PASTORAAL WOORD
Onze strijd tegen covid19
Beste parochianen. Het eind van het jaar 2021 nadert. Onze strijd
tegen het coronavirus is nog niet voorbij.
Op dinsdag 2 november 2021 hoorden we van onze regering over de
nieuwe, bijgestelde coronaregels. Die helpen ons om elkaar en de
samenleving als geheel beter te beschermen. Niemand weet precies,
wanneer onze wereld helemaal vrij zal zijn van dit onzichtbare virus. In
deze onzekere situatie mogen we blijven hopen op de goede toekomst.
De kracht van ons geloof
De kracht van ons geloof geeft ons nieuwe HOOP om met deze
moeilijke situatie beter om te gaan en die te verdragen. God laat ons
nooit in de steek. Op weg naar Kerst zullen we opnieuw ervaren dat
God in zijn schepping altijd aanwezig is: God wil opnieuw Mens worden
in het kindje Jezus. De woorden van Jezus Christus mogen ons opnieuw inspireren en bemoedigen.
Jezus zegt: ‘Leer de mensen om zich te houden aan alles wat ik jullie
verteld heb. En vergeet nooit: ik ben altijd met jullie totdat de nieuwe
wereld komt.’ (Mattheus 28, 20). Het Kerstkind zal die nieuwe wereld
zonder Covid19 brengen. Dat mogen we geloven en hopen.
Dank!
Wij weten allemaal, dat de rol van de vrijwilligers en parochianen van
onze Martelaren van Gorcum-parochiegemeenschap heel belangrijk
is.
U bent de levende Kerk van Christus. Zonder u kunnen we niet verder
gaan met onze parochiële activiteiten en de verdere opbouw van onze
parochiegemeenschap. Als pastor van deze mooie MvG-parochie ben
ik heel blij en dankbaar voor de helpende handen van u als vrijwilligers
en parochianen. Uw bijdragen voor onze parochie zijn goud waard!
Daarom wil ik u allen, namens het Locatiebestuur van onze Martelaren
van Gorcum-parochiegemeenschap, bedanken voor alles wat u in het
jaar 2021 voor onze parochie gedaan hebt. Onze parochiegemeenschap blijft hopen op uw steun ook in het komend jaar 2022.
Samen op weg naar Kerst 2021 en Jaar 2022
We gaan nu samen richting Advent, Kerstmis en Nieuwjaar. Er zijn
voorbereidingen gaande voor de komst van Sinterklaas 6 december,
de Adventsvesper 11 december, de Opening van de Kerststallenex-

positie 19 december, een Kerstspel in de Gezinsviering 24 december
en de Nieuwjaarsontmoeting op 9 januari 2022.
Rond de Kerstdagen mogen we de vreugde van het Kerstkind met
elkaar delen. Hij is Immanuel: God met ons. Hij zal komen om onder
ons te wonen. Tot slot wens ik u allen Zalig Kerstfeest en een gelukkig
Nieuwjaar 2022. Wij zijn samen onderweg met de kracht van ons
geloof.
P.M. Jehandut SVD.

Elk eind is een begin,
dat komt prima van pas.
Neem je voor wat je wil
maar laat achter wat was!
VOORAF BIJ DIT ADVENT- EN KERSTNUMMER
VAN HOFNIEUWS
Zoals dat bij bladen gaat moet er vooruit geschreven worden – dit is
geschreven op 16 november. Bezorgd wordt dit Hofnieuws-nummer op 1
december. De eerstvolgende Persconferentie over het verloop van de
corona-pandemie zal plaats vinden op 3 december.
De corona-besmettingscijfers lopen thans sneller en hoger op dan verwacht. De Tweede Kamer bediscussieert, op het moment dat wij dit nu
schrijven: het 2G-model, de QR-code en de strategie rond vaccineren.
Veel is onzeker.
De Pastoraatsgroep en het Locatiebestuur willen in onze Martelaren van
Gorcum-gemeenschap met ons allen een sfeer van bemoediging,
vertrouwen en veiligheid blijven creëren.
De Vieringen kunnen doorgaan, als we 1,5 meter afstand houden en als
we bij ons bewegen door de ruimte mondkapjes dragen.

