
PASTORAAL WOORD 
 

Oorlog in Oekraïne 
Terwijl men in onze wereld nog steeds bezig is met het bestrijden van 
het omikron-virus, brak in de week vóór Aswoensdag op 24 februari de 
brute oorlog in Oekraïne uit. 
Deze oorlog trekt momenteel alle aandacht van mensen in de gehele 
wereld aan. Dagelijks zien, lezen en horen we via de sociale media 
zoals TV, internet, de kranten enz. over wat in Oekraïne aan het ge-
beuren is. Heel veel mensen vonden de dood, zijn gevlucht of gewond. 
Mensen zitten zonder dak boven hun hoofd en missen het basis-
levensonderhoud zoals eten en drinken. De situatie is heel gevaarlijk, 
pijnlijk en zorgelijk. 
Wij voelen ons machteloos tegenover deze moeilijke situatie. In onze 
Clara & Franciscus-parochies kwam ik de afgelopen dagen al vluchte-
lingen uit Oekraïne tegen. Sommigen van u hebben misschien ook 
Oekraïense vluchtelingen in eigen huis ontvangen. Dat is heel goed, 
als u dat doet. Mijn werkkamer in de Annabon-kerk wordt nu gebruikt 
door twee vluchtelingen uit Oekraïne. 
 

Zoals u weet zijn onze regio-parochies door ons bisdom gevraagd om 
geld in te zamelen, dat bestemd is voor de mensen in Oekraïne. 
Hiermee drukken wij ons medeleven en onze solidariteit met hun nood-
situatie uit. Daarnaast blijven wij met ons allen bidden voor vrede in 
Oekraïne. Onze Paus Franciscus heeft dat ook dringend aan de katho-
lieke kerk wereldwijd gevraagd. Ons gebed voor vrede in Oekraïne en 
voor heel de wereld gaat zo gewoon door. Want vrede is heel essen-
tieel voor ieder mensenkind hier op aarde. 
 

Parochiële activiteiten 
Thans kunnen we blij zijn dat we na de zondagse vieringen weer koffie 
en thee samen mogen drinken. Ook het geloofsgesprek, onder leiding 
van Frank de Haas, en de koffie-ochtenden koffie elke derde dinsdag-
ochtend van de maand zijn weer opnieuw gestart. 
Dit zijn de momenten, waarop we samen ons geloof verdiepen en 
elkaar ontmoeten. 
Ik hoop dat ook andere activiteiten zoals: kindernevendienst, de avond-
bijeenkomst voor de jonge ouders, enz. opnieuw beginnen. Actuele 
informatie hierover hoort u op zondag in de kerk en kunt u lezen in 
Hofnieuws, de Nieuwsbrief of op de website. 
 
 



Op weg van Palmpasen naar Pinksteren 
A.s. zondag is het Palmzondag. We leven naar de Paasdagen toe. 
Via de Veertigdagentijd probeerden wij onze relatie met God, met onze 
medemens en de relatie met onszelf te versterken door vasten, aal-
moezen en bidden. 
Zoals u weet is de Vastenactie 2022 in onze regionale Clara & 
Franciscus-parochies voor het “Hope for Life-project”: voor vrouwen 
met een beperking in Ghana. Hierover hebt u in het laatste Saamhorig-
nummer kunnen lezen. Dank voor uw bijdragen voor dit project! 
 

Alvast wens ik u allen heel mooie Paasdagen toe! Van harte welkom 
in de bijzondere Vieringen op Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille 
Zaterdag en Paaszondag. 
 

Op zondag 15 mei wordt Titus Brandsma in Rome heilig verklaard. Hij 
was priester, hoogleraar filosofie in Nijmegen en kwam in de Tweede 
Wereldoorlog om in het concentratiekamp Dachau. Zijn gedachtenis zij 
tot zegen. 
Op 26 mei vieren we Hemelvaart. En op 5 juni vieren we Pinksteren, 
het Feest van de Heilige Geest. Zo zijn wij samen onderweg met de 
kracht van ons geloof. 
 P.M. Jehandut SVD. 

 

 

Als je ergens vrede wil brengen, 
neem dan vooral geen wapens mee! 
 
 
 

 
 

VAN DE VOORZITTER 
 

Terwijl ik dit schrijf, is de lente begonnen met prachtig weer. Alles staat in 
bloei, de vogels fluiten en mensen genieten van de zon. De coronacrisis 
is met de afschaffing van de maatregelen officieel voorbij. Hoe fijn is dat 
we weer ongedwongen in onze kerk samen kunnen komen voor vieringen, 
gesprekken en zang. Je zou bijna denken dat het vanaf nu alleen maar 
beter kan worden. Helaas de schijn bedriegt, want er hangt een donkere 
wolk boven Europa en daarmee de wereld. 



Tegen de tijd dat u dit stukje leest, kan – God verhoede - de situatie 
inmiddels nog slechter zijn dan deze nu al is. Wat door sommigen als een 
ver van mijn bed gebeurtenis wordt ervaren, heeft nu al toenemende 
invloed op onze samenleving en daarmee onze kerk. Onze aandacht gaat 
vooral uit naar de vluchtelingen die een goed heenkomen zoeken in ons 
land, ook in onze buurt. 
Wat hebben wij als kerk hen te bieden? Huisvesting in onze gebouwen is 
momenteel geen optie. Dat zou alleen kunnen als een van de bestaande 
huurders vertrekt. 
Het is hartverwarmend te horen dat binnen Clara & Franciscus er toch een 
paar plaatsen zijn gevonden om vluchtelingen op te vangen. Wellicht zijn 
er ook onder u die ruimte beschikbaar hebben om tijdelijk een vluchteling 
onderdak te bieden. Indien zo, laat het weten aan ons caritas team onder 
leiding van René van Eunen. Andere ideeën zijn ook van harte welkom. 
We zullen als bestuur en parochianen voortdurend blijven nagaan hoe en 
wat we kunnen betekenen voor de getroffenen in de grootste na-oorlogse 
crisis in Europa. 
 

Alle andere zorgen verbleken hierbij maar als bestuur hebben we ook de 
plicht om te blijven zorgen voor de continuïteit van onze parochie. Zo is de 
vorige keer gemeld dat het energiebeheer een groot punt van zorg is. Met 
deze crisis is ons duidelijk geworden dat we nu heel snel moeten gaan 
kijken naar vervanging van onze gasgestookte verwarmingsinstallatie 
door een milieuvriendelijk goedkoper alternatief. 
Momenteel wordt onderzocht hoe een dergelijke verwarmingsinstallatie er 
uit zou kunnen gaan zien. De vervanging vergt een grote investering maar 
wel een met een hoog rendement zowel financieel als milieutechnisch. 
Hiermee maken we ons kerkgebouw toekomst-bestendig. Uiteraard is de 
realisering hiervan onder voorbehoud van een machtiging door het 
Bisdom. 
 

