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Kerkdiensten in de Hofkerk
29 maart ’18
30 maart ’18
1 april
1 april
8 april
15 april
22 april
29 april
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Witte donderdag
Goede vrijdag 30 maart
Vroege Paasmorgendienst
1e Paasdag

19.30 uur
19.30 uur
07.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

Rondom de diensten
Op 25 maart gaat onze RK-collega G. de W. voor. Fijn die
oecumenische uitwisseling. Het is de 6e zondag van de 40-dagentijd,
de Palm- en Passiezondag en de opmaat naar de Stille Week. Altijd
bijzonder omdat we en lezen over de verheerlijking van Jezus en over
zijn lijden en dood.
Donderdag 29 maart, aanvang 19.30 uur is de inzet van het ‘Sacrum
Triduum’, de drie heilige dagen van Pasen. Het is ook de avond waarop
de kerk de instelling van het Heilig Avondmaal viert. Niet de preek
maar brood en wijn vormen de hoofdmoot van deze dienst juist omdat
we gedenken dat Jezus voorafgaande aan zijn lijdensweg met zijn
leerlingen in verbondenheid samen was. De kleur van de dag is wit
want hoe je ’t ook wendt of keert, het licht van de opstanding is daarin
al zichtbaar.
Op Goede Vrijdag 30 maart staat het horen van de passie centraal; een
sobere en terughoudende dienst waarin wij ons laten bepalen bij de
weg die Jezus Christus is gegaan. We doen dat door het lezen van het
lange evangelieverhaal van Johannes 18 en 19. Dat is de verkondiging
op deze avond. Samen met het mannenkwartet Pacem o.l.v. A.V.
zoeken ook wij naar die intense persoonlijke vraag voor deze avond:
‘Waar was jij?’
En ik had al zoveel mooie verhalen gehoord over de vroege
Paasmorgenviering. En wat een inzet want de hele ‘cast’ is ook dit jaar
weer aanwezig. Zondagochtend vroeg, 1 april 07.00 uur met koor
onder de bezielende leiding van A. S.. G. de W. en ds. T. zijn de
lectoren.
De Paasochtenddienst is op 1 april om 10.00 uur en we zijn blij dat
trompettist T. N. ons die ochtend begeleidt. En de kinderen hebben
natuurlijk een speciale kindernevendienst en een verrassing voor…
Een Jubelzondag met Hoofdletter (mijn term).
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Op zondag 8 april vieren we Beloken Pasen, de afsluiting van de
Paascyclus. Beloken Pasen want de luiken gaan weer dicht. We lezen
uit Jesaja het danklied van de redding en uit het evangelie van Johannes
de ontdekking van de leerlingen dat Jezus ook na zijn dood nabij blijft
(Johannes 20, 19-31).
Op 15 april is ds. H. D.H. uit Weerselo onze gastvoorganger, de derde
van Pasen, Misericordia Domini. De kleur van de dag is nog steeds
wit: God is licht, er is in hem geen spoor van duisternis (1 Johannes
1,1-7).
Op 22 april is er weer een aangepaste oecumenische viering m.m.v. de
Trippeltjes en VOF de Hof o.l.v. J. S.. Pastor M. en ik gaan voor in
deze dienst maar het merendeel wordt door de leden van de
voorbereidingsgroep zelf gedaan, ook de lezingen. Het thema hebben
we dit keer ontleend aan het verhaal van Sint Joris en de draak: Durf
jij? En ik denk dat we ook ergens in de dienst een draak zullen
tegenkomen? Welkom allemaal en zorg dat je er bij bent. Niet te
missen dit. Er is geen kindernevendienst want de kinderen kunnen
volop meegenieten in deze viering.
Voor onze koster I. weer een drukke periode en ook voor K.S., in bijna
alle diensten onze organist, fijn. J. W. orgelt op Witte Donderdag en
H. W. op 15 april. Fijne en gezegende diensten gewenst.
Ds. T. van L.
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Stameltaal
H. O. noemde het paasverhaal ooit eens ‘stameltaal’. Het is me altijd
bijgebleven. Want leg het maar eens uit, Jezus van Nazareth die aan
een andere wereld begint, Gods wereld. Die daardoor moet lijden en
dat niet wil en niet kiest maar wel aanvaardt. De Messias die zich
openbaart in macht en onmacht. Die zijn
leerlingen bij zich roept en hen vertelt dat
hij geslagen wordt en gedood maar weer
zal opstaan. Maar hoe dan? De leerlingen
begrijpen het niet. Lijden kiezen omwille
van dat ene waaraan je trouw wilt zijn? De
woorden en liederen van H. O. helpen mij
vaak in deze tijd van Pasen. Ze helpen mij
om te geloven dat Jezus niet voor de dood
koos maar wel voor het visioen. En daar
hoort dus lijden bij. Zo gaat dat kennelijk
als je een visioen hebt. Je wilt het niet maar
het moet. Op paasochtend zingen en
vertellen we dàt verhaal, het gelijk van dàt
visioen. Dat niet klein te krijgen verhaal over hem die zich geroepen
voelde tot verzoening voor ons mensenkinderen en die bereid was zelfs
zijn vijanden lief te hebben, die zijn vijanden verleidde om hun
vijandschap op te geven. En waarom? Omdat die nieuwe orde van
gerechtigheid, Gods wereld móet komen. De evangelisten hebben het
aangedurfd dàt gelijk van het visioen te geloven. Stameltaal die
uitloopt op het meest concrete wat je met je leven kunt doen - opstaan.
Zoals H. O. het verwoordt: ‘Opstaan in alle verbanden waarin je
meeleeft: je kerk en werk, je gezin, relatie, de samenleving. Want nooit
mogen we dulden dat ook maar één mens gekleineerd, achteruitgezet
of in een hoek getrapt wordt. Dat visioen van Jezus waarin de kracht
van de zorgvuldige aandacht, ook wel liefde genoemd, hoogtij viert’.