Voorlopig, en hoe spijtig ook, zien wij ons genoodzaakt om enkele activiteiten uit te stellen, zoals: koffiedrinken na de Vieringen, de liturgiemiddag op 28 november, de komst van Sinterklaas op 5 december e.d.
De Koren vragen we even niet in volle bezetting, maar weer met enkele
cantores te zingen; de samenzang schorten we voorlopig op.
We vierden intussen op 21 november het feest van de Eerste H. Communie: dat staat symbool voor de toekomst van het geloof. We hopen, dat
we eind december de Kerstdagen weer uitgebreid(er) kunnen vieren.
Daarom vragen wij u als parochianen om voor actuele ontwikkelingen en
veranderingen in de kerkelijke agenda (waardoor het Hofnieuws achterhaald wordt) acht te geven op de Mededelingen aan het eind van de
Vieringen – en vooràl de website en Nieuwsbrief te raadplegen.
Zoveel als mogelijk en geoorloofd is willen wij samenkomen om met elkaar
en dienstbaar aan de wereld rondom ons Gods komst in zijn Zoon Jezus
te vieren en present te stellen. Het nieuwe kerkelijk jaar is met Advent al
begonnen.
Het Locatiebestuur en de Pastoraatsgroep
_____________________

VAN DE VOORZITTER
Terwijl ik dit stukje schrijf, ben ik net herstellende van een coronabesmetting, die ik heb opgelopen tijdens een bruiloft een weekend eerder.
Van de 60 gasten die allen gevaccineerd waren waaronder ikzelf en mijn
vrouw bleken naderhand 30 gasten besmet te zijn.
Mijn vrouw had lichte griepverschijnselen, ikzelf was een dag of 4 in bed
en pak nu langzamerhand weer de draad op hoewel ik af en toe nog
steeds moe ben.
De reden dat ik u dit schrijf is niet om uw medeleven te vragen maar om u
te waarschuwen dat de kans op besmetting reëel is. De beschermende
werking van vaccinatie wordt namelijk helaas met de tijd minder. Een
derde vaccinatie - zo zeggen deskundigen - is noodzakelijk om het
immuunsysteem een boost te geven. In geval van besmetting is een derde
prik waarschijnlijk voorlopig niet nodig.
De les die we uit de sterk opgelopen besmettingen gevoeglijk kunnen
trekken is en blijft de noodzaak om 1,5 meter afstand te bewaren, juist in
onze gemeenschap waar velen op leeftijd en kwetsbaar zijn. Het heeft dan
ook geen zin onderscheid te maken tussen gevaccineerd en ongevaccineerd zoals de overheid meent. Iedereen kan besmet raken, dus
moeten we de basisregels die we eerder hadden weer volledig toepassen.

Dat betekent dat waar kan we online in plaats van fysiek samenkomen.
Samen zingen, koffiedrinken en eten zullen we zeker voor de komende
weken niet meer moeten willen doen.
Kerkdiensten gaan zo lang als toegestaan gewoon door, waarbij van
eenieder gevraagd wordt om zich echt aan de maatregelen te houden
zodat ook de kwetsbaren zich in onze kerk veilig weten.
Is dit een reden om in somberheid te vervallen over wat de toekomst ons
brengt? Nee zou ik zeggen want de huidige situatie betekent niet dat er
geen onderling contact meer mogelijk is en dat we niets meer kunnen
organiseren. Met in achtneming van de maatregelen is er veel mogelijk,
niet in grote groepen natuurlijk of in kleine ruimten. We moeten creatief
zijn en kijken wat kan in plaats van ons blind te staren op wat niet (meer)
kan. Als u vragen heeft of nader wilt overleggen, schroom dan niet om het
Locatiebestuur of de Pastoraatsgroep te contacteren.
Op bestuurlijk vlak zijn er een paar nieuwe ontwikkelingen te melden. Ten
eerste ben ik verheugd u te kunnen aankondigen dat Paul van der Elst
zich kandidaat heeft gesteld voor het Locatiebestuur. Wij zijn namelijk al
een tijdje op zoek naar versterking van het bestuur. Een aantal van u
kennen Paul van zijn rol als gespreksleider bij de nabespreking op zondag.
Paul is inmiddels ook al een keer voorgegaan in de zondagdienst en
neemt sinds enige tijd deel aan de bestuursvergaderingen. Zodra de
benoeming van Paul een feit is, zal hij zich in Hofnieuws aan u voorstellen.
Een tweede ontwikkeling is dat wij in het Parochiebestuur de mogelijkheid
willen gaan onderzoeken voor het bestuurlijk samengaan van onze parochie met de ABG. Uiteraard zullen hiervoor de nodige gesprekken gevoerd
moeten worden en zullen alle betrokkenen - waaronder onze Parochievergadering - hierin gekend worden.
Er zal dan ook een bestuurlijke oplossing moeten worden gevonden voor
de 3 andere parochies van het samenwerkingsverband.
Zover is het nog niet en het Bisdom zal hierover de uiteindelijke beslissing
nemen. Niettemin vind ik het belangrijk dat u op de hoogte bent van wat
wij beogen om de toekomst van onze parochie te waarborgen.
In deze donkere tijd is het licht van kerstmis en Christus wat ons hoop
geeft dat het altijd goed zal komen wat er ook gebeurt.
Ik wens u een mooie verwachtingsvolle advent op weg naar Kerstmis en
een gezegend nieuw jaar met nieuwe kansen.
Hartelijke groet,
Arthur Anderegg
_______________________