Vorige keer eindigde ik mijn stukje met het verzoek aan u om mee te doen 
aan de Kerkbalans. U zult begrijpen dat uw deelname en bijdrage van 
groot belang is, juist nu. Maak gebruik van de mogelijkheid om een 
schenking te doen die aftrekbaar is voor de belasting. Neem hiervoor 
contact op met: secretariaat@hofkerk.amsterdam, of bel met Ellie Togni, 
tel. 06-14 77 04 90. 
 

In deze treurigstemmende tijd, hoop ik u dat u bemoediging kan vinden in 
de vieringen, het gesprek met elkaar en door deelname aan de activiteiten 
van onze parochie. Ik wens u sterkte op weg naar Pasen. 
 

 Hartelijke groet, 
 Arthur Anderegg 
 _____________________ 



SYNODE 2021 – 2023 
 

Samen Gods volk 
onderweg: synodaliteit 
Sinds het Tweede Vaticaans 
Concilie worden bisschop-
pensynodes gehouden. 
Bisschoppen, experts en an-
deren zijn dan een maand 
lang uitgenodigd naar het 
Vaticaan. 
 

De synode, die in oktober 2021 is geopend, gaat over synodaliteit. 
Paus Franciscus wenst, dat alle gelovigen zich verantwoordelijk weten 
voor de Kerk als ‘Gods volk onderweg’. Hij ziet de synode als een 
proces. Het gaat om de weg die de Kerk - in deze tijd - bewandelt. 
Deze synode vindt op drie niveaus plaats: diocesaan, continentaal en 
universeel. 
 

Drie thema’s: open gesprekken 
De synode gaat over drie thema’s: communio, participatio en missio. 
Hoe de communio of gemeenschap te versterken? Hoe de samenhang 
van de gemeenschap te vergroten? Hoe participatie of betrokkenheid 
van alle gedoopten in het kerkelijk leven te bevorderen? Hoe te 
stimuleren dat alle leden van de Kerk bijdragen aan haar missie? Be-
langrijk is dat ieder vrijuit kan spreken. De paus wil open bijeen-
komsten, waarbij we de heilige Geest vragen om wijsheid en licht. 
De paus heeft gevraagd een persoon of team te benoemen ter be-
geleiding van het proces van de diocesane synodale consultaties. In 
ons bisdom Haarlem-Amsterdam bestaat dit team uit: oud-hulpbis-
schop Jan van Burgsteden, caritas-stafmedewerker Corine van der 
Loos, diaken Philip Weijers en vicekanselier Lisette van Oordt. Vicaris 
Gerard Bruggink is betrokken bij de consultatie van de migrantenge-
meenschappen. 
 

Synodale consultaties in ons bisdom 
In elk dekenaat van ons bisdom wordt minstens één gespreksbijeen-
komst georganiseerd. Ieder dekenaat maakt via de parochies bekend, 
waar en wanneer deze bijeenkomsten zijn. Daarnaast komen er 
consultaties voor de religieuzen, nieuwe bewegingen en migrantenge-
meenschappen. De thema’s en vragen worden ook besproken in de 



priesterraad en diocesane pastorale raad; en met het kathedraal kapit-
tel, de dekens en het jongeren-platform. 
Van de gesprekken wordt verslag gemaakt. Het bisdom verwerkt deze 
verslagen voor de Bisschoppenconferentie, die een landelijk verslag 
stuurt naar het Secretariaat van de bisschoppensynode in Rome. 
 

Van 2021 tot 2023 
Voorjaar 2022 worden alle diocesane ervaringen van één kerkprovin-
cie - in ons geval: Nederland verzameld. In de zomer zal het Vaticaan 
een samenvatting publiceren. Van september 2022 tot en met maart 
2023 is de tweede fase als er per continent wordt vergaderd. De 
slotfase is een bijeenkomst in oktober 2023, dan weer in Rome. 
 

Wat houdt het allemaal nu precies in. Hiervoor een bijdrage uit België 
van Pastor Tite, Anderlecht (België) onder de titel: Een synode over 
synodaliteit?! (samenvatting Ari van Buuren) 
 

Een synode over synodaliteit?! 
 

Een dageraad van hoop 
Toen ik dit hoorde, wist ik niet direct wat denken. De Katholieke Kerk 
is in synode: dat is iets wat we al kennen van vroeger. Maar onze 
deelname was toen misschien nogal beperkt. Deze keer is het thema 
wel heel speciaal: een synode over synodaliteit. 
Synode betekent letterlijk ‘samen op weg gaan’. Hoe gaan we als Kerk 
samen op weg? Hoe verloopt vandaag dit ‘samen op weg gaan’ in onze 
parochie? Tot welke stappen nodigt de Geest ons uit om te groeien in 
ons ‘samen op weg gaan’? 
Paus Franciscus verwoordt de bedoeling: ‘Het doel van de Synode, en 
dus van dit overleg, is niet om documenten te produceren, maar om 
dromen te laten kiemen, profetieën en visioenen te stimuleren, hoop te 
laten opbloeien, vertrouwen te geven, wonden te helen, relaties te 
weven, een dageraad van hoop op te wekken, van elkaar te leren, en 
een positief denkbeeld te creëren die de geesten verlicht, de harten 
verwarmt, en de handen versterkt’. 
 

Een nieuwe kans 
We zeggen nogal gemakkelijk dat de Kerk nooit onze mening vraagt. 
Misschien is dit niet helemaal juist. We voelen ons niet altijd betrokken 
bij een initiatief dat uit Rome komt - ver van mijn bed - en grijpen de 
kans niet aan om dit te vertalen naar hier en nu. 
 



Thans krijgen we een nieuwe kans. Wat zich plaatselijk afspeelt is on-
getwijfeld het topmoment van zo’n synode. Men verzamelt een massa 
ervaringen, indrukken, reflecties die het concrete leven weerspiegelen. 
Het is belangrijk voor onze plaatselijke gemeenschappen hier goed 
naar te luisteren. 
Al die antwoorden worden verzameld en samengevat per bisdom. Hier 
gaat natuurlijk heel wat verloren, maar toch worden er wel grote lijnen 
zichtbaar. Die grote lijnen worden samengevat in een werkdocument 
dat als basis dient voor de eigenlijke vergadering van alle bisschoppen 
in Rome. Na die vergadering publiceert de paus dan een eind-
document. Dit krijgen we dan terug thuis… 
 

Drie kernwoorden: participatio, communio, missio 
Wat is synodaliteit nu eigenlijk? We blijven stilstaan bij drie kern-
woorden die omschrijven hoe we samen Kerk vormen. Participatie, 
verbondenheid en zending zijn niet van elkaar te scheiden. Het zijn drie 
ervaringen die door elkaar lopen en elkaar versterken. 
 