En zo is het. Iets anders zit er, God zij dank, niet op.
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Belijdenisdienst Pinksteren
En ook hier kondigen we vol vreugde aan dat de Pinksterdienst een
belijdenisdienst zal zijn. Een ‘ja’ voor God omdat God ja zegt tegen
jou en mij. Altijd fijn als je gebeld wordt met de vraag of dat kan. Nou
en of dat kan. Mocht u of jij belangstelling hebben of willen weten wat
belijdenis doen inhoudt, van harte welkom om aan te sluiten. Graag
opgave bij mij.
Oecumenisch feestje
Kijk, één van onze kokers van de Zin in Eten maaltijd in de Mariahof:
onze J., met schort. We hebben met z’n allen proef gekookt en dat
beviel opperbest. Wat een heerlijke keuken en wat zijn we welkom
daar. De eerste officiële maaltijd is inmiddels ook geweest en krijgt
iedere eerste woensdag van de maand een vervolg. En we hebben een
vat vol enthousiaste kokers en dus genoeg! Dank daarvoor, zo leuk.
Voorlopig gaan we gasten vragen, vier van onze kant en vier van RKhuize. In totaal eten we dan met z’n twaalven inclusief de vier kokers.
Een mooi getal dachten we. Mocht u namen hebben van mensen die
wel eens mee willen eten, geef ze maar door aan ons. Of uw eigen
naam? Welkom.
En ook hier een oproepje voor deelname aan de oecumenische
spirituele wandeling (Ootmarsum Weerselo en Oldenzaal), 14 maart
aanvang 9.30 uur en we starten met een korte viering bij ons de in
Hofkerk. En daarna lekker wandelen, zo’n 10 km.
En tot slot dank aan al die fantastisch behulpzame mensen die de
Buizerdstraat inmiddels al beter kennen dan ik. Onvermoeibaar en met
zoveel liefde en inzet zijn ze aanwezig en krijg ik daar een ‘pastorietje’
om te zoenen. Nog even en dan staat alles op z’n plekje en vind ook ik
eindelijk mijn eigen plek in Oldenzaal. Vooral de meedenkers grote
dank. Als ik iets bedacht had hadden jullie het al uitgevoerd. Wordt
vervolgd, we zullen het huis feestelijk inwijden met z’n allen. Dank
allen!
Hartelijke groet, ds. T. van L.
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Meeleven
M. van E heeft een heel drukke tijd achter de rug. Met veel liefde en
geduld heeft ze haar ouders naar een nieuwe woonplek begeleid. Wat
fijn dat je de kracht hebt en de liefde voelt om dit te doen; en wat fijn
voor haar ouders dat hun kinderen zich zo om hen bekommeren.
De heer J .G. is 15 maart thuis gekomen. Met regelmatige thuiszorg
hoopt hij thuis te kunnen blijven wonen. We wensen hem dat natuurlijk
van harte toe. Met een bezoekje kunt u J. daar zeker mee helpen.
De heer T. P. onderging een heupoperatie. Daarbij traden al snel
complicaties op. Inmiddels is de toestand redelijk stabiel. Er zijn nog
wel uitdagingen te overwinnen. We wensen Tonnie en Gea veel geduld
en kracht toe in deze zware tijd.
Mevrouw H. is weer thuis na verblijf in het ziekenhuis en gaat moedig
voorwaarts. Veel goeds gewenst en herstel waar het kan.
Ook veel goeds wensen we mevrouw L. W., het valt niet altijd mee
maar zij wordt omringd door lieve zorg en een sterk geloof.
Mevrouw I. W. herstelt goed na een ongeval. Volledig herstellen
vraagt echter nog wel tijd.
De familie G. en mevrouw C. S. hebben een appartement betrokken
aan de Potskampstraat. Het was een pittige tijd en heeft veel van ze
gevraagd. We wensen ze een goede, fijne tijd op deze nieuwe plek.
De heer C. L. krijgt een andere plek op de Scholtenhof nu hij meer
zorg nodig heeft.
Mevrouw N-N. heeft haar plekje gevonden op de Zonnestraal. We
wensen haar alle goeds na ook voor haar een zeer pittige periode in
haar leven.
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We leven mee met een ieder die te maken heeft met het inleveren van
gezondheid, met onzekerheid en de behoefte aan licht en warmte. Veel
goeds en nabijheid gewenst. En oplossingen als het kan.
Het pastoraal team
Hij komt uitgerekend bij mij terecht?
Ook vandaag vraag ik mij opnieuw af
wie Jij was of bent, wat Jij wilt.
Velen weten het beter,
enigen volgen Je na.
Hoe echter kwam Je ook nog bij mij terecht?
‘k Ben toch niet diegene die Je nodig hebt!
Toch,
toch
raak ik niet los
van Jou.
Kurt Marti (pagina 541, Liedboek)
We leven toe naar de tijd van Pasen. Een tijd van inkeer en bezinning.
Van jezelf herijken op Christus. Wie is Hij voor je, wat ‘kun’ je met
Hem… Regelmatig vraag ik me dat af en kom ik in de problemen als
ik het allemaal probeer te begrijpen. Christus is geen ‘concept’ waar
mijn hersenen iets mee kunnen. Dan loop ik onherroepelijk vast. Maar
mijn hart, ja, mijn hart weet wel wat zij ermee kan. Als ik het leven
van Jezus als voorbeeld neem, als ik de diepte in Zijn woorden niet wil
begrijpen, maar wil voelen, als ik me daarvoor open kan zetten, dan
gebeurt er iets. Dan ontstaat er een trilling, soms heel licht en soms
heel sterk. Een trilling die mij voedt. Zeker, de twijfel heeft mij ook
regelmatig in haar greep, maar als ik me bewust afstem op het licht, op
de liefde, op het hart, dan weet ik het steeds weer, heel zeker, Hij is er
en Hij wil iets van mij en met mij. En dat, dat mag de voeding zijn van
mijn dagen. Van onze dagen…?!
Y. M.
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Uit de kerkenraad

