en op onze 
website kunt u een mooi overzicht van alle geplande activiteiten vinden. 
Als u nog niet op de email nieuwsbrief Hofkerk geabonneerd bent, raad ik 
u aan dit te doen (www.hofkerk.amsterdam: voer uw email in onder aan 
de homepage). Dan bent u altijd op de hoogte wat er in de parochie ge-
beurt. En de nieuwsbrief is er ook voor oproepen of gedachten die u wilt 
delen met andere parochianen. 
 

Zoals u weet, worden alle activiteiten gedragen door vrijwilligers. Daarom 
zijn wij als parochie altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers bijvoorbeeld 
voor koffieschenken, schoonmaken, liturgie, koorzang, bezorging, collec-
te, bezoekersgroep enz. Naast dat u onze kerk helpt, is het ook een leuke 
manier om met andere mensen in contact te komen. Dus heeft u een paar 
uurtjes beschikbaar, meldt u zich bij Janneke de Bruin van de Pastoraats-
groep (jannekedebruin53@gmail.com) of bij mij (anderegg@xs4all.nl) en 
dan kunnen we bespreken wat bij u past. 
 

In bijeenkomsten wordt vaak de wens uitgesproken dat we weer terug 
kunnen gaan naar hoe het voor de coronacrisis was. Echter het wordt 
steeds duidelijker dat het coronavirus niet zal verdwijnen maar net als de 
griep regelmatig de kop zal blijven opsteken. Om die reden zullen we in 
onze kerk de geldende richtlijnen in acht moeten blijven nemen. Vooral als 
we met meerdere mensen samen komen voor activiteiten. 
Ik doe dan ook een beroep aan u allen elkaar daarin te ondersteunen en 
indien nodig daarop te wijzen. De belangrijkste en meest effectieve maat-
regelen zijn de 1,5 meter afstand en voldoende ventilatie. Als we deze in 
acht houden, dan is er op een veilige manier veel mogelijk in onze kerk. 
We hebben de beschikking over diverse ruimtes zowel in de kerk (Noord-
beuk, Koffiebeuk en Sacristie) als in de pastorie die door parochianen voor 
activiteiten te reserveren zijn. 

http://www.hofkerk.amsterdam/


Kijk voor beschikbaarheid op https://tinyurl.com/Hofkerk-agenda of con-
tacteer het secretariaat: secretariaat@hofkerk.amsterdam 
 

Goed nieuws is dat dankzij Beheer de toegang van de kerk eindelijk 
verbeterd is. Hiervoor is aan de kant van de Noordbeuk een oprit gemaakt 
voor rolstoelgebruikers en mensen die slecht ter been zijn. Zodra alles 
gereed is, zal deze ingang in gebruik worden genomen. 
Deze verbetering brengt me bij het laatste punt, dat onze parochie alleen 
kan voortbestaan bij de gratie van uw bijdragen als parochiaan. De kosten 
van het kerkonderhoud worden gelukkig gedekt door de huurinkomsten. 
Echter de kosten voor de kerkdiensten, de koren, het pastores team en 
activiteiten moeten betaald door ons allen. In de afgelopen periode met 
verminderd kerkbezoek door Corona hebben de collectes veel minder op-
gebracht dan voorheen. Daarom het vriendelijke verzoek: kijk of u het 
verschil wat u anders aan de collecte in een normaal jaar had besteed 
alsnog kan overmaken. Alvast dank voor uw extra bijdrage namens de 
parochie. 
 Hartelijke groet, 
 Arthur Anderegg 
 ________________________ 
 
 

ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN 2021 
 

Allerheiligen 
Allerheiligen vieren we dit jaar een dag eerder: op zondagmorgen 31 
oktober 10:30 uur. We gedenken bekende en onbekende heiligen en 
martelaren, de mensen die ons blijven inspireren op de pelgrimsweg van 
ons leven. 
Onze Martelaren van Gorcum herdachten wij op bijzondere wijze in 2017. 
Nog steeds is het prachtige en fraai geïllustreerde jubileumboek over hen 
in de kerk verkrijgbaar: ‘Staan voor je geloof – martelaarschap als verbin-
dend begrip’. 
De dichter Willem Barnard zingt: 
 

Voor de toegewijden, 
stillen in den lande, 
die van binnen brandden 
met een heilig vuur, 
danken wij U Heer. 
 

Hij noemt verder moeders die ons droegen, 
vaders die ons leidden en herders die ons 
weidden. 
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Allerzielen 
Allerzielen vieren we dinsdagavond 2 november 19:30. 
U kunt intenties aanvragen via secretariaat@hofkerk.amsterdam of via 
tel.nr. 6653830. 
 

Sinds 15 maart 2020 zijn door de coronacrisis uitvaarten stiller dan te-
voren. Met minder mensen aanwezig kun je het afscheid van je dierbaren 
vieren. De verwerking van ons verdriet en onze rouw verloopt hierdoor 
soms wat anders, verstoord of onwennig. Wèl kun je door de intussen 
ontstane livestreaming met meerdere mensen het afscheid op enige 
afstand volgen en meemaken. 
 

Met Allerzielen noemen we dankbaar de namen van onze overledenen, 
bidden we voor hen en de nabestaanden, ontsteken we kaarsjes. We 
denken speciaal ook aan hen, die aan corona zijn bezweken. 
De dichter Mattheus Verdaasdonk bidt: 
 

Heer, herinner U de namen 
van hen die gestorven zijn, 
en vergeet niet dat zij kwamen 
langs de straten van de pijn… 
naar het dag en nacht verbeide 
Vaderhuis, hun toebereid. 

 _________________________ 
 
 

THEMAVIERINGEN ‘Inclusieve Samenleving’ 
 

Dit najaar worden er drie themavieringen met gastsprekers over de 
Inclusieve Samenleving gehouden op 19 september, 3 oktober en 17 
oktober. 
De eerste viering was in het kader van de Vredeszondag 19 september 
met als gastspreker ds. René Visser van De Bron. 
 

Een inclusieve samenleving betekent een samenleving, waarin niemand 
uitgesloten wordt. Het Rijk van God kent geen exclusiviteit, geen rangen 
of standen. Op Vredeszondag lazen we in het Marcusevangelie: “Wie de 
belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn en ieders 
dienaar.” (9,35). 
In deze geest werken we bewust aan een meer interculturele, missionaire 
en diaconale C&F-parochie. Laten we zonder oordeel naar elkaar kijken. 
We willen daarbij meer verbinding met elkaar zoeken. Anders leven we 
ieder voor zich en langs elkaar heen. Hoe gaan wij weer en meer samen 
leven? 
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Zonder oordeel naar elkaar willen kijken èn nieuw met elkaar leren 
samenleven zijn volgens ons de twee hoofdthema’s waar het om 
gaat. 
 

