
 

 

 
 

Profielschets Hofkerkgemeente Oldenzaal 
 

1. Schets van de burgerlijke gemeente Oldenzaal 

 Oldenzaal is de grootste kern in NO-Twente en heeft binnen dat deel van Twente 
een streekfunctie; 

 Oldenzaal heeft van oudsher stadsrechten en is voornamelijk een stadsgemeente 
met maar weinig buitengebied; (De Lutte, als deel van de gemeente Losser behoort 
overigens tot onze kerkelijke gemeente) 

 Oldenzaal ligt op een afstand van ca. 10 km. van zowel Enschede als Hengelo; 

 Oldenzaal heeft ca 32.000 inwoners; 

 De stad heeft één protestantse kerk in een overwegend rooms-katholieke 
gemeenschap; 

 Oldenzaal wordt door veel mensen als een prettige woonomgeving ervaren; 

 Hoofdzakelijk op Oldenzaals terrein, en grenzend aan de woonwijk De Thij, bevindt 
zich het recreatiegebied Het Hulsbeek;  

 Een modern industriegebied staat garant voor de nodige werkgelegenheid in eigen 
stad; 

 In de loop der jaren is een uitgebreid scala van sportvoorzieningen gerealiseerd en 
nog steeds in stand gehouden; 

 De Oldenzaalse gemeenschap heeft een zeer sterk ontwikkeld verenigingsleven 
c.q. sociaal klimaat; 

 Het gemeentebestuur en de middenstand presenteren zich met de slagzin 
“Oldenzaal, de glimlach van Twente”, mede doelend op het Bourgondische karakter 
van de stad en haar inwoners;  

 
 

 

 
 
 



 

 

2. Schets van de kerkelijke gemeente: De Hofkerk 
 
Algemeen 

 Middenorthodox tot vrijzinnig; 

 Pluriform; 

 Naar binnen en naar buiten toe een open gemeente;  
Dat wil zeggen dat gemeenteleden zelf kiezen uit een ruim en gevarieerd aanbod 
van activiteiten en zelf bepalen in welke mate ze bij de gemeente betrokken willen 
zijn. Als protestantse minderheid in een overwegend rooms-katholieke omgeving 
staat de Hofkerk open voor ontmoetingen met andere kerken en 
geloofsgemeenschappen en wil de Hofkerk midden in de samenleving staan.  
Op dit moment bezoeken meerdere rooms-katholieken regelmatig de diensten in de 
Hofkerk. De Hofkerk zet zich actief in voor de contacten met de rooms-katholieke 
gemeenschap, de plaatselijke Syrisch-Orthodoxe Kerk, het bestuur van de 
plaatselijke Moskee aan de Berkstraat en overigens ook met vele andere 
maatschappelijke organisaties. 

 De Hofkerk heeft 939 leden waarvan 446 belijdende leden, 344 doopleden, 149 
geboorteleden en 'blijkgevers van verbondenheid'; (Peildatum jan. 2016) 

 De leeftijdsopbouw is: 216 gemeenteleden zijn ouder dan 75 jaar, 389 tussen 50 en 
75, 140 tussen 35 en 50, 92 tussen 18 en 35, 102 jonger dan 18. 

 Aantal vrijwilligers: ca 150. 

 Geschiedenis: de van oorsprong Nederlands Hervormde Kerk is sinds 5 januari 
1986 na een fusie met de later ontstane Gereformeerde Kerk één van de eerste 
‘Samen – op - Weg’ kerken in Nederland. Het fusieproces is zorgvuldig doorlopen 
waardoor er nu, in de huidige PKN-gemeente, geen of nauwelijks nog sporen 
zichtbaar zijn van de twee 'bloedgroepen'. 

 Het kerkgebouw dateert uit 1934. Het interieur is in 1993 gemoderniseerd. De 
kerkzaal heeft een uitstekende akoestiek en wordt regelmatig gebruikt voor 
muziekuitvoeringen. 
Op de eerste verdieping bevinden zich de ruimte waar het orgel wordt bespeeld en 
een vergaderruimte.  

 Er is geen pastorie. 

 Op de website www.hofkerk-oldenzaal.nl is uitgebreide informatie te vinden, ook 
over de onderwerpen die in het navolgende aan de orde komen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.hofkerk-oldenzaal.nl/


 

 