De kerkenraadsdag op 21 oktober 2017,
met als thema het beleidsplan, heeft ons veel inspiratie opgeleverd. We
zijn op vele manieren met het beleidsplan bezig geweest en hebben
onze bevindingen in een werkschriftje vastgelegd om daar komend jaar
mee aan de slag te gaan. De essentie van het beleidsplan vindt u
hieronder kort samen gevat:
Er ligt een prachtig beleidsplan waar we verder aan willen bouwen.
De afgelopen maanden kunnen we samenvatten in één gezamenlijke
kerkenraadswens: Het gaan gelijken op Christus, het gelijkvormig
worden aan Christus. Dat is onze kern, onze passie en daar willen we
in groeien. Het mooie is dat je dat op drie manieren kunt doen. Je kunt
groeien in kennis (bijbel, preken, boeken, Hofavonden, leerhuis)
groeien door meditatie (stilte, gebed en bezinning) en groeien in
dienstbaarheid en barmhartigheid (Christus gebeurt waar je bewogen
bent met de medemens en je actief inzet voor gerechtigheid en welzijn).
Maar we stelden ook de vraag: wat wilt u/jij graag van de kerk leren,
waar is er behoefte aan. Want ook dat is uiteraard van waarde. De
afgelopen maanden hebben we een aantal verlangens opgemerkt.
De eerste is het verlangen naar duurzame spiritualiteit: werken aan de
toekomst maar handelen in het nu. We constateren een grote behoefte
aan verdieping en verbreding van het geloof, juist ook in de kerk. Kerk
als een plek waar je je spiritualiteit traint, waar je werkt aan je
spirituele welzijn en je geestelijke fitheid. Noem het kerk als
‘sportschool’. Daarnaast zoeken we naar een goede definitie van
oecumene. Met wie willen we samenwerken? Is oecumene alleen met
christenen? Hoe breed willen we? Verder verdient ook het werken
vanuit inspiratie aandacht, niet vanuit transpiratie. En een belangrijke
vraag is ook: welke veranderingen brengt dat mee voor de rol van de
predikant? En voor de gemeente? En tot slot is er de wens om te
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onderzoeken of kerk nog meer als sociale onderneming kan
functioneren. Ook met het oog op de toekomst. Gaan we over een
kleine drie jaar terug naar een 60% predikantsplaats of vinden we
(sociale) wegen om de 80% te behouden?
We hebben binnen de kerkenraad nagedacht over een creatieve manier
om onze ideeën over het beleidsplan met de gemeente te delen. De
gebruikelijke vorm hiervoor is een gemeenteavond, maar dit jaar
hebben we voor een andere vorm gekozen. Op zondag 18 februari
hebben we de kerkdienst omgedoopt naar een kerkenraadsdienst, een
combinatie van een kerkdienst en gemeenteavond. In deze
kerkenraadsdienst hebben we met de gehele kerkenraad geprobeerd,
de essentie van onze beleving rond het beleidsplan met de gemeente te
delen. En zoals dat gaat, een deel van de gemeente was erg enthousiast
en we hebben een aantal reacties gekregen dat deze vorm en duur van
de dienst en de communicatie hierover niet bij iedereen goed is
overgekomen. Dat begrijpen we uiteraard en daar zullen we lering uit
trekken. En vol goede moed weer verder.
Namens de kerkenraad
A. van D.