Gastspreker op 3 oktober is pastor Godian Ejiogu, die samen met Ari van 
Buuren voorgaat. Godian is afkomstig uit Nigeria. 
Hij deed jarenlang pastoraal werk in Rotterdam en Amsterdam-West, en 
werkte ook in het drugspastoraat. Nu is hij geestelijk verzorger met als 
specialisatie cultuur-sensitieve zorg voor niet-westerse migranten. Hij wil 
kortom peace-servant zijn. 
Een citaat van Godian: “Gehoord worden is al geestelijke genezing voor 
de mens. De kerk moet mogelijkheden creëren, ruimte scheppen.” 
 

Bekend gastspreker op 17 oktober is Daan Savert, die samen met Frank 
de Haas voorgaat. Hij werkt in het Jeannette Noëlhuis: een leefgemeen-
schap in Amsterdam Z.O., Dantestraat 202. Hun levensstijl is gebaseerd 
op eenvoud, gastvrijheid, gebed en actie voor een betere samenleving. 
Een citaat van Daan: “Theologie is een koorddansact, tussen beschei-
denheid en brutaliteit. Als theoloog sta je in dienst van een groot mysterie 
dat je nooit kunt claimen of volledig begrijpen. Tegelijk is theologie in het 
spoor van Jezus van Nazareth een poging om het ‘zout der aarde’ te zijn.” 
 

 Frank de Haas en Ari van Buuren 
 _______________________ 
 
 

LITURGISCHE WERKGROEP 

MARTELAREN 50 JAAR 

50 Jaar geleden, in de tijd vlak na het 
tweede Vaticaans Concilie, in de tijd van 
de kerkvernieuwing en modernisering, 
heeft Pastor Piet de Reus een groep 
samengesteld die samen met het pasto-
rale team de Nederlandstalige liturgie 
vorm zou gaan geven. Tevens zou deze 
groep als Nederlandstalig koor moeten 
gaan optreden. 

Zo werd op 17 september 1971 de LWM opgericht. 
Vijftig jaar later bestaat de LWM nog steeds en geeft nog steeds mede 
richting aan het voorbereiden van vieringen en het verzorgen van de 
Nederlandstalige muziek daarin. Nog steeds is Huub Oosterhuis de in-
spirator voor de meeste liederen, en de muziek is grotendeels van 
Huijbers, Oomen en de beide broers Löwenthal. 



De LWM wil haar jubileum niet onopgemerkt voorbij laten gaan. 
Traditioneel wordt elk lustrum gevierd met een gezamenlijk weekend-weg 
met allerlei leuke activiteiten er om heen. Deze keer is dat in verband met 
corona nog niet mogelijk. 
 

Wel worden de feestelijkheden geopend met een praatavond op 13 okto-
ber. Na meer dan een jaar door corona niet als koor gezamenlijk gerepe-
teerd te hebben, vinden we het fijn elkaar weer eens te ontmoeten en 
samen te praten over onze missie, de Nederlandstalige liturgie. Hoe staan 
we daar in, zijn we nog tevreden met de ontwikkelingen? Wat kan beter? 
We praten hierover met elkaar onder leiding van Joost Verhoef, pastoraal 
werker uit het OLVG. 
 

Op 7 november is er een feestelijke woord & communieviering in de kerk, 
waarin Frank de Haas zal voorgaan en we ons jubileum gedenken met 
mooie zang. We nodigen hierbij alle parochianen uit om bij deze feestelijke 
viering aanwezig te zijn. 
Na afloop zal de LWM u een kopje koffie met iets lekkers aanbieden. 
Daarna zullen de LWM-leden met elkaar een feest-lunch gebruiken. 
 

En hoe nu verder? Voorlopig gaan we op naar de 55! 
 

 Frans Woortmeijer 
 ________________________ 
 
 

DE STADSDIAKEN STELT ZICH VOOR 
 

Het is zomer 2021 als ik dit schrijf. Een tijd waarin hopelijk en eindelijk 
weer van alles kan. En een tijd van teleurstelling dat toch weer veel wordt 
teruggedraaid en uitgesteld: voor hoe lang? 
Intussen maken we er het beste van: we profiteren en genieten van wat 
wel kan en leren leven met de risico’s voor de broze gezondheid van 
onszelf en onze dierbaren en met een dosis eenzaamheid. Hoop, dromen 
en verwachtingen strijden met onmogelijkheden, gebreken en kwetsbaar-
heden van het leven en van onszelf. Voor de meeste mensen is het leven 
altijd al zo, maar corona heeft ook dit patroon enorm versterkt. 
 

Het is deze zomer van 2021 waarin ik de tijd neem om mezelf - eindelijk - 
aan u voor te stellen. Ruim twee jaar geleden werd ik aangesteld als 
Stadsdiaken voor Amsterdam. Mijn opdracht werd in een motto vervat: De 
kerk een diaconaler gezicht geven. Het gaat om een nieuwe functie waar-
van gaandeweg moet blijken hoe dat moet en wat dit inhoudt. 
 

Het eerste jaar stond in het teken van alle mogelijke oude en nieuwe 
contacten in en buiten de kerk om te zien wat er al gebeurde en wat er 



nodig is. Het afgelopen tweede jaar werd natuurlijk vooral gekenmerkt 
door corona, waarbij de contacten van het eerste jaar goed van pas 
kwamen. 
 

Nu zijn we ons hoe dan ook aan het voorbereiden op een nieuwe tijd, na 
of met corona. De wereld is namelijk niet meer dezelfde. Er is veel gebeurd 
en zichtbaar geworden dat we niet mogen negeren. 
Paus Franciscus spoort iedereen aan om te zorgen dat deze tijd niet 
slechter wordt (voor de ‘slachtoffers’ van de pandemie), maar juist beter, 
en dat kan als wij onze verantwoordelijkheid nemen voor een echte 
wereldwijde samenleving van broers en zussen. 
 

Als Stadsdiaken wil ik hier graag een rol in spelen en dat wil ik doen door 
te verbinden. In het komende jaar wil ik u daarin meenemen door mensen 
en groepen aan u voor te stellen die ik heb leren kennen en waarderen. 
Ik noem alvast een paar voorbeelden. 
 

In Osdorp hebben de Salesianen een mooi project waar de kerk zich inzet 
voor jongeren in de buurt. Organisaties als Stap Verder en Casa Migrante 
zijn ook in coronatijd altijd blijven klaarstaan voor migranten met en zonder 
de juiste papieren die hier vaak al jaren wonen en geen kant op kunnen of 
de weg niet weten te vinden. 
PCI’s van Nederlandse en migrantenparochies zijn aan het leren om 
samen te werken en ontdekken hoe ze elkaar aanvullen en blij maken. 
Achter elk voorbeeld ligt een wereld verscholen die het waard is om 
ontdekt te worden. 
Mijn ervaring is steeds meer dat het aangaan van dit avontuur de manier 
is om de kerk een diaconaler gezicht te geven. Zo dragen wij als kerk bij 
aan een wereld die beter, eerlijker en mooier kan (en moet) worden. 
 