ALS PAROCHIANEN IN GESPREK
Op 28 oktober jl. kwamen we voor het eerst in lange tijd weer eens
fysiek bij elkaar met de gespreksgroep die bekend staat onder de
naam: Als parochianen in gesprek.
We waren met z’n zessen, het was heel plezierig dat dit eindelijk weer
eens kon. Natuurlijk met voldoende afstand ten opzichte van elkaar. In
de (ruime) Zoetmulderzaal in de pastorie lukt dat goed.
Na een rondje waarin ieder werd uitgenodigd iets over haar of zijn
persoonlijke situatie en gezondheid te vertellen, blikten we samen
terug op de Coronapandemie en spraken over beperkingen én over
nieuwe inzichten die de afgelopen periode van al meer dan anderhalf
jaar had opgeleverd. Het werd een goed en openhartig gesprek.

De deelnemers van die ochtend willen graag verder. Als thema voor
een volgende bijeenkomst stelden we vast: geloven, wat houdt dat
eigenlijk in?
We hebben drie volgende data bepaald, telkens op een donderdag van
half 11 tot half 1, in de Zoetmulderzaal in de pastorie.
Donderdag 9 december: 10.00 – 12.30 uur
Donderdag 20 januari: 2022: 10.00 – 12.30 uur
Donderdag 3 maart: 10.00 – 12.30 uur
Nota bene: vanzelfsprekend zijn deze data onder voorbehoud! Op het
moment dat dit stukje voor Hofnieuws wordt ingeleverd, is het aantal
Coronabesmettingen fors gestegen en worden er nieuwe beperkende
maatregelen verwacht. We houden de ontwikkelingen scherp in de gaten en pas kort voor de gekozen data wordt beslist of we daadwerkelijk
bijeen kunnen komen.
Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom! Als u zich wilt aansluiten
bij de groep of gewoon eens een bijeenkomst wilt meemaken, stuurt u
mij dan een bericht: f.haas@planet.nl. Hopelijk tot ziens!
Frank de Haas
______________________

LWM 50 JAAR
Op 7 november 2021 vierde de Liturgische Werkgroep Martelaren
haar 50-jarig jubileum met een feestelijke viering in de Hofkerk, waarin
Frank de Haas en Elly Woortmeijer zijn voorgegaan en de LWM op
volle sterkte gezongen heeft.
Na afloop waren alle parochianen uitgenodigd in de koffiebeuk voor de
koffie, waarbij de LWM op iets lekkers trakteerde en als aardigheidje
aan alle aanwezigen een LWM-pen uitreikte.
De LWM werd opgericht op 17 september 1971 op verzoek van Pastor Piet
de Reus. In die tijd gonsde het van de
vernieuwingsdrift binnen de RK-Kerk met
als gevolg dat de Reus behoefte had aan
een groep voornamelijk jonge mensen
die de Nederlandstalige liturgie vorm
wilde gaan geven. Vanaf het begin was
de LWM zowel koor als liturgische
werkgroep.
In de beginjaren werd de LWM door veel parochianen nogal elitair
gevonden, maar in de loop van de tijd is dat etiket wat gaan slijten.
Vaak waren leden van de LWM ook betrokken bij andere activiteiten
binnen de parochie; uit hun geledingen tenslotte zijn de nodige huwelijken voortgekomen.
Na 50 jaar is de LWM nog steeds actief, zij het ouder en met minder
leden dan in het begin. Nog steeds is Huub Oosterhuis de voornaamste
leverancier van hun teksten en zijn Oomen, Huijbers en de beide
broers Löwenthal de belangrijkste componisten.
Frans Woortmeijer
_____________________