Participatie of betrokkenheid. 
Voelen we ons betrokken bij wat er reilt en zeilt in de Kerk of laten we 
dit liever over aan pastores of nog verder weg bisschoppen? Misschien 
speelt hier bij ons zelfs nog een vorm van clericalisme. Hoe minder 
betrokkenheid, hoe gemakkelijker het ook is om kritiek te leveren 
zonder er iets aan te doen. Iedereen weet wel dat onze Kerk niet altijd 
een voorbeeld is van samenwerking en duidelijke communicatie, van 
gendergelijkheid en eenvoud. Verandering kan echter alleen van bin-
nenuit gebeuren. 
Wie actief deelneemt botst gelukkig niet alleen op problemen. Men 
ervaart ook heel wat rijkdom doorheen diverse ontmoetingen en in een 
gedeelde spiritualiteit. Een synode is er ook om de positieve ervaringen 
te delen en te laten weerklinken. 
 

Communio of verbondenheid. 
Als christenen weten wij ons één familie, broers en zusters in Christus. 
Deze verbondenheid concreet gestalte geven in het dagdagelijkse is 
een grote uitdaging. Paulus maakt de vergelijking met een lichaam: 
heel het lichaam lijdt als één deeltje ziek is. En ook ieder stukje van het 
lichaam heeft zijn taak en draagt bij tot het welzijn van het geheel. Elk 
van ons telt mee: jong en oud, ziek en gezond, gelukzak en pech-
vogel,… Elk van ons draagt zijn steentje, zijn talent bij als we samen 
op stap gaan als Kerk. 
 



Tijdens een synode komt dit tot uiting wanneer we op zoek gaan naar 
de ‘sensum fidei’: de intuitie die er leeft bij de gelovigen en die de 
richting aangeeft waarin de Geest de Kerkgemeenschap wil laten 
evolueren. Samen openstaan en luisteren naar Gods Geest maakt een 
synode zo speciaal. 
 

Missio of zending. 
Onze zending is Gods Liefde zichtbaar maken in het dagdagelijkse 
leven naar alle mensen toe en met een voorliefde voor wie aan de rand 
van het maatschappelijk leven staat. Niks meer of niks minder. 
Iedereen die het al ooit probeerde, weet dat het niet gemakkelijk is. Om 
vandaag als Kerkgemeenschap in onze seculiere samenleving te 
getuigen van Gods Mensenliefde moeten we eerst onze juiste plaats 
hierin terugvinden. Welk getuigenis geven wij als kerkgemeenschap? 
 

Ervaringen en dromen 
Van februari/maart tot Pinksteren 2022 hopen we met verschillende 
groepen te kunnen samenkomen om uit te wisselen rond enkele heel 
concrete vragen: Hoe ervaar ik al wat in onze Martelaren-gemeen-
schap en de Clara & Franciscus-parochie leeft? 
Een tweede vraag: wat is uw droom voor onze Kerk? Geen zin in een 
groepje maar wel in een babbel met één van de pastores of gewoon 
zin om in uw pen te kruipen? Het kan allemaal! 
Hieronder volgt een eerste inventarisatie, opgesteld door de pasto-
raatsgroep van onze Martelaren van Gorcum. In het najaar volgen drie 
themavieringen met gastsprekers over de Synode. 
 

Bijdrage Pastoraatsgroep Martelaren van Gorcum ‘Op weg naar 
de Bisschoppen Synode 2023’ 
Aan de hand van de volgende 4 vragen is – vanuit onze lokale situatie 
en op grond van ervaringen uit de praktijk – de volgende reactie 
geformuleerd aangaande het onderwerp ‘Samen onderweg zijn’. 
 

Vraag 1: VREUGDE bij het ‘samen onderweg zijn’ 
Kerk als bron van inspiratie, voor het samenkomen/samenzijn/delen in 
het woord van God/voor het ontmoeten van elkaar en het uitwisellen 
van inspirerende woorden. 
Door het samenzijn en het hebben van contacten is er ruimte voor het 
helen van wonden. Dit geeft ruimte om wonden om te zetten in vreugde 
(wat zijn wonden? Woorden die je geraakt hebben? Onrecht wat is 
aangedaan? Verdriet bij ziekte, overlijden, of een willekeurige particu-
liere situatie dan ook?). 



Samenzijn biedt de basis om gelijk (in de man/vrouw verhouding) op 
te trekken. Geeft ruimte om hier van gedachten over te wisselen. 
De parochie steunt steeds vaker op vrijwilligers. Er wordt steeds meer 
gevraagd van deze vrijwilligers. Positief aan de ontwikkeling is het feit, 
dat de parochie en haar handelen wordt gedragen door de paro-
chianen. Dat is een vreugdevolle ontwikkeling. 
 

Vraag 2: MOEILIJKHEDEN EN OBSTAKELS? 
Sluit de beleving van de leiding van de kerk en haar leer aan bij het 
hedendaagse denken van parochianen/kerkgangers? 
Als het gaat om een inspirerende, kritische of beter gezegd: actueel 
denkende kerk, dan vraagt het van de voorganger, of voorgangers een 
bijzondere inzet om het evangelie zodanig te ‘vertalen’, dat de bood-
schap en opdracht toepasbaar is binnen de hedendaagse complexe 
wereld. Niet iedere voorganger beschikt over deze talenten en het 
vraagt veel inzet om telkens weer de inspiratie te leveren. 
 

De kerk wordt geconfronteerd met een afname in kerkbezoek, maar 
ook in het aantal vrijwilligers, dat zich voor de kerk inzet. Als gevolg 
hiervan is het noodzakelijk prioriteiten te stellen. Dit kan ten koste gaan 
van (kwalitatief goede en zinvolle) activiteiten in de parochie. 
De tijdsdruk en bijbehorende claim, die wordt gelegd op het aantal 
mensen, dat zich inzet voor de kerk en de toenemende vergrijzing is in 
een aantal gevallen zorgelijk. 
Het ontbreekt aan financiële middelen om de vrijwillige inzet profes-
sioneel te coachen, maar ook om deze inzet te waarderen. Het effect 
kan contra productief zijn; vrijwilligers voelen zich niet gehoord, of 
gezien en haken af. 
De financiële positie van de parochie staat onder druk. Een effect om 
hier mee om te gaan is, dat de parochie, het functioneren van de 
parochie en het beschikbaar zijn van haar gebouwen een meer be-
drijfsmatige opzet krijgt met een strikte inkomsten en uitgaven beleid. 
Dit kan een beperking vormen voor creativiteit en spontane initiatieven 
van de diverse vrijwilligers. 
Als tegenhanger van de opmerking onder vreugde: binnen de RK kerk 
is de verhouding/ de positie van de vrouw ten opzichte van de man niet 
gelijkwaardig. Dit doet verdriet en is niet meer van deze tijd. Er zou 
meer ruimte moeten zijn voor de vrouw binnen het functioneren van de 
RK kerk. 
De Bijbel, het evangelie, stelt traditiegetrouw hoge eisen aan de mens 
en aan het leven. 