 Colm Dekker 
 

Voor wie mij nog niet kent: 
 

Colm Dekker, Stadsdiaken 
Hiervóór 24 jaar pastoraal werker in Amsterdamse parochies in 
(Nieuw)-West. 
Getrouwd, twee (bijna) volwassen dochters, wonend in Duivendrecht, 
lid van de Gemeenschap van Sant’Egidio. 
 

Concrete suggesties en reacties zijn altijd welkom: 
stadsdiaken.amsterdam@gmail.com 
 
 ________________________ 
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ACTIVITEITEN IN DE HOFKERK 
 

Nu er breed gevaccineerd is en het einde van de coronapandemie in het 
zicht is, al zijn we er nog niet helemaal, zijn we blij aan het begin van het 
seizoen 2021/2022 weer een aantal activiteiten te kunnen ontplooien, 
sommige oud en vertrouwd, andere nieuw. 
Sommige activiteiten zijn al geheel voorbereid en gaan binnenkort van 
start, andere zijn nog in de “ontwerpfase”. 
Met plezier geven we hieronder een opsomming van de activiteiten zoals 
we die in de pastoraatsgroep voor het komende seizoen hebben bedacht. 
Omdat we geen prioriteiten willen leggen, presenteren we ze in alfabe-
tische volgorde. 
 

Collecte 
Ondanks dat veel parochianen tijdens de “aangepaste” collectes tijdens 
de coronatijd hebben bijgedragen via de schalen achter in de kerk of via 
de bankrekening van de kerk, zijn de inkomsten uit collectes toch be-
hoorlijk achtergebleven. Het locatiebestuur wil dus graag, zo gauw dat 
verantwoord is, de “normale” collectes tijdens de vieringen hervatten. 
Natuurlijk beseft het locatiebestuur dat de huidige groep collectanten voor 
een groot deel oud en kwetsbaar is en dus zullen er aanvullingen nodig 
zijn. Hiertoe gaat het bestuur zeer binnenkort met huidige college van 
collectanten in gesprek. (contact: Bob Michels: bobmichels@upcmail.nl). 
 

Filmclub “Hof der Verbeelding” 
De filmclub “Hof der Verbeelding” gaat op 23 september a.s. opnieuw van 
start. En wel met de film “Hors Normes”, een Franse film spelend in de 
banlieu. Deze herstart vindt plaats tijdens de Vredeweek en de film wordt 
vertoond in de Koningskerk. 
Na deze première gaat de Hof der Verbeelding als vanouds verder in de 
Zoetmulderzaal, elke 2e donderdag van de maand. Aanmelden blijft voor-
lopig verplicht want in de Zoetmulderzaal geldt nog een maximaal aantal 
aanwezigen van twaalf. Binnenkort vindt u het programma voor de 
komende maanden op de website. 
(contact: René van Eunen: renevaneunen@gmail.com) 
 

Gespreksgroep: “Als parochianen in gesprek”.  
“Als parochianen in gesprek” gaat in oktober weer beginnen op het 
vertrouwde tijdstip in de ochtend. De eerste datum zal zo snel mogelijk 
bekend worden gemaakt. Overigens zijn meer deelnemers van harte 
welkom. 
Aanmelden kan bij Frank de Haas (f.haas@planet.nl), de gespreksleider 
van de groep. 
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Kerststallen 
De kerststallententoonstelling, die al helemaal voorbereid was voor 2020 
gaat dit jaar door in de vernieuwde Noordbeuk. Opening vindt plaats na 
de viering van zondag 19 december 2021. 
(Contact: Bert Hilhorst: bert.hilhorst@live.nl) 
 

KiPa/Kinderpastoraat 
De voorbereiding voor de 1e Communie start op zaterdag 4 december. Er 
zijn ongeveer twintig communicanten en de aanmelding is inmiddels 
gesloten. De generale repetitie vindt plaats op 20 november en de viering 
is op zondag, 21 november, Het PeeBee-kinderkoor zal zingen. 
 

Gezinsvieringen vinden plaats op 5 december en kerstavond, 24 decem-
ber. In het nieuwe jaar wordt gestreefd naar gezinsvieringen iedere twee 
maanden. (Contact: Erika van Hove: erika.vanhove@icloud.com) 
 

Koffie/Nazit 
Op 12 september a.s., na de feestelijke opening van het seizoen 21/22, 
starten we weer met het koffiedrinken in de zijbeuk. Daarbij blijft het 
noodzakelijk de nodige voorzichtigheid te betrachten in verband met 
corona. Zo handhaven we de anderhalve meter, mogen er maximaal 4 
mensen aan een tafel, gebruiken we verpakte koekjes en cupjes koffie-
melk. De aanwezigen worden verzocht zo veel mogelijk op hun plaats te 
blijven zitten. (Contact: Netty Disch: nettydisch@live.nl) 
 

De pastoraatsgroep hecht grote waarde aan de nazit, die in de coronatijd 
in de plaats van het koffiedrinken is gekomen. En de waardering voor de 
nazit wordt gedeeld door de deelnemers. Tijdens de nazit gaan de 
deelnemers met de voorganger(s) in gesprek over de viering, er kan 
gereflecteerd worden op de overweging, de liederen en de algehele 
verzorging van de viering. Heel vaak ontstonden boeiende gesprekken, 
soms zelfs stevige discussies. Bijna iedereen deelt de mening dat de nazit 
een waardevolle aanvulling op de liturgische viering is. 
 

Koffiedrinken en nazit zitten elkaar enigszins in de weg. Veel mensen 
vinden het plezierig om samen koffie te drinken en gezellig wat te praten, 
anderzijds is er een groeiende groep mensen die hoge prijs stelt op een 
nazit. Om dit dilemma op te lossen is er een proef tussen 19 september 
en 14 november, waarbij koffie gedronken wordt in de koffiebeuk en er 
gelijktijdig een nazit plaatsvindt in de oude sacristie. De “nazitters” zetten 
hun eigen koffie in de oude sacristie. Na afloop van deze proefperiode 
wordt bekeken of deze tweedeling verder voortgezet wordt of dat naar 
andere wegen gezocht moet worden. 
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Koffieochtenden op de pastorie 
De koffieochtenden in de pastorie onder leiding van Netty en Jessica 
Disch gaan weer van start op de 3e dinsdag in oktober. 
(Contact: Netty Disch: nettydisch@live.nl) 
 

Liturgische middag 
Anderhalf jaar geleden vonden er onder grote belangstelling 
gespreksavonden over liturgie plaats onder leiding van Pastor Simon 
Evers. Het ligt in de bedoeling een dergelijke bijeenkomst opnieuw te 
organiseren, waarschijnlijk in november 2021 en dan in de middaguren. 
Nadere informatie verschijnt, zodra beschikbaar, op de website en in de 
nieuwsbrief.(Contact: Ari van Buuren: avanbuuren2@upcmail.nl) 
 