Eredienst 
De zondagse eredienst neemt bij de Hofkerk een belangrijke plaats in. Er is één dienst per 
zondag. De diensten worden gemiddeld door ongeveer honderd mensen bezocht.  
De gemeente stelt prijs op een schriftuitleg van deze tijd met voldoende aandacht voor 
eigentijdse vragen en onderwerpen. Er wordt gepreekt vanuit een authentiek geloof, niet 
dwingend maar ook niet vrijblijvend. Geloven is immers niet altijd 'zeker weten'. 
De Bijbelteksten die op het rooster staan worden gelezen door lectoren. 
Er wordt gezongen uit het Liedboek (zingen en bidden in huis en kerk, 2013). Er is een 
poule van vrijwilligers die om beurten het orgel bespelen. Op het liturgisch centrum staat 
ook een vleugel.  
Elke week is er een 'zondagskind' dat de paaskaars mag aansteken en meehelpt bij het 
collecteren. Voor hun vertrek naar de kindernevendienst heeft de voorganger een 
gesprekje met de kinderen.  
Aan het begin van de dienst van gebeden en gaven is er gelegenheid voor gemeenteleden 
om een kaarsje aan te steken en een persoonlijke intentie uit te spreken voor iemand om 
wie ze zich zorgen maken of uit dankbaarheid.  
Ter ondersteuning van de liturgie wordt gebruik gemaakt van een beamer. Liederen, 
Bijbellezingen, andere liturgische teksten en illustraties worden hiermee geprojecteerd. De 
eigen predikant gaat twee keer per maand voor. De preekvoorzieningscommissie nodigt 
voor de overige diensten gastpredikanten uit. 
Na de dienst is er ruimte om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie. 
Van die mogelijkheid wordt enthousiast gebruik gemaakt. 
In de Hofkerk vieren we ongeveer vier tot zes keer per jaar het avondmaal. 
De Hofkerk verzorgt acht maal per jaar oecumenische diensten in woonzorgcentrum 
Scholtenhof.  
 

 
 
Pastoraat 
De kerkenraad heeft een jeugdouderling, een contactpersoon voor nieuw-ingekomenen en 
voor de groep 18- tot 35-jarigen en twee ouderlingen voor de mensen van 75 jaar en 
ouder. Voor de gemeenteleden van 75 jaar en ouder worden er jaarlijks twee 
ouderenmiddagen georganiseerd.  
Een groep van ruim twintig bezoekmedewerkers bezoekt de mensen van 75 jaar en ouder 
minstens twee keer per jaar en vaker indien gewenst. De gemeenteleden tussen 35 en 75 
jaar worden bezocht als zij daar zelf om vragen of als bekend wordt dat er behoefte aan 
bestaat. Er is ook een lid dat zich uitsluitend met rouwpastoraat bezighoudt. Zij maakt 
vanaf september 2016 geen deel meer uit van de kerkenraad maar blijft in nauw overleg 
met de predikant actief in het rouwpastoraat. 
Tot slot is er iemand uit de eigen gemeente die uitvaarten begeleidt wanneer de eigen 
predikant daartoe niet in de gelegenheid is. 
 



 

 

Diaconaat 
Diaconaal is er een goede bezetting in de kerkenraad. De diaconie heeft 8 leden, 5 
daarvan zijn lid van de kerkenraad. De diaconie verleent concrete hulp aan mensen in 
nood, dichtbij in de gemeente, in de stad en verder weg. Naast concrete hulp 
(boodschappen doen, vervoer, vraag en aanbod tweede-handsspullen, financiële 
ondersteuning) organiseert de diaconie verschillende projecten waar geld wordt 
ingezameld voor een goed doel. Daarnaast stelt zij de kerk open op Koningsdag. De 
diaconie heeft contact met andere hulporganisaties in de stad, namelijk de Voedselbank 
en Amnestie International. De diaconie ondersteunt ook liefdadigheidsorganisaties Caritas 
en de St. Vincentius stichting. Ook heeft zij twee vertegenwoordigers in het Pizo-overleg 
(Platvorm Informele Zorg Oldenzaal), en maakt zij deel uit van de Stichting 
Armoedebestrijding (officieel sinds 16 september 2015), waarin naast de Hofkerk ook de 
RK-kerken, de Syrisch-Orthodoxe kerk en de Moskee vertegenwoordigd zijn, evenals 
diverse maatschappelijke organisaties. 
Met kerst brengt de diaconie met behulp van de bezoekmedewerkers aan alle 75-plussers 
een kerstgeschenk. Zij helpt mee aan de organisatie van de ouderenmiddagen en aan de 
organisatie (eenvoudige maaltijd) van dank- en biddag op de tweede woensdagen van 
november en maart. 
Voor ouderen die geen eigen vervoer hebben naar de dienst op zondag is er een 
autodienst. 
 

 
 
 
Jeugdwerk 
Er is een crèche tijdens de dienst op zondag en een kindernevendienst. In de 
kindernevendienst wordt er een kaarsje aangestoken en collecteren we voor een goed 
doel. We lezen de lezing uit ”Kind op Zondag” en praten hierover na. Vervolgens maken 
we een verwerking. De kindernevendienst verzorgt ook een paas- en kerstproject.  
Voor kinderen van 10 en 11 jaar wordt er ongeveer twintig keer per jaar basiscatechese 
gegeven. Bij de basiscatechese werken we aan de hand van een methode van JOP. 
Voor jongeren van 12 tot 16 is er de Hofbrug. Bij de Hofbrugavonden staat er telkens een 
ander thema centraal. De methode Solid Friends van Youth fot Christ biedt aan vrijwilligers 
handreikingen om de avonden voor te bereiden. Aan de hand van leuke opdrachten en 
spelletjes gaan we over een thema met de jongeren in gesprek. Ook wordt er twee keer 
per jaar een uitje voor de jongeren georganiseerd. 
Voor kinderen van 10 en 11 jaar wordt er ongeveer 20 keer per jaar basiscatechese 
gegeven. Voor de tieners is er de Hofbrug. 
Ieder jaar vindt er een overgangsdienst plaats. Tijdens deze dienst wordt de overgang van 
de kindernevendienst naar de Hofbrug gestalte gegeven.   
 