KORTE TERUGBLIK OP DE VIERING VAN 50 JAAR LWM
Op zondag 7 november hebben we in onze kerk feestelijk aandacht
besteed aan het 50-jarig jubileum van de Liturgische Werkgroep
Martelaren. We begonnen om half 11 met een woord- en communieviering die geheel door de leden van de LWM werd verzorgd.
In een mooi gevulde kerk – waarin naast de vaste kerkgangers ook
meerdere oud-leden van de LWM aanwezig waren – hebben we met
gebed, lezing, verkondiging en natuurlijk zang en instrumentale muziek

stilgestaan bij deze bijzondere gelegenheid. Ik had het voorrecht om
een van de voorgangers te mogen zijn.
In mijn overweging heb ik gesproken over het ‘eigen gezicht’ van de
LWM, als groep die in 1971 werd opgericht ter bevordering van de
Nederlandstalige liturgie in de Martelaren, een liturgie ‘dichtbij de
mensen’. De viering had als thema ‘Samen in dienstbaarheid’. Kerk Wij
Samen in de LWM, binnen de geloofsgemeenschap van de Martelaren
en binnen de grotere kerkelijke verbanden waarvan we deel uitmaken.
Als ‘parochiekoor’ – voor de zang maar ook om mee te werken aan
aspecten van de liturgie in bredere zin - dienstbaar aan elkaar, op
kerkelijk en persoonlijk vlak.
Twee lezingen dienden ter inspiratie in deze viering. In de ene
lezing, een tekst van Huub Oosterhuis bij Jesaja, stond het beeld
centraal van een God die ons
draagt, ons hele leven lang.
In de andere lezing, uit Marcus,
ging het om de liefde voor God en
direct daarmee verbonden de liefde voor de medemens.
Met een eerste bloemenhulde herdachten we alle leden en andere
dierbaren van de LWM die in die 50 jaar van ons zijn heengegaan. Met
twee boeketten, in vazen gezet door parochianen, vierden we onze
verbondenheid met de parochie van de Martelaren.
Na de viering dronken we koffie en thee en aten we gebakjes met vele
belangstellenden, in de koffiebeuk.
Daar werden we vanuit het Lokatiebestuur gefeliciteerd met ons jubileum en bedankt voor de inzet voor onze parochie.
Het laatste gedeelte van de dag was een zeer smakelijke en genoeglijke lunch waarbij leden, oud-leden en andere gasten waren uitgenodigd. Daar werden bijzondere feiten uit de LWM-geschiedenis
gememoreerd en werd – natuurlijk – een lied gezongen met een
aangepaste tekst op een, misschien wat oneerbiedig uitgedrukt, ‘oude
kraker’: ‘Uit vuur en ijzer’.
Een geslaagde dag, waarop we in dankbaarheid terugblikten en
hoopvol vooruit keken.
Frank de Haas
_____________________

NIEUWS VAN HET KIPA (Kinderpastoraat)
Adventstijd
Nadat we op 28 november, eerste zondag van de Advent, een kindernevendienst hebben gehad, hebben we een Advents-kindernevendiensten gepland op 5 december. Het PeeBee kinderkoor gaat zingen.
Op 19 december zingt het kinderkoor ’s ochtends in de Sint Petrus
Banden (Diemen). Ook ’s middags zingen zij het jaarlijkse kerstconcert
(ook in de Sint Petrus Banden), als dat door gaat.

Kerstgezinsviering
Wij gaan dit jaar weer een leuke Kerstgezinsviering houden. Onder
muzikale begeleiding van het PeeBee-kinderkoor en met een kerstspel
onder begeleiding van Marianne Kuijper.
De Kerstgezinsviering vind plaats op 24 december om 19.30 uur in de
Martelaren van Gorcum. Wij nodigen alle kinderen uit om mee te doen
met het kerstspel en het koor!
Op 6 december repeteert het PeeBee-koor kerstliederen in de St.
Petrus Banden (Diemen) van 18.30 tot 19.30 uur. Wij verwachten dat
we verschillende repetities voor het zingen en het kerstspel moeten
plannen. De repetitie tijden komen op de website van de Martelaren
van Gorcum: www.hofkerk.amsterdam/activiteiten/agenda.
Het is mogelijk voor de kinderen om te kiezen of ze alleen willen mee
doen met het kerstspel of het koor, maar natuurlijk is het leuker als zij
aan alles meedoen!
Dit jaar houden we Kindje Wiegen op zondag 26 December om 11 uur
in de Martelaren van Gorcum.
Vormsel
Het vormsel is de ‘bevestiging’ van het doopsel dat we hebben ontvangen. Je ontvangt de kracht van de Heilige Geest door zalving met
het Heilige Chrisma (geparfumeerde olie) en de handoplegging.