Meditatie uur 
Onderzocht wordt of er onder de parochianen belangstelling bestaat om 
op geregelde tijdstippen een meditatie uur te organiseren, misschien op 
vrijdagochtend. (Contact: pastoraatsgroep@hofkerk.amsterdam) 
 

Parochievergadering 
De parochievergadering is hèt democratische orgaan binnen een paro-
chie, en dient zijn instemming te geven over een aantal, de parochie 
betreffende zaken, met name financiële aangelegenheden. Door corona 
is de PV al geruime tijd niet meer bij elkaar geweest. Het locatiebestuur 
gaat op korte termijn een nieuwe bijeenkomst organiseren. 
(Contact: Arthur Anderegg: anderegg@xs4all.nl) 
 

Taize-vieringen 
In de Nassaukerk vinden geregeld Taizé-vieringen plaats, gebaseerd op 
de vieringen in het oecumenische klooster in Taizé. Janneke de Bruin gaat 
binnenkort zo’n dienst bijwonen en informatie inwinnen om te kijken of dit 
concept ook in onze parochie kan worden toegepast. 
(Contact: pastoraatsgroep@hofkerk.amsterdam) 
 

Themavieringen met gastsprekers 
De themavieringen vinden plaats op 19 september met Ds. René Visser 
uit de Bron; 3 oktober met pastor Godian Ejiogu en op 17 oktober met 
Daan Savert (Jeannette Noëlhuis). Het thema is “Inclusieve Samenleving” 
en nadere informatie verschijnt binnenkort op de website. 
(Contact: pastoraatsgroep@hofkerk.amsterdam) 
 

Tuinfeest 
In navolging van vorige jaren waren we van plan na de opening van het 
seizoen een tuinfeest in de tuin van onze kerk te organiseren. In verband 
met de nog steeds beperkende maatregelen rond corona is dit uitgesteld 
tot het voorjaar van 2022. 
(Contact: Erika van Hove: erika.vanhove@icloud.com) 
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Vredeszondag 
Vredeszondag, vanouds een oecumenisch gebeuren, vindt dit jaar nog 
plaats in gescheiden locaties. De vieringen in Koningskerk, Bron en 
Martelaren zijn op een enkel lied na identiek. De nieuwe predikant van de 
Koningskerk, ds. Clifton Walker gaat voor in de Bron, ds. Visser uit de 
Bron, gaat samen met Janneke de Bruin bij ons voor en Ari van Buuren 
leidt de dienst in de Koningskerk. Alle drie de kerken zenden hun viering 
uit via hun livestream. Contact: Ari van Buuren: avanbuuren2@upcmail.nl) 
 

’s Avond wordt in de Koningskerk de film Hors Normes gedraaid, tevens 
de première van de Hof der Verbeelding. 
 

Vrijdag 
Naast zijn wekelijks spreekuur gaat pastor Marianus op vrijdag ook huis-
bezoeken afleggen. Bekeken wordt nog of op vrijdag, net als in het begin 
van de lockdown, de kerk een uurtje open kan zijn voor gebed of een 
kaarsje. Indien het meditatie uurtje georganiseerd gaat worden, zal dat 
waarschijnlijk ook op vrijdag plaatsvinden. 
Contact: pastoraatsgroep@hofkerk.amsterdam) 
 ______________________ 
 
 

ALS PAROCHIANEN IN GESPREK 
Een paar jaar geleden zijn we in de Martelaren begonnen met een ge-
spreksgroep, onder de naam ‘Als parochianen in gesprek’. We kwamen 
eenmaal per maand bijeen op de pastorie, op een ochtend, van half 11 tot 
half 1. 
Heel uitlopende thema’s kwamen ter sprake. Onderwerpen die verband 
houden met Kerk en geloof. Zoals: wat gebeurt er nu precies bij de con-
secratie in een eucharistieviering? Maar ook een onderwerp als: vriend-
schapsrelaties in latere fasen in het 
leven. 
Een enthousiaste groep parochia-
nen, veelal wat ouder, maakte de 
gesprekken mee. Die vonden plaats 
in een informele en uitnodigende 
sfeer, waarbij het niet zozeer om 
discussie gaat, maar om een uit-
wisseling van ervaringen en levens-
verhalen, en waarbij van iedere 
deelnemer een actieve luisterhou-
ding wordt gevraagd. 
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Helaas heeft de groep geruime tijd stilgelegen als gevolg van de 
Coronapandemie. 
Nu willen we heel graag een herstart maken. Een eerste bijeenkomst is 
voorzien voor de tweede helft van de maand oktober. Zodra de datum is 
vastgesteld, wordt hierover mededeling gedaan op de website, in de 
Nieuwsbrief en aan het eind van de zondagse vieringen. 
Enkele leden van de ‘oude’ groep hebben laten weten zeker weer mee te 
doen. Maar er is ook plaats voor nieuwe leden. En die mogen van-
zelfsprekend ook uit jongere generaties komen. U bent van harte welkom! 
 

Wilt u zich aansluiten, stuur dan svp een mailtje naar ondergetekende: 
f.haas@planet.nl. U kunt mij of een van de leden van de pastoraatsgroep 
ook aanspreken op zondag in de kerk. En natuurlijk is het mogelijk om 
gewoon eens een enkele bijeenkomst mee te maken en te ervaren of zo’n 
ontmoeting met medeparochianen u aanspreekt. 
Graag tot horens en ziens! 
 Frank de Haas 
 _______________________ 
 
 

STOLPERSTEINE GEPLAATST 
VOOR DE LAATSTE VOORZANGER VAN DE JOODSE 

INDISCHE BUURT EN ZIJN GEZIN 
 

Op 1 september om 11 uur waren zo’n dertig à veertig mensen onder wie 
enkele familieleden, een vertegenwoordiger van het stadsdeel en verte-
genwoordigers van diverse kerken uit de omgeving, getuige van de 
plaatsing van een viertal Stolpersteine 
(struikelstenen) voor Samuel Verdoner, zijn 
echtgenote en twee kinderen. 
De plechtigheid vond plaats op de Linnaeus-
kade 33, waar de familie Verdoner tot 1944 
woonde. In 1944 werden zij gedeporteerd 
naar Westerbork, daarna getransporteerd 
naar Auschwitz, waar zij op 12 oktober 1944 
werden vermoord. 
 