Solidariteitskas:
De bijdrage 2017 is per abuis niet gevraagd aan de leden van onze
Hofkerk, onze excuses hiervoor. In april volgt een update hieromtrent,
in mei ontvangt u waarschijnlijk dan het verzoek voor een bijdrage
voor 2 jaren (2017 en 2018). De jaarlijkse bijdrage bedraagt € 10 zodat
dit keer per lid € 20 zal worden gevraagd. Wij hopen en vertrouwen,
dat u hiervoor begrip heeft.
Orgel:
De KR heeft het plan van de orgelcommissie goedgekeurd m.b.t. de
start van de reparatie. In het orgelfonds is momenteel ca. € 25.000,beschikbaar, hiervan wordt nu ca. € 8.500, - gebruikt om de meest
dringende zaken aan te pakken om ervoor te zorgen dat ons orgel naar
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behoren blijft presteren. Wij danken onze commissie voor de
voorbereiding en wensen veel succes met de uitvoering.
Privacy:
Vanaf mei dit jaar gelden er strengere regels m.b.t. de privacy. Dit
heeft ook gevolgen voor de Hofkerk, te denken valt aan bijvoorbeeld
onze website. Het vermelden van namen / foto’s ect. op het internet is
aan strengere regels gebonden. Wij onderzoeken nog de precieze
gevolgen en houden U daarvan vanzelfsprekend op de hoogte. Een
eerste opzet staat al op de website, of dit de uiteindelijke vorm wordt
valt dus nog te bezien.
Actie Kerkbalans:
Een verdere toelichting komt in de volgende uitgave.
H. M. S.
Namens het college van Kerkrentmeesters.