Dat is onderdeel van het religieus denken en bewustzijn. Het is echter 
zaak daarbij niet uit het oog te verliezen, dat kerk ook een waarderende 
positie inneemt. Troost moet bieden in verwarrende tijden. 
 

Vraag 3: WONDEN DIE NAAR BOVEN ZIJN GEKOMEN? 
Is de kerk en haar boodschap nog actueel. Hoe blijft de kerk inspi-
reren? Hoe kan de kerk de inzet van de betrokken vrijwilligers be-
houden en inspirerend zijn voor nieuwe vrijwilligers? Is de kerk nog 
pro-actief inspirerend? 
Zijn we ons nog bewust van de waarde van de communie, dat we door 
het ontvangen van de communie, het ontvangen van het lichaam van 
Christus, delen in Zijn wonden? Of zijn we ‘teveel’ een ongelovige 
Thomas? Oude dogma’s die een belemmering zijn voor het ontplooien 
van goede initiatieven. 
 

Vraag 4: WELKE INZICHTEN HEEFT HET ONS OPGELEVERD? 
Dat we zijn gaan nadenken over de positie van de kerk, wat onze rol 
is, wat de kansen, maar zeker ook de bedreigingen zijn voor het goed 
blijven functioneren van de kerk in deze tijd. 
Dat het ‘samen onderweg zijn’ vreugde kan geven, maar dat het 
formuleren van het doel en de weg daar naar toe een nog onbe-
antwoorde vraag is. 
 Namens de PG, Paul van der Elst 
 _____________________ 
 
 

LAUDATO SÍ WERKGROEP 

BINNEN CLARA & FRANCISCUS 
 

Beste parochianen van de Martelaren van Gorcum, 
Zoals jullie misschien weten, is er sinds enige tijd 
een Laudato Sí platform actief binnen de C&F. 
We denken met enkele mensen uit de verschillende kerken in ons 
verband na over hoe we aandacht voor de visie van paus Franciscus, 
zoals verwoord in Laudato Sí en Fratelli Tutti, kunnen stimuleren in 
onze kerken. Pater Marianus maakt deel uit van de groep. 
 

Een van onze ideeën is dat het goed zou zijn dat er in de voorbeden 
steeds aandacht is voor ecologische en sociale duurzaamheid. Ik 
ontvang elke week op maandag een voorbede van de Sint Maartens-
parochie in Baarn. De voorbede zelf is altijd kort, en wordt vooraf 



gegaan door een stukje actualiteit. Zouden jullie elke week de voor-
bede willen opnemen in de liturgie? 
 Groet, Gerard Moorman 
 

Pastor Marianus steunt dit idee en heeft de voorbereidingsgroepen 
verzocht iedere week één voorbede te wijden aan ecologische en/of 
sociale duurzaamheid. De tekst, waarover Gerard Moorman het in 
bovenstaande brief heeft, nemen we op op onze website onder het 
kopje “tekst van de week”. 
https://hofkerk.amsterdam/u-wilt-graag/tekst-van-de-week/ 
 _____________________ 
 
 

ALS PAROCHIANEN IN GESPREK 
 

Op 17 maart jl. hebben we als gespreksgroep een nieuwe start ge-
maakt. We waren met z’n vieren. Een bescheiden aantal, maar dat was 
geen belemmering voor een mooi, levendig en persoonlijk gesprek. 
Na een uitvoerige en deels hernieuwde kennismaking spraken we over 
de betekenis die de Kerk in onze beleving – nog – heeft. Het werd een 
brede en inspirerende gedachtenwisseling. 

De deelnemers aan het gesprek willen graag verder. 
Wat zijn de uitgangspunten? Ik herhaal ze graag nog eens. 
We komen éénmaal per maand op een donderdag van half 11 tot half 
1 bijeen op de pastorie. Samen kiezen we de gespreksonderwerpen. 
Die kúnnen met Kerk en geloof te maken hebben. Zo spraken we eens 
over wat er precies gebeurt tijdens de consecratie in een eucharis-
tieviering. Pater Marianus gaf de nodige toelichting. Maar ook hadden 
we het over vriendschappen in latere fasen van het leven. We zijn geen 
debatclub. Al wordt er natuurlijk ook wel eens een mening geuit. Veel 
meer gaat het om een uitwisseling van ervaringen, om levensverhalen. 
De ontmoeting staat centraal. Goed naar elkaar luisteren is daarbij heel 
belangrijk. 



Er is plaats voor meer deelnemers. Als u mee wilt doen: van harte 
welkom! Stuur mij dan een mailtje: f.haas@planet.nl of spreek mij aan 
op zondag na de viering. 
En ik zeg ook nog maar eens: als u ‘gewoon’ een keer mee wilt doen, 
om te kijken of het iets voor u is, kan dat natuurlijk ook. 
Via de website van de Hofkerk, de Nieuwsbrief, en de mededelingen 
aan het eind van de zondagse vieringen houden we u op de hoogte 
van de data waarop we samenkomen. 
U bent zeer welkom. Wie weet: tot ziens! 
 Frank de Haas 
 ______________________ 
 
 

SAAMHORIG ZOEKT REDACTIELEDEN 
 

Zoals u weet is Saamhorig het 
magazine van het 
samenwerkingsverband van Clara en 
Franciscus. Door terugtreding van re-
dactieleden is er dringend behoefte 
aan versterking. Wie vindt het leuk 
om bij te dragen aan een magazine 
dat parochianen en geïnteresseer-
den informeert en inspireert? 
Saamhorig verschijnt 4 keer per 
jaar. 
Het werk bestaat uit het redigeren 
van ingekomen stukken, het ver-
zorgen van onze Martelaren van 
Gorcum parochiepagina en even-
tueel het schrijven van een artikel 
naar uw eigen inzicht. Er is ook een optie om 
alleen de Martelaren van Gorcum parochiepagina te verzorgen. 
 

Frans Woortmeijer heeft als redacteur namens onze parochie tot begin 
dit jaar als redacteur deelgenomen. We zijn hem als bestuur heel 
dankbaar voor, naast alle andere vrijwilligers, de werkzaamheden die 
Frans voor onze parochie verricht. Mocht u meer willen weten of zich 
willen aanmelden, dan hoor ik graag van u. 
 

 Arthur Anderegg 
 ______________________ 
 

mailto:f.haas@planet.nl


BLOEMEN UIT DE KERK 

ofwel omzien naar elkaar! 
 

In de afgelopen maanden ontvingen de 
onderstaande mensen onze bloemengroet. 
 