Iemand zalven is symbolisch kracht, macht en glans overdragen.
Jezus wordt ook de gezalfde genoemd.
De voorbereiding op het vormsel geschiedt door een aantal themabijeenkomsten. We nemen je mee op weg. Langs deze weg komen we
allerlei vraagstukken tegen waar we mee aan de gang gaan. Met een
bijbeltekst en leuke werkvormen gaan we deze vraagstukken beantwoorden.
Zit je op de middelbare school en heb je er zin in? Meld je dan aan voor
15 december 2021.
Stuur een mail naar: kinderen@sintpetrusbanden.nl of vul het inschrijfformulier in dat achter in de kerk ligt.
PeeBee-koor
Het PeeBee-koor is een
gezellig kinderkerkkoor voor
jongens en meisjes van 6
t/m 13 jaar.
Het koor bestaat al sinds
1980. Het heeft inmiddels
vele mooie en leuke, speciaal voor kinderen geschreven, misliedjes verzameld.
Het koor staat onder leiding
van Marlies Zutt (dirigente).
Het PeeBee-koor repeteert
iedere week op maandagavond van 18.30 tot 19.30 uur in de kerk van
de St Petrus’ Banden-parochie in Diemen; het zingt vrijwel iedere
maand tijdens de gezinsviering. Ook zingt het koor bij bijzondere
vieringen zoals de Communieviering, Palmzondag en Kerst, en doet
het vaak mee aan projecten rondom de Advent of de Vastentijd.
Het Pee Bee-koor van onze Diemense buurparochie zingt in onze
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 Marlies
(tel. 06-34380429).
Erika van Hove
______________________

VESPERVIERING IN DE ADVENT
ZATERDAG 11 DECEMBER
Stilaan is de mooie traditie gegroeid, dat er zowel in de Adventstijd als
in de Vastentijd op een zaterdagmiddag een Vesper wordt gehouden.
We komen samen in het derde Adventsweekend op zaterdag 11
december 2021.
Dit in samenwerking met de ABG-parochie – om onze kracht en onze
talenten te bundelen, mede met het oog op de toekomst. Ina Kok uit
de ABG verzorgt de muzikale ondersteuning.
‘Bloeien in de nacht’ is het thema van deze Vesper.
Bloeien in de nacht: kan dat? In de donkerste tijd van het jaar vieren
wij het feest van het Licht. Je moet het lef maar hebben! Nog lang geen
lente, hoe ver weg nog de zomer – en wij spreken over nieuw leven,
hoogste bloei.
Normaal gesproken is er ook een programma met een gastspreker na
de Vesper, en eindigen we met een gezamenlijke maaltijd. Door de
huidige corona-regels kan dit helaas niet doorgaan. De gastspreker
Gerard Moorman ofm verzorgt daarom nu de meditatie in de Vesper.
De Vesper begint om 16:30 uur.
Gerard Moorman werkt als stafmedewerker voor de Konferentie
Nederlandse Religieuzen (KNR). Hij is mede-oprichter van het
Jeannette Noëlhuis. Hij is kenner en voorvechter van de Encycliek
Laudato Si. Gerard maakt zich hard voor de zorg om onze aarde. Hij
was actief betrokken bij de klimaatmars. Hij verbindt deze inzet met de
zorg over hoe wij economisch, sociaal en spiritueel gezien omgaan met
de schepping, die het levende en levenloze omvat.
Van harte welkom en graag tot ziens!
Namens de Pastoraatsgroep, Janneke de Bruin
______________________

SCHILDERIJ VAN DE MARTELAREN VAN GORCUM
Op 12 september 2021 vond de laatste viering plaats in de parochiekerk van de H.H. Martelaren van Gorcum in Koog aan de Zaan.
Het parochiebestuur uit Koog nam daarvoor contact op met onze
parochie. In Koog aan de Zaan hing een prachtig schilderij met de 19
martelaren van Gorcum.

