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Inspiratie & Bezinning 

Aanbod eerste helft seizoen 2016-2017 
 

 

In dit programmaboekje van de werkgroep Inspiratie & Bezinning, 

beter bekend als ‘het rode boekje’, staan alle activiteiten die de 

komende maanden worden aangeboden. Een aantal staan al meerdere 

jaren op het programma en er worden ook nieuwe activiteiten 

aangeboden. 

 

Wij als werkgroep, bestaande uit leden van zowel de protestantse als 

katholieke kerk, proberen een breed aanbod voor heel Oldenzaal neer 

te leggen. 

 

 

Namens de werkgroep Inspiratie & Bezinning 

Arjen van Dijk 
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Het jaarthema voor seizoen 2016/2017 is DELEN 
 

 

HOFAVOND 

 

Het hele leven bestaat uit delen. Immers, je leeft toch niet op jezelf! 

Toch lijkt deze uitspraak niet in dezelfde mate voor iedereen te gelden. 

Belangrijk punt hierin is, waar leg je de grens tussen het mijn en het 

dijn. Denk bijvoorbeeld aan macht, bezit, zorg, kennis, ideeën. 

‘Delen is het nieuwe vermenigvuldigen’, hoor je heden ten dage vaak 

zeggen. Door iets te delen wordt dat niet minder, maar juist meer, zoals 

de aloude uitspraak ‘gedeelde vreugd is dubbele vreugd’ laat zien. Een 

andere one-liner luidt: Delen is het nieuwe hebben.  

We zien dat terug in nieuwe initiatieven zoals Uber, Airbnb en 

Snappcar; je deelt je auto of je huis met iemand die je niet kent. Wat 

tegenwoordig ook in is: het delen via een buurtapp. In vroeger tijden, 

toen ons land nog niet zo welvarend was, was het heel gebruikelijk om 

dingen met elkaar te delen. Hebben we dat in de huidige tijd afgeleerd 

en zouden we dat dan weer aan moeten leren? 

Ondertussen is er op technologisch gebied veel veranderd: we kunnen 

snel en veel delen via facebook, internet, linked-in en andere platfora. 

Zo maken wij binnen de Hofkerk gebruik van een website en een 

digitale nieuwsbrief.  

 

We gaan dit jaar het thema ‘delen’ vanuit verschillende invalshoeken 

verkennen. 

 

Het programma ziet er als volgt uit: 

 Delen van geloof 

 Delen van economie  

 Delen van bezit 

 Delen van kunst 
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 Delen van cultuur en religie 

 Delen van inzichten 

 Delen van zorg 

 Delen van geschiedenis 

 Emmauswandeling 

 

Data: de tweede woensdag van de maand. 

Inloop: 19.45 uur, aanvang: 20.00 uur, vanaf 21.30 uur de nazit. 

 

Naast deze onderwerpen blijft er ruimte voor meditatie, ontmoeting, 

beleving, film, gedichten. 

 

Tot op de eerstvolgende Hofavond: woensdag 14 september.  

 

Namens de werkgroep Inspiratie & Bezinning, 

Arjen van Dijk & Joke Flokstra 
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RUNNING DINNER 

 

We nodigen u/je weer uit 

mee te doen aan het 

running dinner. Laat je 

verrassen en verras 

anderen met je culinaire 

kunsten. Niet alleen het 

lichaam, maar ook de geest wordt gevoed, want we gaan ook met 

elkaar in gesprek. Een andere manier van kerk-zijn, dus juist ook voor 

diegenen die niet gewend zijn naar de kerk te gaan.  

Bij een running dinner eet je in kleine groepen op verschillende 

locaties in wisselende samenstellingen. Een ideale manier om op een 

gezellige manier met elkaar in gesprek te zijn. In de Bijbel wist men 

het al: aan tafel, daar komen de gesprekken op gang. 

 

Deze avond is bedoeld voor alle gemeenteleden vanaf 18 jaar.  

Het eerste running diner van dit seizoen vindt plaats op zaterdag 12 

november. Nadat je je hebt aangemeld krijg je ongeveer een week 

voor het running dinner bericht waar je verwacht wordt voor het 

voorgerecht, dat om 17.00 uur wordt geserveerd. Het hoofdgerecht is 

om 19.00 uur op een andere locatie en het dessert wordt geserveerd 

vanaf 20.30 uur in de Hofkerk (voor kokers en runners). De avond 

wordt rond 22.00 uur afgesloten. We vragen een vrijwillige bijdrage 

van 5 euro p.p. van degenen die zelf niet koken. Degene die kookt mag 

de kosten declareren of het gratis doen. 

 

Je kunt je opgeven via het inschrijfformulier dat op de leesplank in de 

hal van de Hofkerk ligt, of te vinden is op de website van de Hofkerk 

(op de homepage onder actueel nieuws) of rechtstreeks via 

www.hofkerk-oldenzaal.nl/actueel/running-dinner-2016. 
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De inschrijving sluit op 1 november i.v.m. het maken van de 

planning.  