Het initiatief voor het plaatsen van de 
Stolpersteine voor deze familie was geno-
men door onze parochiaan Rogier 
Schravendeel, die de geschiedenis van de 
laatste Joodse gazzen (voorzanger) van de 
Indische Buurt helemaal had uitgepluisd. 
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De plechtigheid werd geopend door het plaatsen van de vier goudkleurige 
stenen in het plaveisel door mensen van het stadsdeel. Daarna hield een 
vertegenwoordiger van het Stadsdeel een korte toespraak, waarin hij 
onder andere tot uiting bracht, dat de plaatsing van deze stenen geheel 
een buurtinitiatief was. Hij vond het belangrijk dat dergelijke initiatieven 
nog steeds in Amsterdam vanuit de buurt werden opgepakt. 
Daarna bad een moderne gazzen, in feite een soort opvolger van Samuel 
Verdoner, een indrukwekkend Hebreeuws gebed, waarin onder andere de 
namen van de vernietigingskampen uit de oorlog zingend-reciterend wer-
den opgesomd. 
Het meest indrukwekkend was echter de toespraak van een achterneef 
van Marie Verdoner-Wagenaar, de echtgenote van Samuel. Ook hij roem-
de het initiatief uit de buurt, maar het meest bijzondere was wel, dat hij 
pas enkele maanden geleden, door de onderzoekswerkzaamheden van 
Rogier Schravendeel op de hoogte was gekomen van het feit dat zijn in 
Auschwitz omgekomen voorfamilie op de Linnaeuskade had gewoond. Hij 
sprak de wens uit dat dergelijke initiatieven in Amsterdam levend zouden 
blijven. 
Hiermee was de plechtigheid bijna ten einde. Rogier overhandigde het 
eerste exemplaar van de levensbeschrijving van Samuel en zijn gezin aan 
de in 1941 geboren nicht van Maria Verdoner en daarna kregen alle aan-
wezigen een exemplaar van het mooi uitgevoerde boekje. 
 

 Frans Woortmeijer 
 _______________________ 
 
 

OPSTEKERTJE 
 

In de e-nieuwsbrief van 3 september jl stond onderstaand “Opstekertje”. 
Iedere nieuwbrief begint met een Opstekertje, een kort stukje met daarin 
een vrolijke noot of een diepere gedachte. 
 

Wat is een opstekertje? Meestal een tekst om iemand 
een hart onder de riem te steken. En dat wil dit op-
stekertje ook zijn. Alleen steekt dit verhaal niet élke 
lezer een hart onder de riem, maar deze keer is het 
opstekertje bedoeld voor Ronald, onze alom aan-
wezige koster! 
Behalve koster zijn doet Ronald nog een hoop andere 
dingen binnen de Martelaren. En zijn belangrijkste werk is wel dat hij 
samen met een aantal andere parochianen de kerk schoonhoudt: koper 
poetsen, kerkbanken afstoffen, enzovoort. En dat doet ie al jaren! 



Wacht even: samen met een aantal andere parochianen? Die andere 
parochianen zijn inmiddels overleden of afgehaakt vanwege hun leeftijd. 
Ronald doet dit werk in zijn eentje! Belachelijk, maar waar! 
 

En Ronald doet dit met liefde, 
maar ook hij wordt een dagje 
ouder en hij heeft veel last van 
een hernia, dus kerkbanken af-
stoffen wordt een te grote klus 
voor hem. 
Maar die kerk moet toch af en toe 
een beetje geveegd en gepoetst 
worden dus wie komt hem 
helpen? Dit is een oproep, waar-
mee ik iedereen op zijn gemoed 

wil werken. We laten Ronald toch niet in zijn eentje ploeteren! 
Kom op. Vooruit. Meld je bij Ronald aan. Hij wil je met liefde wegwijs 
maken. En als we een paar man/vrouw bij elkaar hebben valt het werk 
best mee, want we hoeven heus niet elke dag te poetsen! Wie helpt? 
Spreek Ronald aan of stuur een mail naar hofkerk@ziggo.nl. 
Ik reken op jullie! 
 Frans Woortmeijer 
 ________________________ 
 
 

WAAR STOP JE NOG ENERGIE IN? 
Hier is dat letterlijk bedoeld en gaat het om elektra en gas. 
 

De parochie stopt steeds minder geld in elektra. Langzamerhand zijn de 
meeste kerklampen vervangen door LED verlichting, wat heel veel goed-
koper is. Maar ook nog praktischer, want terwijl de oude gaslampen een 
opwarmtijd hadden van wel vijf minuten, floepen de LED lampen gewoon 
op commando aan en uit. En had het locatiebestuur al laten weten dat er 
zonnepanelen op de pastorie komen? Helaas hebben twee buurtbe-
woners bezwaar gemaakt tegen de plaatsing, waardoor de plaatsing nog 
even op zich laat wachten. Maar het milieubelang weegt voor het 
locatiebestuur veel zwaarder, dus zetten wij ons in de plaatsing te reali-
seren. Een andere ontwikkeling was de elektrische vloerverwarming in de 
Noordbeuk, maar waarschijnlijk wist u dat al. 
 

Gas voor de verwarming is nog steeds een grote zorg en kostenpost. Wij 
gebruiken zo gemiddeld 40.000 M3 per jaar. Ja, u leest het goed: dat is 
dus meer dan 30 keer zoveel als u thuis gebruikt. 
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Ook de regering vindt dat dit niet zo kan blijven en wij zijn vanuit rijkswege 
dan ook verplicht om aan een energieplan te werken. Dat doen wij 
natuurlijk graag, want elk weldenkend mens kan begrijpen dat het met het 
gasgebruik (lees CO2 uitstoot en klimaatopwarming) zo niet verder kan. 
 

Wat te doen aan het gasverbruik? Allereerst 
willen wij iedereen vragen zoveel mogelijk 
als redelijk in de kou te gaan zitten. Voor een 
paar mensen de kerk verwarmen is vanuit 
het milieu niet meer verantwoord en vanuit 
geld gedacht een probleem. Dus als het 
even kan de kerkverwarming uit laten, of 
tenminste heel fijn afstellen, zodat de kachel 
niet te lang brand. Bijvoorbeeld een koor in 
de kerk voor een repetitie? Kachel liever uit. 
Voor koren is er overigens het alternatief van de Noordbeuk, waar een 
koor kan experimenteren met de vloerverwarming. Betere bedienings-
apparatuur voor de kachel zou ook helpen en daar kijken wij dan ook naar. 
Verder is er een groepje mensen bezig met het verwarmingssysteem in 
de kerk onder de loep te nemen. Onder leiding van onze vaste architect 
Ramon Pater doen wij actief (en door ons betaald) onderzoek naar 
alternatieven. U hoort snel meer daarover. 
 