Onze parochie toonde interesse en op 15 september kwam het schilderij naar Amsterdam. Het hangt sinds die tijd in de koffiebeuk.
Opvallend is dat de kleuren zo harmoniëren met de kleuren in de
koffiebeuk. Het schilderij is van de hand van Peter Huijzer, geboren in
Amsterdam op 28 december 1921. Hij overleed op 30 sept. 1982 te
Haarlem.
Het schilderij is in juli 1955 geplaatst in de kerk in Koog aan de Zaan.
Het was een geschenk van de familie Schoemaker.
De gebroeders Jan en Piet Schoemaker waren industriëlen in de Zaan.
Zij hadden een proces ontwikkeld om meer cacaoboter uit al bewerkte
cacaobonen te halen. Van één van de broers vond ik familiegegevens
in het Zaans archief.
De ouders van Jan en Piet Schoemaker waren Pieter (Pierre) Schoemaker en Jeanne Léonie Josephine Léonard. Jeanne, de grootmoeder
van de gebroeders kwam uit Brussel. Zij was de enige katholiek in de
familie en een trouwe parochiaan van de Martelaren van Gorcumkerk
in de Koog. Zij was goed bevriend met de toenmalige pastoor G.P.
Bakker. De gebroeders schonken het schilderij ter gelegenheid van het
zilveren priester jubileum van pastoor Bakker. In 2007 is het schilderij
in verband met het 75-jarig jubileum van de parochie gerestaureerd.
Vanaf 15 september wordt de koffiebeuk van onze Martelaren van
Gorcumkerk opgesierd met dit kunstwerk.
JWN
______________________

WERELDWINKEL HET ELSENGROEN
Wij, Cadeauwinkel van de Wereld,
WERELDWINKEL Het Elsengroen uit
Diemen staan met onze kraam op de
Kerststallententoonstelling 2021/2022.
Wij verkopen bijzondere kerstgroepen
groot en klein, uit verschillende werelddelen en van divers aan materiaal. Tevens
ook andere kerstartikelen o.a. kerstkaarten, Engelen, kaarsen... Kom gerust even
kijken. Bij vragen: Jolanda Merks WERELDWINKEL Het Elsengroen
Tel. 06 306 558 12.
______________________

HOLLANDSE MEESTERS
Met dit thema zal op 19 december de 23 ste kerststallententoonstelling in
onze Martelaren van start gaan.
Waarom het thema “Hollandse Meesters”?
Bij de vorige tentoonstelling, in 2019, was het thema “Blik op de Kerststal”.
Toen de tentoonstelling was ingericht, bleek dat er geen echte traditionele
Hollandse kerstgroep tussen stond. De vraag op dat moment was echter:
moeten we het wijzigen of laten we het zo? Besloten werd om het zo te
laten en om dan bij de volgende tentoonstelling meer Hollandse groepen
te exposeren.

Na een jaar zonder tentoonstelling maken wij ons nu op voor de 23 ste
editie. “Hollandse meesters”: wat kunt u verwachten?
U kunt kerstgroepen bewonderen uit de oude Nederlandse beeldenateliers, zoals Gerard Linzen en Lumen uit Venlo, van de firma Perree uit
Limburg maar ook van Alfons Swinkels uit Sint Oedenrode. En van Sint
Jozef uit Tilburg. Ook zullen er beelden van de firma van Paridon, uit ons
eigen Amsterdam, te zien zijn.
Daarnaast kunt u groepen bewonderen van onder anderen Zuster van der
Lee (Augustinesse), Hay Mansvelders, Adri Liefkes en vele andere
Nederlandse kunstenaars.
De groepen kunt u bewonderen in een geheel nieuwe opstelling. De
kerkbanken zijn in 2020 uit de noord transept (de noordbeuk) verwijderd

om de ruimte functioneler te maken. Hierdoor is de mogelijkheid ontstaan
om de paden breder te maken en de ruimte wat anders in te richten, en
daardoor is er ook een betere loop ontstaan. De expositietafels zijn iets
verlaagd waardoor ook de kleine bezoekers het beter kunnen zien. De
hele expositie zal ook een duidelijk Hollands karakter krijgen. Hoe? Dat
kunt u vanaf 19 december zelf zien en bewonderen.
Rekening houdend met de Corona regels zal de expositie openen op
zondag 19 december en daarna van 26 december tot en met 9 januari
2022 dagelijks geopend zijn van 13.00 uur tot 17.00 uur.
Op 1 januari is de tentoonstelling gesloten.
Het kan zijn dat u als gevolg van de Coronamaatregelen even moet
wachten. Maar de kerk is groot genoeg en een aanwezig klankbeeld over
het ontstaan van de kerstgroep zal er toe bijdragen dat het wachten wat
aangenamer is.
Bert Hilhorst