5 december Eugene Nyst 
12 december Jan Hilhorst 
19 december Trees en Klaas v. Galen Last 
 

2 januari dhr. Jaake 
16 januari Gerda de Kruif, Duivendrecht 
23 januari Frans Woortmeijer 
30 januari Fanny de Haan 
 

6 februari Esther Weijens (geboorte dochter Puck) 
13 februari Doki Krug 
27 februari mw. Jo Konijn (95 jaar) 
 

Onze parochie is een levende geloofsgemeenschap die samenkomt, 
bidt en zingt. Hier wordt lief en leed gedeeld. Mensen voelen zich ver-
bonden met elkaar door met een bloemetje troost en bemoediging te 
bieden, omzien naar elkaar! 
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 bloe-
men? Graag wil ik weer op uw medewerking rekenen om mij attent te 
maken op mensen die een beetje aandacht kunnen gebruiken vanuit 
onze gemeenschap? 
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: NL13 INGB 0000 122588 t.n.v. HH Martelaren van Gorcum. 
Onder vermelding van bloemenfonds. 
 ______________________ 
 
 
 

mailto:jannekedebruin53@gmail.com


DAT WIJ ELKAAR TOT ZEGEN MOGEN ZIJN 
 

Wij bidden U, God, 

dat U ons leven wilt zegenen, 

dat wij leven als mensen met elkaar, 

dat wij elkaar steunen en helpen, 

dat onze woorden goed doen, 

dat onze daden recht doen. 
 

Wij bidden U, God, 

dat U het leven wilt zegenen van alle mensen 

die wij ontmoeten op onze levensweg, 

van allen die ons dierbaar zijn, 

van alle mensen die leven moeten met moeite en pijn. 
 

Wij bidden U, God, 

dat U het leven wilt zegenen 

van hen die hulp nodig hebben 

en van hen die hulp geven; 

dat wij oog hebben voor elkaars waarde 

en dat we elkaar waarderen zoals we zijn. 
 

Wij bidden U, God, 

voor het huis waar we wonen en leven 

dat er vertrouwen en eerbied voor elkaar mag zijn. 

Dat wij mensen elkaar tot een zegen zijn. 

Zo bidden wij. 
 

uit: Marinus van den Berg, Om levensmoed 

 _______________________ 
 
 

DE STICHTING ONTWIKKELING en BEHEER 

HOFKERK (SOB) 
 

De Stichting Ontwikkeling en Beheer Hofkerk (SOB) adviseert de 
parochie over beheerszaken maar ook over plannen voor de toekomst. 
In 2021 speelde de volgende onderwerpen, waarvan alleen de be-
langrijkste hier worden weergegeven. 
 

Er zijn plannen ontwikkeld om het energiegebruik van de kerk en pas-
torie te verminderen. 



Het gasverbruik van het kerkgebouw is te hoog en gelet op het ener-
gievraagstuk niet verantwoord meer. Samen met de restauratie archi-
tect is er een onderzoek gestart naar energiemaatregelen. 
Er is een vergunning aangevraagd om een aantal zonnepanelen te 
plaatsen. Deze vergunningsaanvraag loopt. 
 

Om in de toekomst het Senioren Café van de parochie te kunnen huis-
vesten moet de noordelijke dwarsbeuk aangepast worden. 
Het aantal deelnemers van het Senioren Café neemt toe en op termijn 
is een grotere ruimte nodig. De noordelijke dwarsbeuk moet in de 
nabije toekomst ook gebruikt kunnen worden voor andere (buurt)-
activiteiten. Ook de toegang naar deze dwarsbeuk moet verbeterd 
worden om deelnemers met een handicap toegang te verlenen. 
Met subsidies kon een hellingbaan tegenover Linnaeushof 22 worden 
aangelegd. Vanwege Corona is er van deze hellingbaan nog weinig 
gebruik gemaakt. 
De directe toegang vanaf de Linnaeushof moet nog verbeterd worden. 
Daarvoor is contact op genomen met het Stadsdeel. De aanvraag ligt 
er al maanden, maar ambtelijke molens malen traag. 

Er zijn ook plannen om de zondagvieringen te ver-
plaatsen naar deze dwarsbeuk. 
De grote kerkruimte behoeft dan niet meer verwarmd 
te worden, afgezien van een constante temperatuur 
van 12 graden. Deze temperatuur is nodig voor het 
gebouw en het orgel. Als de temperatuur te laag staat 
vormt er zich meer vocht in de kerkruimte. Vocht is 
slecht voor de houten kap van het kerkgebouw en 
voor het orgel. 

 

Voor de live-stream uitzendingen is een betere geluidskwaliteit vereist. 
Op korte termijn zal de benodigde apparatuur geplaatst worden, zodat 
het geluid in de kerkruimte en via de livestream beter wordt. De ople-
vering duurt wat langer dan verwacht omdat er een tekort bestaat aan 
de benodigde onderdelen. 
 

De Stichting werkte met een aantal huisartspraktijken mee om in de 
pastorie ruimte te maken om coronavaccinaties te plaatsen. Daarvoor 
is een speciaal coronapad in de kerktuin aangelegd om de vereiste 
doorgang mogelijk te maken. Deze vaccinaties zijn prima verlopen. 
 

Toegang van de Groene Deur van de pastorie tegenover Linnaeushof 
96 moest aangepast worden. Er is een elektronisch slot geplaatst. 
 



Storm over Amsterdam 
De storm Eunice hield op 18 februari huis in ons land met opvallend 
veel schade in Amsterdam en omgeving. 
De Hofkerk bleef niet gespaard. Honderden dakpannen waren ver-

schoven of kapot gevallen. Het regen-
water stroomde de kerkruimte binnen. 
Een snel herstel was noodzakelijk. 
Via de vaste loodgieter van de paro-
chie is een grote hijskraan besteld met 
een reikwijdte van 70 meter. Om deze 
kraan te plaatsen moest de rijbaan 
langs het kerkgebouw vrij zijn van ge-
parkeerde auto’s. 

De gemeente behoort dan borden te plaatsen om het parkeerverbod 
aan te geven. De gemeente werkte mee tot duidelijk werd dat de 
Linnaeushof een éénrichtingsweg is. Er is dan een aanpassing van de 
vergunning nodig. Deze aanvraag kwam 5 minuten te laat binnen en 
de gemeente kon daarom geen borden plaatsen, ondanks de nood-
situatie. Via de WhatsApp van de bewoners van de Linnaeushof en 
door middel van briefjes bij de bewoners thuis besteld, waren de 
meeste auto’s weg en kon de kraan aan het werk. Buurtbewoners 
hebben in gele hesjes op de dag van de werkzaamheden geholpen om 
de weg vrij te houden. Bij inspectie van het dak bleek dat naast de vele 
dakpannen ook stukken lood en zink kapot waren gewaaid. Een 
kostbare klus, maar gelukkig is het gebouw tegen deze schade ver-
zekerd. Dank aan de bewoners die daadwerkelijk mee hielpen en dank 
aan Henny Steggerda, die namens de Stichting de zaak coördineerde. 
 

 jwn 
 _____________________ 
 
 