Waar stop je nog energie in? Liever meer in de parochie en liever minder 
in onze groene energieleverancier Greenchoice. Wij rekenen op u bij het 
herverdelen van uw energie in de parochie. 
 Namens het locatiebestuur, 
 Tim Stok 
 ________________________ 
 
 

BLOEMEN UIT DE KERK OFWEL OMZIEN NAAR ELKAAR 
 

In de afgelopen drie maanden kregen de onderstaande mensen onze 
bloemengroet. 
Juni: mw. Matulewiz, Rietje van Berkum, mw. J. Konijn en Anja Meiborg 
Juli: Fam. Olde-Olthof, Liesbeth en Marc Pauw 50 jr. getrouwd, Jennie 

Fritz, Klaas van Galen Last. 
Augustus: Hans Johannink, Bernadette Nyst en Mirjam Steunenberg. 
 

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 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 mailadres: 
jannekedebruin53@gmail.com. 
 

Een gift voor het Bloemenfonds blijft welkom 
op IBAN NL95 INGB 0003 1583 76 t.n.v. 
Hofnieuws, Diemen, onder vermelding van 
bloemenfonds. 
 
 

 
 

PARKEREN VÓÓR EN RONDOM DE KERK 
 

Nu de Corona-maatregelen langzaam aan het versoepelen zijn, neemt 
ook het kerkbezoek weer toe. 
Het is al jaren bekend dat het parkeren rondom de kerk op de Hof 
problematisch is. 
Dat is ook de reden dat het locatiebestuur heeft gekozen om het kerkplein 
buiten de vieringen om af te sluiten. 
 

Omdat het kerkplein niet groot is, is altijd de gedachte geweest dat kerk-
bezoekers die slecht ter been zijn, van de parkeerplaatsen voor de kerk 
gebruik kunnen maken. Voor de Corona periode stonden er tijdens 
vieringen onder andere ook een aantal auto’s van koorleden. 
Het laatste jaar is regelmatig gebleken dat vóór 10.00 uur er best wel 
parkeerplaatsen vrij zijn rondom de kerk. Dit is met name achter de kerk 
en bij de tuin aan de noordzijde het geval. 
Daarom de vraag: Ben je goed ter been en is lopen geen probleem, zoek 
dan allereerst een parkeerplek rond de kerk. Zijn die er niet dan is het 
kerkplein beschikbaar. 
Op deze wijze kunnen we rekening houden met elkaar. En het kerkplein 
en de kerk zijn echt mooier zonder auto’s. 
 Bert Hilhorst en Tim Stok 
 ________________________ 
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Filmvertoningen Hof der Verbeelding seizoen 2021/2022 
Door de coronapandemie waren wij genoodzaakt om onze filmvertoningen 
na februari 2020 af te gelasten. Nu we ruim anderhalf jaar verder zijn en 
de meesten van ons zijn gevaccineerd, durven wij het aan om onze film-
vertoningen voort te zetten. Uiteraard zullen we hierbij voorzorgsmaat-
regelen in acht nemen. Hieronder volgt het programma voor dit najaar. 
 

Donderdag 23 september 
Oecumenische filmavond bij de Evangelische Broedergemeente in de 
Koningskerk in het kader van de Vredesweek. U bent welkom vanaf 
19.30 uur en de film begint om 20.00 uur in de kerkzaal. Als de ingang aan 
de voorkant aan de Van 't Hofflaan niet open is dan kunt u de ingang aan 
de achterkant van de kerk gebruiken aan de Ostwaldstraat. 
 

Een Franse film uit 2019. 
Bruno en Malik houden zich al 20 jaar op in de leefwereld van de kin-
deren en jongvolwassenen met autisme. Bruno heeft een zorginstelling 
voor autistische kinderen en volwassenen die door hun heftige casus niet 
in aanmerking komen voor plek bij andere zorginstellingen. Zijn vriend 
Malik heeft een non-profit organisatie waarmee hij jongeren uit moeilijke 
buurten opleidt tot begeleider van deze "extreme gevallen". De Franse 
autoriteiten sturen de inspectie op het bedrijf van Bruno af omdat deze niet 
zou voldoen aan de officiële eisen. Bruno en Malik zetten alles op alles 
om hun werk te kunnen blijven doen. Tussen deze buitengewone per-
soonlijkheden groeit zo een intieme band. 
 
 

Vanaf oktober vertonen wij onze films weer in de Zoetmulderzaal 
van de Hofkerk! 
 

 

75 jaar bevrijding: facetten van de Tweede Wereldoorlog 
Dit thema en de mooie films die daarbij horen willen wij u niet onthouden. 
De Tweede Wereldoorlog mag dan thans 76 jaar geleden tot een einde 
gekomen zijn, wij willen de oorlog van verschillende kanten belichten. 
Iedere film vertelt dus weer een heel ander verhaal. 



Donderdag 14 oktober 
Een Engels-Amerikaanse film uit 2008. 
Berlijn 1943. De 8-jarige Bruno verhuist met zijn familie naar een plek die 
ver weg is, waar niets te doen is en waar niemand is om mee te spelen. 
Hun nieuwe huis staat naast een hek (van een concentratiekamp) dat zich 
uitstrekt zover het oog maar reikt, een hek dat Bruno afschermt van de 
vreemde mensen die hij daarachter ziet bewegen. 
Bruno wil ontdekkingsreiziger worden en besluit op onderzoek uit te gaan. 
Op een van zijn tochten ontmoet hij een jongen aan de andere kant van 
het hek wiens leven en omstandigheden zeer verschillend zijn. Toch slui-
ten de jongens vriendschap, maar het is een vriendschap die niet zonder 
gevolgen blijft. 
 

Donderdag 11 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 Toscane. 
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 9 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 op-
gave: een vredesverdrag afsluiten 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. 
 

Onze filmavonden starten om 19:30 uur met koffie, thee en wat lekkers en 
om 20:00 uur begint de film. 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 ook gelegenheid is tot napraten. 



Wij vertonen de films in de Zoetmulderzaal. U kunt hiervoor de ingang van 
de pastorie aan de voorkant van de kerk gebruiken. U moet aanbellen 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 hopen u na lange tijd weer te mogen begroeten op onze filmavonden! 
 

 René van Eunen, mede namens 
 Ben Steggerda , Liesbeth Wijkhuizen en Ari van Buuren 
 _________________________ 
 
 

HOFNIEUWS PER POST 
 

Ja, het is alweer zo ver dat wij helaas uw aandacht moeten vragen voor 
een bijdrage voor de porto- en andere onkosten voor het bezorgen van uw 
Hofnieuws per post. 