 

Nadere informatie bij:  Rianke Lubberding 

rianke@lubberding.speedlinq.nl, tel. 0541 517667 

 

Organisatie: Joke Flokstra en Rianke Lubberding 
 
ZIN IN OLDENZAAL – EEN PROJECT VAN KERK EN 
KROEG 
 

In de kerk zijn we bezig met ons geloof in God. Dat geloof heeft alles 

te maken met liefde, mens-zijn, zin in het leven, de bestemming van je 

leven etc. Al deze levensvragen komen ook buiten de kerk voor. Ieder 

mens worstelt, hoopt, gelooft, zoekt en vindt. Ook op het terras en in 

de kroeg wordt gepraat over het leven! 

 

De kerk heeft lang gedacht dat geloof in God exclusief te vinden was 

in het christendom, de kerk, de Bijbel etc. Zo langzamerhand zijn die 

grenzen aan het vervagen. We zien in dat heel veel mensen op hun 

eigen manier geloven, hopen en liefhebben. Zonder kerk en tradities.  

 

Om een verbinding te leggen tussen het geloof en de hoop 'buiten en 

binnen' de kerk organiseert de Hofkerk bijeenkomsten onder de titel 

"Zin in Oldenzaal". Tijdens deze bijeenkomsten worden bekende en 

minder bekende Oldenzalers geïnterviewd over de zin van het leven. 
 
Deze interviews vinden plaats in café "De Bestemming", een locatie 
vlakbij Hofkerk, de Plechelmus en de Markt van Oldenzaal. Ook de naam 
van het café past uitstekend bij de bedoelingen van deze avonden: 
nadenken over de bestemming van het mensenleven. 
Een zwaar thema in een 'luchtige' omgeving dus.  
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Interviewer: ds. Jan Bos (06-12256588) 
 
Data: 
29 september  (gast: Lesley Witteveen, werknemer bij de Werkwijzer) 
3 november  (gast: Henk Winkelhuis, leraar Twents Carmel College) 
 
Tijd:   20.00 uur- 21.00 uur 
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BIJBELLEZEN ALS VOORBEREIDING OP DE ZONDAG 
 

Het voorbereiden van een kerkdienst is een mooi (maar soms ook 

eenzaam) onderdeel van het werk van de voorganger. Uit de 

ervaringen van de afgelopen jaren is gebleken dat het erg inspirerend 

is als gemeenteleden zich samen met de voorganger buigen over de 

tekst van de zondag.  

 

Wat roepen de bijbelteksten bij ons op? Wat vinden we er mooi aan? 

Welke vragen hebben we? 

Wij nodigen u daarom weer uit voor een aantal ‘sessies’. U krijgt ter 

plekke de bijbeltekst en naar aanleiding daarvan praten we een uur met 

elkaar. Het is een praktische en mooie vorm van bijbelstudie.   

 

Zo leren we elkaar kennen, zo wordt de kerkdienst meer een dienst van 

de gemeente en zo heeft de voorganger een mooi begin van de 

voorbereiding op de kerkdienst! 

 

U kunt meedoen op de volgende data: 

 

dinsdag 13 september 19.00 - 20.00 uur 

maandag 10 oktober  19.00 - 20.00 uur  

 

Begeleiding: ds. Jan Bos 
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GROEP JONGVOLWASSENEN 20-35 JAAR, 8e seizoen! 
 

Voor je het weet ben je alleen maar aan het werk of aan het studeren 

en heb je helemaal geen tijd om eens goed over bepaalde dingen in het 

leven door te denken. Daarom is er in de Hofkerk voor het achtste jaar 

een groep jonge mensen die elke maand bij elkaar komt om over het 

leven en de rol van het geloof te spreken.  

In alle openheid geven we aandacht aan elkaar en aan de vragen en 

inzichten die bij onszelf opkomen.  

 

Dit seizoen gaan we afwisselen met eigen voorbereiding, 

tafelgesprekken en actuele onderwerpen. We willen je van harte 

uitnodigen om mee te gaan doen op de volgende avonden van 20.00-

22.00 uur in de bovenzaal van de Hofkerk. Je kunt je opgeven bij 

Geziena Medema (gfmedemaglas@hotmail.com). 

Omdat de huidige deelnemers op bepaalde avonden verhinderd zijn, 

wisselen we maandelijks met de dinsdag, woensdag en donderdag. 