SAM’s KLEDINGACTIE zaterdag 23 april 
 

Sam’s Kledingactie gaat opnieuw inzamelen voor schoolkinderen in 
Oeganda. Op zaterdag 23 april a.s. van 09.30 tot 11.30 uur gaat het 
Caritasteam van onze kerk weer inzamelen voor de organisatie Sam´s 
Kledingactie, dat deel uitmaakt van hulporganisatie Cordaid. 
U kunt dan op de Linnaeushof (voor de kerk) goede kleding en schoenen 
in komen leveren, maar ook huishoudtextiel. De ingezamelde goederen 
worden door Sam’s Kledingactie verkocht en de opbrengst komt ten goede 
aan het project van Cordaid voor schoolkinderen en hun ouders in 



Oeganda dat ook de vorige keer werd gesteund en dat Cordaid heeft 
gemeend te moeten voortzetten. 
Het project is gesitueerd in het district Kamuli, in de regio Busaga. Door 
uw steun kunnen kinderen weer naar school. Want wat is de situatie: nu 
de Coronapandemie afzwakt gaan de meeste basisscholen in Oeganda 
weer heropenen. Maar de vraag is hoeveel kinderen er weer terug zullen 
komen op school. Het basisonderwijs is weliswaar gratis in Oeganda voor 
kinderen van 6 tot 13 jaar, maar veel ouders zijn er nu aan gewend hun 
kinderen in te zetten in het huishouden en bij het werk op het land. Helaas 
is dit ook vaak bittere noodzaak: vooral nu veel ouders geen werk of 
minder inkomsten hebben. 
Sinds COVID 19 is de armoede bij de mensen zo groot 
dat ze de extra hulp van hun kind simpelweg niet 
kunnen missen. Cordaid probeert toch via de scholen 
met de ouders in gesprek te gaan om hen ervan 
overtuigen hoe belangrijk de basisschool is voor de 
toekomst van hun kinderen. 
Cordaid probeert daarmee een cirkel van armoede te 
doorbreken: immers met een opleiding, kunnen reke-
nen en schrijven, is er een betere toekomst mogelijk voor kinderen: zij 
hebben kans op een vervolgopleiding en een betere baan. Verder biedt 
Cordaid de mensen ook praktische hulp in de vorm van schoolpakketten 
waarin o.a. een schooluniform zit. 
Dit alles kost geld, veel geld: Cordaid wil hiervoor nog 75.000 euro 
ophalen. De opbrengst van de door u gedoneerde kleding en schoenen 
vormt hieraan een belangrijke bijdrage. Dus uw steun is onbetaalbaar 
want hiermee geeft u kinderen een beter toekomstperspectief!! 
 

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 (wat mag wel ingezameld worden: draagbare, 
schone kleding, lingerie en accessoires zoals tassen en ceintuurs, maar 
ook schoenen en huishoudtextiel. Alles verpakt in afgesloten vuilnis-
zakken. Let op: gordijnen mogen wel, maar kussens, handdoeken, dek-
bedden en knuffels niet!) 
U kunt ook contact opnemen met de organisatie 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: 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. 
 ______________________ 

http://www.samskledingactie.nl/


COLLECTE, 

MAAR WAARVOOR? 
 

Sinds het begin van de coronatijd beschik-
ken we niet meer over een functionerend 
college van collectanten. Door de beperkin-
gen in deze tijd was fysiek ophalen van de 
collecte lange tijd niet mogelijk; voorts zijn 
een aantal collectanten afgehaakt door leef-

tijd, gezondheid of zelfs overlijden. 
In de afgelopen twee jaar is dit opgevangen door de parochianen op te 
roepen geld over te maken op de bankrekening van de kerk, de laatste tijd 
zelfs met behulp van een in het kerkboekje afgedrukte QR-code. 
Niettemin zijn de opbrengsten van de zondagscollectes sterk terugge-
lopen, mede door het sterk gedaalde kerkbezoek. 
 

Los van deze problematiek stoort het mij al jaren dat alle collectes in onze 
kerk altijd “voor de eigen parochie” zijn. Als er eens een enkele keer voor 
iets anders, een goed doel bijvoorbeeld, werd gecollecteerd, was dat altijd 
een extra collecte bij de uitgang. 
 

De opbrengst van de collectes anno 2022 “voor de eigen parochie” zullen 
weinig tot niets bijdragen aan het in stand houden van onze gemeen-
schap. De grootste inkomstenbron is nu de verhuur van de pastorie en de 
zalen; zonder deze opbrengsten waren we waarschijnlijk al lang failliet. 
Ook hoop ik dat de vaste kerkbijdrage aan de parochie van minimaal 10 
euro per maand, zo vaak gepropageerd door onze penningmeester, 
inmiddels bij veel parochianen ingedaald is. Met deze twee inkomsten-
bronnen zullen we het als gemeenschap moeten doen. 
 

Naar mijn idee maakt dat de weg vrij om de zondagscollecte van nu af 
iedere zondag te bestemmen voor een goed doel. Goede doelen genoeg 
en ik denk dat zo’n collecte voor iets tastbaars de schaarse kerkgangers 
meer zal inspireren dan het obligate “voor de eigen kerk”. 
En misschien kunnen de paar overgebleven collectanten dan ook weer 
aan het werk, want ondanks de goede techniek van QR-codes en bank-
overschrijvingen, in een kerkdienst hoort een collecte met een schaal of 
een collectezak. Ik ben ouderwets genoeg om dat te vinden! 
 

Ik laat in dit artikeltje zo maar een proefballonnetje op. Ik merk wel in de 
toekomst of mijn idee meer mensen aanspreekt. 
 

 Frans Woortmeijer 
 _______________________ 
 



 
 

Door het coronavirus zijn onze filmseizoenen 2020/2021 en 2021/2022 
met horten en stoten verlopen. Het thema '75 jaar bevrijding' hebben 
wij pas vorige maand met de prachtige film 'Darkest Hour' over Winston 
Churchill kunnen afsluiten. 
Wij zetten op donderdag 7 april ons huidige seizoen voort, omdat het 
op 14 april Witte Donderdag is. Wij doen dit met het thema: 
Vakbonden en wanpraktijken. De drie films die wij vertonen binnen 
dit thema zijn: 
 

Donderdag 7 april 
Een Amerikaanse dramafilm uit 1983, gebaseerd op het waar-
gebeurde verhaal van Karen Silkwood, met in de hoofdrollen Meryl 
Streep, Kurt Russell en Cher. 
 

Karen Silkwood (Meryl Streep) werkt op een levensgevaarlijke fabriek 
aan de productie van hoogwaardig radio-actief plutonium. Blootstelling 
aan de kleinste dosis is levensgevaarlijk, toch neemt de directie het 
niet zo nauw met de veiligheidsregels. Winst maken blijkt belangrijker 
dan mensenlevens sparen. Karen is uit financiële nood gedwongen om 
dit spel mee te spelen tot het moment dat het een keer fout gaat. Na 
een fatale storing in de productie weet ze dat het haar lot is om te 
wachten op een langzame, pijnlijke dood. Als haar ziektebeeld duidelijk 
wordt, komt ze in haar eentje in actie tegen de hogere machten die 
verantwoordelijk zijn voor het ongeluk. Daarbij stuit ze op een muur 
van onbegrip vanuit haar eigen fabriek, de complete nucleaire industrie 
en uiteindelijk ook de overheid. Wanneer ze de publiciteit zoekt, beslui-
ten haar tegenstanders om passende maatregelen te nemen. De waar-
heid kan en mag niet boven water komen.... 
 