Slechts 25 lezers van de 70 ver-
stuurde Hofnieuwsen hebben gerea-
geerd en een bijdrage overgemaakt, 
waarvoor onze dank. 
Wij vragen ons wel eens af: wordt de 
verstuurde Hofnieuws wel gelezen of 
verdwijnt hij soms meteen bij het oud 
papier? 
Laat het ons weten, een mailtje of 
een telefoontje. 
We hopen dat u Hofnieuws wilt blij-
ven ontvangen, maar stuur ons dan 
een financiële bijdrage voor dit jaar. 
(NL95INGB0003 1583 76) 

 
 

Indien wij geen reactie van u ontvangen, zal met ingang van januari 2022 
de bezorging van uw Hofnieuws worden stopgezet. Uw reactie, in welke 
vorm dan ook, zal zo goed mogelijk worden opgevolgd. 
Dank voor uw medewerking en met een vriendelijke groet, 
 Jan Hilhorst 
 telefoon 020-6905779 
 email: secretariaat@hofkerk.amsterdam 
 _________________________ 
 



REPAIR CAFÉ EN HET KOPIEERAPPARAAT 
 

Elders in Hofnieuws schrijft Tim Stok over duurzaamheid in de parochie. 
Onderstaand vertelt hij in eigen woorden hoe je met een klein dingetje ook 
duurzaam kunt zijn. 
 

Diverse mensen mopperden tegen mij omdat het kopieerapparaat stuk 
was. Alsof dat mijn probleem is. Bovendien ben ik van nature een soort 
van onhandig, dus houd ik graag wat afstand van technische zaken. Mij 
lukt het alleen als ik het iemand anders een keer heb zien doen. 
 

Maar goed, ik toch maar kijken. Gelukkig kwam na tien minuten Henny 
Steggerda binnen en hem lukte het meteen om het ding te demonteren. 
(Waarom lukt het hem wel? Grrrr….) 
Het vastgelopen papier kon hij verwijderen en toen …. Nog stuk. Twee 
man naar gekeken en feitelijk afgeschreven. Dan maar een nieuw appa-
raat kopen. Het is niet anders. 
 

Martine Postma is directeur van Repair Café en houdt sinds 1 maart 
kantoor in onze De Reuszaal. Terloops vertelde ik haar 1 september het 
verhaal en zij keek meteen verwijtend naar mij. Hoezo een nieuwe kopen? 
Was het ding zeker stuk? Zij zou vrijwilliger Peter wel vragen of hij er 
misschien even naar zou willen kijken. 
 

Vandaag 3 september bericht 
van Martine: apparaat gemaakt 
door Peter. Hij wist er nog twee 
kleine stukjes papier uit te 
vissen. Ook had het apparaat 
nodig dat het een paar keer 
aan en uit werd gezet maar 
toen gaf het kopieerapparaat 
zich gewonnen. Kwartier werk. 
 

Dank, Peter en Martine, voor 
deze bijdrage aan het duur-
zaamheidsbeleid van de parochie om zo lang mogelijk met spullen te 
doen. Goed voor de parochie, maar vooral ook goed voor de wereld. 
Peter wil graag als tegenprestatie voor de reparatie een publicatie van het 
voorval om zo aandacht te vragen voor de mogelijkheden van reparaties. 
Bij deze. En Peter, je was er al bang voor, maar ik vraag het je toch als 
vrijwilliger tot vrijwilliger: mogen wij nog een keer bellen als er iets is? 
 

 Tim Stok 
 ________________________ 
 



NIEUWS VAN HET KIPA (Kinderpastoraat) 

Voorbereidingen voor de Eerste Heilige Communie 
Na 1,5 jaar uitstel wegens corona is de voorbereiding voor de Eerste 
Heilige Communie eindelijk weer opgestart. 
Op zaterdag 4 september kwamen de kinderen bijeen bij de eerste van 
vele bijeenkomsten. De kinderen komen uit meerdere parochies: Clara & 
Franciscus: ABG, Martelaren van Gorcum en Sint Petrus Banden. 
Veel enthousiaste, blije kinderen waren aanwezig; de twee uren vlogen 
om. Wij, begeleiders en kinderen, kijken uit naar de komende bijeen-
komsten; iedereen heeft er heel veel zin in! 
 

 
 

De ceremonie van de Eerste Heilige Communie staat gepland voor 
zondag 21 november 2021. Wat wij nog niet weten is welke vorm de 
ceremonie kan hebben. Zal zij plaats vinden ’s ochtends in de Martelaren 
van Gorcum, in aanwezigheid van de parochianen en de families van de 
eerste communicanten? Of misschien later op die zondag? Misschien 
zelfs in twee kerken? Helaas kunnen we dat nu nog niet zeggen. Het hangt 
af van de coronamaatregelen, die op dat moment van kracht zijn. 
Wat wij wel weten is dat de kinderen en hun ouders direct worden be-
trokken in de voorbereiding voor de Eerste H. Communie. 
Zo gaan zij zingen samen met het PeeBee kinderkoor. Wij weten ook dat 
het, in welke vorm dan ook, een groot feest wordt, waar deze kinderen 
Jezus in hun hart welkom gaan heten. 
 

Gezinsvieringen en hervatting van Kindernevendienst 
Er zijn weer gezinsvieringen en kindernevendiensten/KnD gepland in de 
Martelaren van Gorcum! 
 

Op 12 september en 10 oktober is er Kindernevendienst. 
Op 21 november is de Eerste Heilige Communie 
Op 28 november is er weer een Kindernevendienst. 
Op 5 december is er een Gezinsviering m.m.v. het PeeBee-kinderkoor 
Op 24 december om 19:30 uur: KERST-Gezinsviering met begeleiding 
van het PeeBee-kinderkoor. 



Wij willen dit jaar weer een Kerstspel realiseren: een lange traditie in de 
MvG. Kinderen van alle leeftijden zijn welkom. Begin november hoopt het 
voorbereidingsteam de repetitie-data en -tijden door te geven. 
 

PeeBee-kinderkoor 
Het PeeBee koor repeteert weer! 
Zoals de meeste parochianen weten zingen de kinderen van Sint Petrus 
Banden en de Martelaren van Gorcum samen sinds begin 2020. 
Deze band tussen onze parochies is heel bijzonder, en past heel goed in 
de Clara & Franciscus-samenwerking. Wij vinden ’t belangrijk, dat meer 
kinderen uit de Martelaren ook bij het PeeBee-koor meezingen! 
 

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, spe-
ciaal voor kinderen ge-
schreven misliedjes ver-
zameld. Het koor staat 
onder leiding van Marlies 
Zutt (dirigente) en Joost 
van Westing (pianist). 
 

Het PeeBee-koor repeteert elke maandagavond van 18:30 tot 19:30 uur 
in de kerk van de Sint Petrus’ Banden-parochie in Diemen. Het koor zingt 
in Diemen vrijwel iedere maand tijdens een gezinsviering, en ook een paar 
keer per jaar bij ons in de Martelaren van Gorcum. 
Naast het zingen worden er soms ook leuke dingen met elkaar georga-
niseerd, zoals een uitgaansdagje naar een korenfestival of een tuinfeestje. 
Heb je interesse? Voor vragen kun je contact opnemen met dirigente 
Marlies (06-34380429). 
 ________________________ 
 
 

SAM’S KLEDINGACTIE 
voor schoolkinderen in Oeganda 
 

Op zaterdag 9 oktober a.s. van 09.30 tot 11.30 uur is weer de half-
jaarlijkse kledinginzameling voor Sam´s Kledingactie! U kunt dan kleding 
en schoenen -die u niet meer draagt, maar waar iemand anders misschien 
nog wel blij van wordt- inleveren bij onze kerk. 