Het monumentenschildje
De monumentenraad heeft de Hofkerk gevraagd om mee te werken aan
het aanbrengen van een schildje op het pand. Het eerste schildje is
symbolisch opgehangen op het J.W. Racerhuis in de Marktstraat door
de wethouder mw. T, V.. De gemeente heeft inmiddels gezorgd dat ons
schildje opgehangen is, waarna ons kerkpand gemarkeerd en
opgenomen is in de lijst van rijks- en gemeentelijke monumenten.
Namens het college van kerkrentmeesters, Inge Simao
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Overzicht giften en collectes januari en februari
St. Matamba, d.d. 7 januari
Hospice Oldenzaal, d.d. 14 januari
Diaconie, d.d. 21 januari
Oecumene, d.d. 21 januari
Amnesty International, d.d. 28 januari
College van kerkrentmeesters, d.d. 7 en 14 januari
Kerk in Actie/Werelddiaconaat, d.d. 4 februari
Casa Elia, d.d. 11 februari
St. Armoedebestrijding Oldenzaal, d.d. 18 februari
Project Kleine Ring, d.d. 25 februari
College van kerkrentmeesters, maand februari
Seniorenmiddag, d.d. 21 januari
Opbrengst koffiepotje
Spaarpot orgelpijp

€ 119,15
€ 65,22
€ 125,85
€ 103,24
€ 59,69
€ 170,44
€ 98,93
€ 30,30
€ 128,05
€ 58,40
€ 295,73
€ 88,72
€ 157,40
€ 38,32

Giften:
Van personen die onbekend wensen te blijven ontving mevr. van M. €
25.
Hartelijk dank hiervoor, J. M.

De Hofvijver
U weet dat de Hofvijver voor zowel vraag als aanbod is. Wat het
aanbod betreft hebben we zeker geen klagen. We kregen een koelkast
en veel meubelen aangeboden plus een 2-persoonsbed en 2
onderschuifbedden.
Nu hebben we wel een dringende vraag want we zoeken iemand die af
en toe een tuin kan bijhouden. Het is echt geen grote tuin maar zo nu
en dan moet er toch wat in gebeuren. Heel blij zijn wij als hier positief
op wordt geantwoord.
Namens de diaconie, J. S.-de G.
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OPROEP voor 27 april; KONINGSDAG van de
diaconie
Wie wil ons die dag helpen? Het kost u hooguit 2 uurtjes. We stellen
al jaren de Hofkerk open voor het publiek en schenken koffie, thee en
limonade voor de kinderen voor een klein bedrag, bestemd voor
Dorcas. Ook kan er gebruik gemaakt worden van de toiletten.
Vooral de mensen van de rommelmarkt zijn ons daar dankbaar voor.
Vandaar onze vraag aan u om ons te helpen. Hoe meer mensen hoe
liever het ons is. Wij danken u bij voorbaat en u kunt zich opgeven bij
J. S. (tel. 662093 of 06-81504914)

De biddag
Deze bijeenkomst werd begonnen met een maaltijd en gevolgd door
een avondgebed.

De paaskaars 2018 – en Jona
Iedereen kent het verhaal van de profeet Jona. Hij weigerde God te
gehoorzamen naar de verdorven stad Ninevé te gaan om daar de
bewoners te waarschuwen dat de stad verwoest zou worden, als men
zich niet bekeerde. Jona vluchtte weg, per boot richting Tarsis. Als
straf voor zijn ongehoorzaamheid zond God een geweldige storm.
Nadat de zeelui Jona in zee wierpen (omdat de orkaan zijn schuld zou
zijn) ging de wind liggen en werd het water onmiddellijk kalm. God
stuurde een grote vis die Jona opslokte. Drie dagen en drie nachten
verbleef Jona in de buik van de vis. Toen hij berouw toonde spuwde
de vis hem uit op het strand.
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Dit gebeuren werd later gezien als een prefiguratie (vooraanzegging)
naar de opstanding van Christus. Toen de Farizeeërs Jezus om een
teken vroegen antwoordde hij dat ook de Mensenzoon, net als Jona,
drie dagen en drie nachten in het binnenste van de aarde zou verblijven.
De evangelisten beschouwden Jona als de laatste in de rij van de
profeten. Hij is de enige profeet van wie daden genoemd worden in het
nieuwe testament. Matheus 12 vers 40 – 42.
De paaskaars is vanaf Paasmorgen in de Hofkerk te zien. Daarom ziet
U nu nog geen foto van de kaars in de Hofstem. Laat het een
“verrassing” zijn: Kom en zie!
Ik wens U fijne en feestelijke paasdagen toe.
Mijn man Arie en ik zijn dan na 50 jaar op (herhaling van onze)
huwelijksreis.
I. S.