KERSTSTALLENTENTOONSTELLING
“HOLLANDSE MEESTERS”
Feestelijke opening 19 december 2021, om 11.30 uur
De expositie is open:
van 26 december 2021 tot en met 9 januari 2022
en dagelijks geopend van 13.00-17.00 uur
[ 1 januari gesloten ]
Toegang vrij
Rolstoel toegankelijk
https://sites.google.com/view/kerststallenamsterdam/
CONCERT VAN DE MUZIEKLESWINKEL
Net als in vorige jaren zal op de openingsdag van de kerststallententoonstelling een kerstconcert worden verzorgd door leerlingen van de
Muziekleswinkel Marjolijn. Aanvang 12.30 uur, toegang gratis. Eva en
Philippine, twee docenten van de Muziekleswinkel schrijven er over:

“Na twee jaar van noodgedwongen stilte verheugen de leerlingen van de
Muziekleswinkel zich erg op het Kerstconcert. Met z’n allen, gevorderd en
beginnend, jong en oud, piano, viool cello en fluit, komen wij op het
openingsconcert van de Kerststallententoonstelling spelen. Voor de
coronatijd waren we al een paar jaar vaste gast op de Faire Kerstfair in de
Hofkerk en de leerlingen hebben hier warme herinneringen aan. We
spelen ook nu weer kerstliedjes en prachtige kerstmelodiëen. Komt u ook
luisteren en kijken?”
_____________________

KERSTLOTERIJ 2021
Tijdens de komende kerststallententoonstelling wordt weer de gebruikelijke loterij gehouden.
Graag willen we de medewerking van u, onze
parochianen.
U heeft vast nog thuis
leuke, nieuwe spullen
staan, die u graag weggeeft. We willen ze graag
hebben voor de loterij.
Daartoe zetten we vanaf
5 december achterin in
de kerk een grote doos.
De spullen mogen echter niet te groot zijn. Mensen moeten hun prijs
meteen mee kunnen nemen.
De opbrengst is ook dit jaar voor een nieuw kleed bij de preekstoelen. Nu
in de kleur wit of paars.
In 2019 was de loterij een groot succes. We hopen op een net zo’n mooie
opbrengst.
Mogelijk bezoekt u rond de kerstdagen de kerststallententoonstelling en
probeert u bij onze loterij een mooie prijs te bemachtigen.
Mocht u een gift willen doen ten behoeve van dit doel dan kan dat op:
IBAN: NL13 INGB 0000 1225 88 t.n.v. Parochie HH Martelaren van
Gorcum, Amsterdam. Heel hartelijk dank.
Ellie Togni
_______________________

BLOEMEN UIT DE KERK ofwel omzien naar elkaar
In de afgelopen drie maanden kregen de onderstaande mensen onze
bloemengroet.
5 september Joost van Westing
12 september Doki Krug
19 september Jan van Heest (De Bron)
26 september Beatrix Waltmann-Steunenberg
3 oktober
Mw. Distelbrink
10 oktober Jan Hilhorst
17 oktober Mw. Koenders
24 oktober Erika van Hove
31 oktober Mw. Konijn
7 november Fam. Feijen
14 november Inge Veenker
21 november Mw. Linneman
28 november Nati Mook
Hoe fijn is het om iemand sterkte te wensen met bloemen bij ziekte, na
een operatie of wanneer een dierbare je is ontvallen.
Onlangs ontving ik deze reactie via de mail naar aanleiding van de
bloemengroet:
Het was echt een verrassing voor mij, dit te mogen ontvangen van de
kerk die mij zo dierbaar is. Het is echt hartverwarmend.
Ze staan er heel mooi bij en ik geniet hier oprecht van.
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.
Wil je iemand een hart onder de riem steken en steunen met bloemen?
Mag ik weer op uw medewerking rekenen om mij attent te maken op
mensen die zo’n bloemetje verdienen? Wie kan een beetje aandacht
gebruiken vanuit onze gemeenschap? 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.
______________________