Planning 2016-2017 

Donderdag 15 september                                                

Dinsdag 18 oktober                                                     

Woensdag 16 november                                                      

Donderdag 15 december                                                           

Dinsdag 17 januari                                                

Woensdag 15 februari                                                            

Donderdag 16 maart                                                                    

Dinsdag 18 april                                                                   

Woensdag 17 mei                                                                 

Donderdag 15 juni (afsluiting seizoen) 

Geziena Medema en Jan Bos 

mailto:gfmedemaglas@hotmail.com
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FILMS DIE JE RAKEN 

 

We hebben twee seizoen met het project ‘films die je raken’ achter de 

rug. De ervaringen waren zeer wisselend. Zo hadden we de ene keer 

meer dan 25 deelnemers, de laatste keren waren dat er slechts 2 of 3. 

Is de conclusie dan stoppen, of zijn er alternatieven te bedenken? 

Wij hebben gekozen voor een experiment: de ‘Pop Up’ benadering. 

Dit houdt in dat wij mensen die een bijzondere film hebben gezien, die 

hun raakte, en die dit willen delen met anderen, de mogelijkheid bieden 

dit te realiseren. 

Het gaat als volgt: u meldt zich met de titel van de film, wij zorgen 

voor de faciliteiten en maken de nodige publiciteit voor de vertoning. 

Als een week voor de geplande vertoning van de film de drempel van 

5 deelnemers gehaald is, dan gaat de vertoning door, zo niet dan 

worden de mensen daarover geïnformeerd. 

Op deze manier proberen wij als werkgroep Inspiratie & Bezinning 

een platform te zijn om uw ideeën en gedachten via films met anderen 

te delen. 

 

U kunt zich melden bij Joke Flokstra (jflokstrameems@hotmail.com,  

tel. 0541-515473) 

 

Wij zijn benieuwd! 

 

Arjen van Dijk en Joke Flokstra 

 

 

  

mailto:jflokstrameems@hotmail.com
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IN DE STILTE VOORBIJ JE GEDACHTEN VIND JE 

INNERLIJKE RUST 

 

Samen het weekend in stilte beginnen, de drukte van de week van je af 

laten glijden en ‘leeg’ worden. 

 

Vanaf oktober 2016 tot april 2017 verzorgt Yvonne Meyer regelmatig* 

op de vrijdagavond weer een stilte uurtje in de Bovenhofzaal van de 

Hofkerk. Een moment om op te schonen voor het weekend.  

Elke avond is verschillend; Yvonne begeleidt de meditatie en put uit 

verschillende vormen. Denk aan geleidemeditaties, meditaties op 

muziek of op een tekst of een woord. 

Je bent van harte welkom: je hoeft geen ervaring te hebben in 

mediteren en je hoeft je ook niet op te geven of af te melden. Kom 

gewoon wanneer je behoefte hebt of als je nieuwsgierig bent. Het is 

wel fijn als Yvonne je e-mailadres heeft i.v.m. mogelijke berichten! 

 

U/jij bent van harte welkom! 

 

Vanaf kwart voor zeven is de zaal open. De deur gaat op slot om zeven 

uur. Tot tien voor acht is er dan telkens een andere vorm waarmee we 

geholpen worden om in onszelf te keren en contact te maken met ons 

diepere zelf. In alle rust en in stilte kun je vervolgens, hopelijk 

geïnspireerd en tot rust gekomen, weer huiswaarts keren. 

 

*) Data: 

oktober:  7, 14, 28 

november:  11, 18 

december:  2, 9, 16 

januari: 13, 20, 27 

februari:  10, 17, 24 

maart:  10, 17, 31
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Entree:  18:45 uur 

Start:  19:00 uur 

Einde:  20:00 uur 

 

Kalender aanbod 2016 
September 

13  Bijbellezen als voorbereiding op de zondag 

14  Hofavond 

15  Groep jongvolwassenen 

29  Zin in Oldenzaal 

 

Oktober 

07  In stilte het weekend beginnen 

10  Bijbellezen als voorbereiding op de zondag 

12  Hofavond 

14  In stilte het weekend beginnen 

18  Groep jongvolwassenen 

28  In stilte het weekend beginnen 

 

November 

03  Zin in Oldenzaal 

09  Hofavond 

11  In stilte het weekend beginnen 

12  Running Dinner 

16  Groep jongvolwassenen 

18  In stilte het weekend beginnen 

 

December 

02  In stilte het weekend beginnen 

09  In stilte het weekend beginnen 

14  Hofavond 

15  Groep jongvolwassenen 

16  In stilte het weekend beginnen 
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Werkgroep Inspiratie & Bezinning 
 

Anneke Deen tel. 06-20091379 
e-mail: anneke.deen@xs4all.nl 

Arjen van Dijk tel. 523147 
e-mail: arjen@kairos-consultancy.com 

Joke Flokstra-Meems tel. 515473 
e-mail: jflokstrameems@hotmail.com 

Rianke Lubberding tel. 517667 
e-mail: rianke@lubberding.speedlinq.nl 

Harm Schreurs tel. 523221 
harmmartenschreurs@gmail.com 

Jan Jacob Tiemersma tel. 653292243 
e-mail janjacob@tiemersma.info 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

mailto:jflokstrameems@hotmail.com
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