Donderdag 12 mei 
Een Amerikaans, biografisch drama uit 1992 met Jack Nicholson en 
Danny DeVito in de hoofdrollen. 
Amerika, jaren '30. Tijdens de depressie is het werk van vrachtwa-
genchauffeurs gevaarlijker en zwaarder dan ooit. 



Ze worden onderbetaald en de staat biedt hen weinig bescherming. 
Alle arbeiders snakken naar betere werkomstandigheden en er vol-
gen protestmarsen. Ene Jimmy Hoffa (Jack Nicholson) ontpopt zich 
als hun leider. Als redenaar en gehaaide onderhandelaar slaagt hij 
erin meer dan twee miljoen leden te werven voor de vakbond 
'Brotherhood of Teamsters'. Deze spannende film, onder regie van 
Danny DeVito, schetst een beeld van Hoffa's gepassioneerde strijd 
om de meest invloedrijke vakbond van het land te leiden, zijn relatie 
met de maffia en zijn daarop volgende veroordeling en gevangen-
schap. Tot op heden is zijn mysterieuze verdwijning op 30 juli 1975 
nooit opgehelderd. 
 

Donderdag 9 juni 
Een Engelse komedie uit 1959 met Ian Carmichael en Peter Sellers in 
de hoofdrollen. 
Wanneer Stanley Windrush (Ian Carmichael) het leger verlaat, spiegelt 
hij zichzelf een carrière als manager in de industriële sector voor. 
Helaas heeft de zakenwereld het niet zo begrepen op de goedbe-
doelde medewerking van een beminnelijke sul als Stanley. De wan-
hoop nabij, wint hij de raad in van zijn oom Bertram. Als directeur van 
een wapenfabriek staat Bertram op het punt een louche, maar uiterst 
lucratieve deal af te sluiten. Stanley gaat aan de slag voor zijn oom, 
maar al snel raakt hij verwikkeld in de strijd tussen zijn winstgedreven 
oom en de agressieve vakbond onder leiding van de dogmatische 
vakbondsleider Fred Kite (Peter Sellers). Naïef als hij is, laat Stanley 
de minutieus voorbereide wanpraktijken van oom Bertram radicaal in 
het honderd lopen. 
 

10-jarig jubileum 
Hoewel het nog niet zover is, willen wij u alvast op de hoogte brengen 
dat wij in september ons 10-jarig jubileum als filmclub Hof der Verbeel-
ding feestelijk willen vieren. U zult er nog wel over horen. 
 

Filmavonden 
Onze filmavonden starten zoals gewoonlijk 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 gele-
genheid 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 te zien op onze filmavonden. U bent van harte uitgenodigd! 
 
 René van Eunen, 
mede namens Ben Steggerda, Liesbeth Wijkhuizen en Ari van Buuren 
 _____________________ 
 
 

KiPa (KINDERPASTORAAT) 
 

Activiteiten in de Paastijd van april en in de Meimaand 
 

Kom je Palmstokken maken? 
Zondag 3 april (één week voor Palmpasen) hebben we weer Kinder-
nevendienst. Dan gaan wij onze eigen Palmstokken maken! En op 
Palmpasen: 10 april kunnen de kinderen hun Palmstokken geven aan 

kerkgangers of andere mensen, die iets 
extra’s kunnen gebruiken. 
Wij zorgen dat stokken en versiering aan-
wezig zijn. De kinderen moeten hun eigen 
traditionele broodhaantje meenemen. Liefst 
op Palmpasen zelf, want vers is het lekkerst! 
 

Kom je eieren zoeken in de kerktuin? 
Op Stille Zaterdag, 16 april om 12 uur gaan 
wij eieren zoeken in de kerktuin! 
Dit deden we voor het eerst op de Paas-
zaterdag van 1993 om 12 uur. Sindsdien 
gaan de kinderen elk jaar (behalve de twee 
laatste jaren i.v.m. corona) eieren zoeken in 

de kerktuin. Enkele keren deden we dit op tweede Paasdag, maar nu 
is het weer op zaterdag. Wij hopen weer veel kinderen te zien! 
 

Pasen en de meimaand 
En op de zondag van Pasen 24 april zingt het PeeBee-kinderkoor. 
Catharina Bonsel, dirigente van Jubilemus Domino, zingt als solist. Zo 
hebben we een mooie mix van nieuwe en oude tradities! Het wordt 
zeker een feestelijke viering voor jong en oud! 
 
 



Wij houden een Kindernevendienst op zondag 22 mei. 
En op zondag 29 mei is het H. Vormsel, met deken Ambro Bakker en 
diaken Han Hartog als voorgangers. Wij hopen van de muzikale 
begeleiding van de vormelingen zelf te kunnen genieten! 
 
 

 
 

 

PeeBee-koor 
Het PeeBee-koor is het kinderkoor van onze Diemense buur-
parochie èn van de Martelaren van Gorcum! 
Het PeeBee-koor is een gezellig kinderkerkkoor voor jongens en meis-
jes van 6 t/m 13 jaar. Het koor bestaat al sinds 1980. Het heeft inmid-
dels vele mooie en leuke, speciaal voor kinderen geschreven, mis-
liedjes verzameld. 
Het koor staat onder leiding van Marlies Zutt (dirigente), en repeteert 
op maandagavond van 18.30 tot 19.30 uur in de kerk van de St Petrus’ 
Banden-parochie in Die-
men; het zingt vrijwel iedere 
maand tijdens een gezins-
viering. 
Ook zingt het koor bij 
bijzondere vieringen zoals 
de Communieviering, Palm-
zondag. Palmpasen en 
Kerst. Ook doet het vaak 
mee aan projecten rondom 
de Advent of de Vastentijd. 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 
 _____________________ 
 



GEBED VAN HET EZELTJE 
  

Mijn God, hebt U mij geschapen 
om altijd over de weg te lopen 
en zware lasten te dragen, 
altijd, 
en om geslagen te worden, 
altijd! 
 
Geef mij veel moed en zachtaardigheid. 
 
 Maak dat ik eens begrepen word 
 en dat ik geen behoefte meer heb 
 om te schreien, 
 omdat ik mij zo moeilijk uitdrukken kan 
 en men de spot met mij drijft. 
 
 Maak dat ik een lekkere distel vind 
 en dat men mij de tijd laat 
 hem op te knabbelen. 

 
Maak dat eens de dag komt 
waarop ik mijn broertje van de Kribbe 
zal ontmoeten. 
 

     Amen. 
 