20 JAAR BLOEMENFONDS JAN HILHORST
Sinds 20 maart 2002 bestaat het bloemenfonds in de Hofkerk.
Initiatienemer was Jan Hilhorst. Velen mochten een mooie bos bloemen
ontvangen en waren altijd blij verrast. Aangezien het geld voor de bloemen
bijna op is, heeft Jan de volgende kerstactie bedacht.
Er worden 500 exemplaren van Hofnieuws verspreid. Als iedereen die
Hofnieuws ontvangt nu € 2.- of meer overmaakt dan kunnen we 2 jaar
vooruit met deze mooie actie.
Uw gift kunt u overmaken op IBAN: NL13 INGB 0000 1225 88 t.n.v. HH
Martelaren van Gorcum, Amsterdam. Graag als omschrijving “Bloemenfonds” vermelden. Ook kunt u uw bijdrage deponeren in het kluisje bij de
Mariakapel. Jan is hier zeer blij mee en ook gerustgesteld dat het
bloemenfonds de komende jaren zal blijven bestaan. DOET U MEE!!!!!!!!!
______________________

SAM’s KLEDINGACTIE
Veel hogere opbrengst ingebrachte kleding en schoeisel!! Sams Kledingactie berichtte ons dat wij van de
Hofkerk afgelopen 9 oktober veel meer hebben ingezameld dan in april!!
Was het in april 220 kilo, deze keer heeft u ruim 290 kilo
kleding en schoeisel gedoneerd! Sams is er erg blij mee. De organisatie
wil alle inbrengers van harte bedanken voor hun donatie. In vorig
Hofnieuws las u het al: Cordaid, de moederorganisatie van Sams
Kledingactie, gaat met de opbrengst van de ingezamelde kleding proberen
om zoveel mogelijk kinderen in Oeganda naar school te laten gaan.
Vóór de Coronapandemie maakte slechts 67 procent van de kinderen de
basisschool (die gratis is in Oeganda) af. Waarschijnlijk zal dat percentage
nu gedaald zijn, want ook in Oeganda waren tijdens de Coronaperiode alle
scholen gesloten en daardoor is men er in veel gezinnen aan gewend
geraakt dat de kinderen thuis of op het land meehielpen en dat ze geld
verdienden voor het gezin, (wat helaas vaak ook bittere noodzaak is).
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
gesprekken met de ouders, maar ook door schooluniformen e.d. beschikbaar te stellen, hoopt Cordaid dat meer ouders gemotiveerd zullen worden
hun kinderen naar school te laten gaan, waardoor zij in staat zullen zijn
later uit de armoede te ontsnappen. Uw inbreng maakt dit mogelijk, nogmaals veel dank!! Namens de Caritas-commissie, Ady Karsten.
______________________

LITURGIEKALENDER
zondag 5 december
10.30 uur
[kindernevendienst]

Woord- en Communie gezinsviering
F. de Haas en E. van Hove

PeeBee-Koor

zondag 12 december
10.30 uur

Derde zondag van de Advent
Eucharistieviering
M. Jehandut en A. v. Buuren

Meerklank

zondag 19 december
10.30 uur

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

LWM

vrijdag 24 december
19.30 uur

Kerst Gezinsviering
Woord- en Communieviering
A.van Buuren en E. van Hove

PeeBee-Koor

22.30 uur

Kerstnacht Eucharistieviering
M. Jehandut

LWM

zaterdag 25 december
10.30 uur

Eerste Kerstdag
Eucharistieviering
M. Jehandut en A. van Buuren
2e Kerstdag met Kindje Wiegen
Gedenkdag H. Stefanus
Woord- en Communieviering
E. Molenaar en J. de Bruin

Jubilemus
Domino

zondag 2 januari 2022
10.30 uur

Woord- en Communieviering
F. Woortmeijer

LWM

zondag 9 januari
10.30 uur

Nieuwjaarsviering – Doop van
de Heer - Eucharistieviering
M. Jehandut en A. van Buuren

Jubilemus
Domino

zondag 16 januari
10.30 uur

Oecumenische woord- en
Communieviering met
De Bron en Koningskerk
F. de Haas

Meerklank

zondag 23 januari
10.30 uur

Woord- en Communieviering
J. van der Meij

LWM

zondag 26 december
10.30 uur

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.