 
 



 

 

Vorming en toerusting 

 Werkgroep inspiratie en bezinning; 
De oecumenische werkgroep inspiratie en bezinning (bestaande uit 6 personen) 
stelt jaarlijks het aanbod van activiteiten samen. Zij richt zich op de gemeenteleden, 
maar ook op de mensen van buiten de Hofkerk. Er wordt gewerkt aan de hand van 
een jaarthema, dit jaar (seizoen 2016/17) is dat het thema: “Delen”. De werkgroep 
verzorgt de maandelijkse Hofavond. Op deze avonden wordt het jaarthema vanuit 
allerlei invalshoeken behandeld. Tweemaal per jaar stelt de werkgroep het zgn. 
“rode boekje” samen, waarin het aanbod aan activiteiten is opgenomen. Het doel is 
om een gevarieerd aanbod samen te stellen, zodat er voor ‘elk wat wils’ is. 

 De Hofavond. 
De Hofavond wordt al sinds 2001 georganiseerd op elke tweede woensdag van de 
maand (september t/m mei). Er komen onderwerpen aan bod die spelen in de 
maatschappij en een relatie hebben met geloof en spiritualiteit, gerelateerd aan het 
jaarthema. 

 Het running dinner. 
Tweemaal per jaar wordt er een running dinner georganiseerd. Bij een running 
dinner eet je in kleine groepjes op verschillende locaties in wisselende 
samenstellingen. Deze avonden zijn bedoeld voor alle gemeenteleden vanaf 18 
jaar. 

 Films die je raken. 
De werkgroep biedt mensen die een film gezien hebben die zij willen delen met 
anderen de mogelijkheid dit te realiseren. De werkgroep zorgt voor de faciliteiten en 
zorgt voor de publiciteit. 

 Groep jongvolwassenen, 18-35 jaar. 
Het doel van de groep jongvolwassenen is om ruimte en aandacht te geven aan 
levensvragen die spelen in hun levensfase. Dit is het achtste seizoen (2016/17) dat 
deze activiteit wordt aangeboden (eenmaal per maand van september tot juni.) 

 In stilte het weekend beginnen. 
Op vrijdagavonden in de maanden oktober t/m maart wordt tussen 19.00 en 20.00 
uur de mogelijkheid geboden de week af te sluiten en het weekend in stilte te 
beginnen, m.b.v. meditatie, rustige muziek, een stuk tekst, een lied, een gebed. 
Voor meer info: "rode boekje” 
 

Organisatie en beleid 

 Beleidsplan; 
Het huidige beleidsplan heeft betrekking op de periode 2012 tot 2017. Op dit 
moment wordt er gewerkt aan een nieuw beleidsplan voor de periode 2017 tot 
2022. 

 De kerkenraad; 
De kerkenraad wordt gevormd door de predikant, de scriba, 4 ouderlingen, 5 
diakenen, 4 kerkrentmeesters. Het voorzitterschap is vanaf september 2016 vacant, 
maar op dit moment heeft een gemeentelid zich bereid verklaard met inachtneming 
van een proefperiode, deze taak op zich te nemen.   

 Kerkgebouw; 
Het kerkgebouw wordt beheerd door het college van kerkrentmeesters. Jaarlijks 
worden er door gemeenteleden gemaakte schilderijen aan de wanden getoond, die 
elk vooraf in een dienst worden toegelicht. Het kerkgebouw is één keer per week 
open voor publiek.  

 Klussenclub: 
Elke maandagochtend komt de uit ongeveer 15 gemeenteleden bestaande 
‘klussenclub’ bij elkaar voor het onderhoud van gebouw en tuin. 



 

 

 Werkgroep eredienst;  
Deze werkgroep houdt zich bezig met de planning en de vormgeving van de 
zondagse vieringen. 

 Samenwerking; 
De Hofkerk werkt in 'de kleine ring' samen met de Protestantse Kerken van 
Weerselo, Ootmarsum, Denekamp en Tubbergen. De Hofkerk maakt daarnaast 
deel uit van de classis Almelo. Tot slot wordt in de plaatselijke Raad van Kerken 
samengewerkt met de Rooms-Katholieke en de Syrisch-Orthodoxe Kerk. De 
predikant maakt deel uit van het oecumenisch pastoresoverleg. 

 Het kerkblad 'De Hofstem', dat geheel in eigen beheer wordt samengesteld, wordt 
elf keer per jaar uitgegeven en toegezonden aan abonnees. Daarnaast is er een 
maandelijkse digitale nieuwsbrief 'De Hofbrief', een facebook-pagina en een 
website. 

 
Diverse jaarlijkse activiteiten 

 Hofmarkt (boeken-, kunst- en curiosa- markt) 

 Talentenveiling 

 Oldenzaal zingt 

 Kerstsamenzang  
 

 