 
 Carmen Bernos de Gasztold; 
 uit het Frans vertaald 
 door Roel Houwink 

 



DE FAMILIE CORDAID 
 

Wie, wat is Cordaid? 
Zoals in het bedrijfsleven, zoeken ook charitatieve organisaties naar 
wegen om de kosten te drukken en slagvaardiger te kunnen opereren. 
Vormen van samenwerking of zelfs gehele fusies zijn aan de orde van de 
dag. 
Om dezelfde redenen zijn in 2000 drie grote organisaties tot één orga-
nisatie gefuseerd onder de naam Cordaid, te weten: Memisa, Mensen in 
Nood en Vastenactie. Later zijn daar Kinderstem, Bond zonder Naam en 
Cordaid Microkrediet bijgekomen. Omdat de individuele familieleden u 
wellicht nog niet zo bekend zijn, worden ze hieronder aan u voorgesteld. 
 

Cordaid Memisa staat voor de opbouw van structurele gezondheidszorg 
Cordaid Mensen in Nood voor noodhulp en wederopbouw 
Cordaid Kinderstem richt zich op hulp aan kinderen in sloppenwijken 
Cordaid Bond Zonder Naam wil naastenliefde en solidariteit in Nederland 
bevorderen 
Cordaid Microkrediet verstrekt kredieten aan kleine ondernemers in 
ontwikkelingslanden 
Cordaid Vastenactie steunt kleinschalige, concrete projecten gericht op 
structurele armoedebestrijding 
 

Katholieke traditie 
Deze organisaties hadden een lange katholieke traditie, teruggaand tot 
het begin van de vorige eeuw. Zij werkten vanuit de evangelische opdracht 
van solidariteit met mensen die om welke reden dan ook hulp nodig 
hadden. Gesteund door brede lagen van de Nederlandse bevolking kon-
den zij het werk van de honderden Nederlandse ordes en congregaties 
van priesters, zusters, broeders en vrijwilligers bijstaan in hun zorg voor 
de mens. In die traditie staat Cordaid nog altijd. 
 

Van missionarissen naar lokale partnerorganisaties 
De afgelopen twintig jaar steunde Cordaid steeds meer ontwikkelings-
organisaties. Ook organisaties die niet meer direct met missionarissen 
verbonden waren. De omstandigheden zijn veranderd. Het aantal Neder-
landse missionarissen neemt in snel tempo af. Het evangelie en de daarop 
gebaseerde katholieke sociale leer is en blijft echter de inspiratie van 
Cordaid. De missionarissen hebben het werk in veel gevallen overgedra-
gen aan lokale organisaties in de ontwikkelingslanden. Zij geven nu steun 
aan de armen en dragen bij aan de opbouw van maatschappelijke 
organisaties. Cordaid werkt samen met meer dan duizend lokale orga-
nisaties wereldwijd. 
 



IN MEMORIAM 
 

Op 3 februari jl. overleed op de leeftijd van 84 jaar en 1 dag Harrie 
Verstegen (geboren 2-2-1938 – overleden 3-2-2022), voorzitter van het 
Collectanten College van onze parochie. 
 

Harrie trad in januari 2004 toe tot het college en nam in december 2015 
het voorzitterschap daarvan over van Wim Noor, toen deze wegens 
ziekte terugtrad. 
Harrie was, zoals hij was, ook binnen het college de personificatie van 
de Brabantse hartelijkheid en jovialiteit. Altijd een luisterend oor én een 
woord voor de ander; en altijd onvoorwaardelijk bereid om mee te doen 
en om bij te springen als er wat moest worden georganiseerd of worden 
gedaan. 
In welke leegte Harrie achter bleef na het verlies van ook zijn tweede 
partner Agnes laat wie hem kenden zich raden. 
Helaas ging zijn gezondheid de laatste jaren geleidelijk steeds meer 
en meer achteruit, terwijl daarbij ondertussen helaas het contact met 
de parochie mede door de Covid-epidemie verwaterde. Velen werden 
dan ook overvallen toen het bericht doorkwam dat hij inmiddels was 
opgenomen in het Hospice Zuider-Amstel. Afgelopen 3 februari is hij 
aldaar overleden. Vrijdag 11 februari werd hij vanuit onze kerk uitge-
dragen. 
 

 Harrie was Lid in de Orde van Oranje-Nassau 
 drager van de zilveren erepenning 
 van de gemeente Ouder-Amstel 
 

Dat de herinnering aan hem onder ons mag voortleven. 
 
 
 

Onze overledenen: 

 
Mevr. C.J.M. Beerepoot-Boon  (15-12-1931 – 14-01-2022) 
Dhr. H. Verstegen  (02-02-1938 – 03-02-2022) 
 
 
 
 ______________________ 
 



zondag 10 april 
10.30 uur 

Eucharistieviering - Palmzondag 
M. Jehandut en A. van Buuren 

LWM 

donderd. 14 april 
19.30 uur  

Eucharistieviering 
Witte Donderdag 
M. Jehandut en J. de Bruin 

Jubilemus 
Domino 

vrijdag 15 april 
15.00 uur 

Kruisweg 
A. van Buuren en J. de Bruin  

 

vrijdag 15 april 
19.30 uur 

Oec. Goede Vrijdagviering 
A. van Buuren en M. Reinders  

LWM 

zaterdag 16 april 
21.30 uur 

Paaswake 
M. Jehandut en A. van Buuren 

Meerklank 

zondag 17 april 
10.30 uur 

Eucharistieviering 
Pasen - Gezinsviering 
M. Jehandut en E. van Hove 

PeeBee 
kinderkoor en 
Catharina Bonsel 

zondag 24 april 
10.30 uur 

Woord- en Communieviering 
Themaviering 2 Het Hooglied 
G. Swüste en F. de Haas 

Jubilemus 
Domino 
nazit 

zondag 1 mei 
10.30 uur 

Woord- en Communieviering 
P. v.d. Elst en J. de Bruin 

Meerklank 

zondag 8 mei 
10.30 uur 

Eucharistieviering 
Y. Asa en E. Molenaar 

LWM 

zondag 15 mei 
10.30 uur 

Woord en Communieviering 
M. Polo en A. van Buuren 

Jubilemus 
Domino 

zondag 22 mei 
10.30 uur 

Eucharistieviering 
M. Jehandut en J. v.d. Meij 

Meerklank 
kindernevendienst 

donderdag 26 mei 
10.30 uur 

Oecumenische Hemelvaarts-
viering in de Koningskerk 
E. Molenaar e.a.  

 

zondag 29 mei 
10.30 uur  

Eucharistieviering 
H. Vormsel ABG, Diemen, MvG 
Deken A. Bakker en H. Hartog 

PeeBee 
kinderkoor 

zondag 5 juni 
10.30 uur 

Eucharistieviering - Pinksteren 
M. Jehandut en A. van Buuren 

Jubilemus 
Domino 

 

 