De ingezamelde goederen worden door 
Sam’s Kledingactie verkocht, en de op-
brengst komt deze keer ten goede aan een 
project van Cordaid voor schoolkinderen 
en hun ouders in Oeganda, in het district 
Kamuli, in de regio Busaga. 
 

Door uw steun kunnen kinderen weer 
naar school 
De basisschool is de basis voor de toe-
komst, dat geldt voor elk kind, jongens én 
meisjes. 
In het Oegandese onderwijssysteem loopt het schooljaar van februari tot 
en met december. Sinds 1997 is basisonderwijs er gratis. 
Kinderen gaan vanaf 6 jaar naar de basisschool, die 7 jaar duurt. 
Zo’n 94% van de kinderen gaat inderdaad naar de lagere school, maar 
slechts 67% maakt deze ook af. Uiteindelijk gaat maar 24% van de kin-
deren naar het voortgezet onderwijs. 
Cordaid verwacht dat door de COVID-19 pandemie, waardoor de scholen 
ook in Oeganda gesloten waren, dit voltooiings-percentage in Kamuli nog 
zal zijn afgenomen. 
Veel ouders zijn er nu aan gewend hun kinderen in te zetten in het huis-
houden en op het land. Cordaid probeert deze gewoonte te doorbreken 
door via de scholen met de ouders in gesprek te gaan, om ze ervan te 
overtuigen hoe belangrijk de basisschool is. Maar vaak ook is de armoede 
bij de mensen zo groot, vooral nu veel ouders geen werk of minder in-
komsten hebben sinds COVID-19, dat ze de extra hulp van hun kind 
simpelweg niet kunnen missen. 
In dat geval probeert Cordaid deze ouders te helpen door ze een steuntje 
in de rug te geven met een schoolpakket waarin o.a. een schooluniform 
zit. 
 

Uw steun is onbetaalbaar 
Met uw steun in de vorm van uw gebruikte kleding en schoenen zorgt 
Sam’s Kledingactie er samen met Cordaid voor dat kinderen die na Covid-
19 niet terug zouden komen, na de heropening mogelijk toch weer naar 
school gaan. 
Die steun is werkelijk onbetaalbaar voor hen: door naar school te gaan, 
maken zij kans om te kunnen ontsnappen uit de armoedecirkel en een 
betere toekomst voor zichzelf te creëren! 
 

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 

http://www.samskledingactie.nl/


(Wat mag wél ingezameld worden: draagbare, schone kleding, lin-
gerie en accessoires zoals tassen en ceintuurs, maar ook schoenen 
en huishoudtextiel. Alles verpakt in afgesloten vuilniszakken. 
Let op: gordijnen mogen wel, maar kussens, dekbedden en knuffels 
niet!) 
U kunt ook contact opnemen via tel. 088-2080100. Wilt u misschien de 
digitale nieuwsbrief van Sam´s ontvangen? U kunt zich aanmelden op 
www.samskledingactie.nl 
 
Volg Sam´s ook op social media:  Facebook Instagram 
 
 

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. 
 _______________________ 
 
 

RAPEN, NIETEN EN VOUWEN 
 

Wie wil meehelpen Hofnieuws te rapen, te vouwen en te nieten? 
Zo n zes keer per jaar, op maandagochtend, komt een groepje vrijwilligers 
bijeen dat de pagina´s van Hofnieuws raapt, vouwt en niet. 
Jammer genoeg heeft een aantal van hen te kennen gegeven niet langer 
te willen of te kunnen meedoen, dus nu zijn we op zoek naar versterking! 
Mocht u tijd en zin hebben om zo´n zes keer per jaar, gemiddeld anderhalf 
uur, onder het genot van een kopje koffie en een gezellig praatje te zorgen 
dat Hofnieuws gevouwen en geniet wordt dan kunt u mij bellen of mailen: 
Ady Karsten, tel 020-6939705 Of mail: adymtkarsten@gmail.com 
 
 

DE KOFFIEOCHTEND IS TERUG! 
 

Vanaf oktober 2021 is er weer iedere 3e dins-
dag van de maand een koffieochtend in de 
pastorie van de Hofkerk. 
Dus op dinsdag 19 oktober en dinsdag 16 
november bent u, tussen 10.00 en 12.00 uur, 
weer van harte welkom voor een praatje 
onder het genot van een heerlijk kopje koffie! 
Tot gauw!! 

 _______________________ 
 

http://www.samskledingactie.nl/


 LITURGIEKALENDER 
 

 

zondag 26 september 

10.30 uur 

 

Eucharistieviering 

E. Owusu en mw. J. de Bruin 

 

Jubilemus 

Domino 
 

zondag 3 oktober 

10.30 uur 

 

Themaviering 2: Inclusieve 

Samenleving 

Woord- en Communieviering 

G. Ejiogu en A. v. Buuren 

 

Meerklank 

 

zondag 10 oktober 

10.30 uur 

kindernevendienst 

 

Eucharistieviering 

M. Jehandut en mw. E. van Hove 

 

LWM 

 

zondag 17 oktober 

10.30 uur 

 

Themaviering 3: Inclusieve 

Samenleving 

Woord- en Communieviering 

D. Savert en F. de Haas 

 

Jubilemus 

Domino 

 

zondag 24 oktober 

10.30 uur 

 

Eucharistieviering 

Y. Asa en mw. E. Molenaar 

 

Meerklank 

 

zondag 31 oktober  

10.30 uur 

 

Allerheiligen 

Eucharistieviering 

M. Jehandut en A. v. Buuren 

 

Jubilemus 

Domino 

 

dinsdag 2 november 

19.30 uur  

 

Allerzielen 

Woord- en Communieviering 

A .v. Buuren en mw J. de Bruin 

 

LWM 

 

zondag 7 november 

10.30 uur 

 

50-jarig Jubileum LWM 

Woord- en Communieviering 

F. de Haas 

 

LWM 

 

zondag 14 november 

10.30 uur 

 

Eucharistieviering 

Y. Asa en mw. J. de Bruin 

 

Meerklank 

 

zondag 21 november 

10.30 uur 

 

Eerste H.Communie 

onder voorbehoud – zie website 

 

PeeBee-Koor 

 

zondag 28 november 

10.30 uur 

kindernevendienst 

 

Eucharistieviering 

M. Jehandut en mw. J. de Bruin 

 

Jubilemus 

Domino 

 

zondag 5 december 

10.30 uur 
 

 

Gezinsviering 

F. de Haas en mw. E. van Hove 
 

 

PeeBee-Koor 

 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. 



 