Hofavond 11 april: “Wat beweegt D. van A. Wat
beweegt u?”
Op You Tube was vorig jaar november een bijzonder interview te zien.
Oud minister D. van A. werd bevraagd door M. M. over wat hem ten
diepste beweegt en raakt. Het was een diepgaand en prachtig interview,
waarin het ging over zaken als: leven en dood, wel of geen
hiernamaals, morele dilemma’s, werk versus gezin, respectvol omgaan
met elkaar, kerk, verantwoordelijkheid. Thema’s waarover we in het
gewone dagelijkse leven niet zo gemakkelijk praten.
We hebben enkele boeiende fragmenten die de eerder genoemde
thema’s verdiepen uitgekozen die een goede start zijn voor een
dialoog.
Op deze Hofavond willen we de gelegenheid bieden om gevoelens en
meningen hierover te delen en in gesprek gaan over wat ons ten diepste
beweegt en raakt.
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Wij nodigen u dan ook van harte uit voor een inspirerende avond in de
Hofkerk. Aanvang 20.00 uur, inloop met koffie en thee vanaf 19.45
uur.
A. van D. en B. O.

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, zowel
van de Plechelmusparochie als van de Hofkerk.
Het tweede running dinner van dit seizoen vindt plaats op zaterdag 21
april. 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 18.30 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 bij R. L.:
De inschrijving sluit op 11 april i.v.m. het maken van de planning.
Organisatie: J. F. en R. L.
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Met blijdschap geven wij kennis!
In april gaat het winkeltje in de Hofkeet van start. Wat geweldig dat er
mensen zijn die gehoor hebben gegeven aan een eerdere oproep in
de Hofstem om vanuit “ons nieuwe pand” te gaan verkopen!
D. T. en C. H. zullen daar op de donderdagochtenden aanwezig zijn
om voor jou de leukste spulletjes uit te zoeken. Openingstijden:
donderdag 10.00 – 12.00 uur. Betalen kan alleen contant.
Het enige dat er nog aan ontbreekt, is een leuke naam voor het
winkeltje. De beste inzending (ter beoordeling aan de werkgroep)
verdient een tegoedbon van €5 voor het winkeltje.
Werkgroep Hofmarkt, H. B.

De Zaaier
Tijdens onze “leerhuis” bijeenkomsten met T. behandelden wij onder
andere de gelijkenis van de zaaier. In onze kerk hangt een prachtig
glas-in-lood raam met een beeltenis van “De zaaier” uit de gelijkenis
van Jezus, beschreven in Marcus 4: “Hoort. Zie, een zaaier ging uit
om te zaaien……” Er volgde dan een overzicht van de plekken waar
“het zaadgoed” zoal terecht kon komen, bijvoorbeeld langs de weg,
steenachtige bodem en tussen de dorens. Een groot deel viel in “goede
aarde” en droeg vrucht, deels dertig-, deels zestig- tot honderdvoudig
toe. Later legde Jezus aan zijn discipelen uit, wat de betekenis is van
deze gelijkenis. De zaaier zaait “het Woord” vertelde Hij! Het zaaien
kan dus onze predikant doen, maar ook zij die het Woord lezen en
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voorlezen,
of
zij
die
uit
het
Woord
citeren.
Lijkt het eigenlijk niet erg oneerbiedig om met Gods Woord te
strooien?? Uiteraard schijnt dat zo te zijn, maar hoe zou het Woord op
andere wijze tot ons moeten komen?
Als ik in een winkel Bijbels zie liggen vraag ik mij wel eens af, waar
ze terecht komen!! Er zijn er bij die nutteloos eindigen als decoratie op
een boekenplank. Andere boeken kunnen veel vruchten afwerpen,
zelfs zonder de tussenkomst van een predikant of iemand anders.
“Vruchten” zijn altijd voorbestemd om “meer” te worden en gebeurt
dat, mogelijker wijze met succes, zoals Johannes 4: 35 – 36 ons
verkondigt: “…de velden zijn wit om te oogsten. Reeds ontvangt de
maaier loon en verzamelt hij vrucht ten eeuwigen leven, opdat de
zaaier zich tegelijk met de maaier verblijdt.”
Dan is het zaad geworden, dat zijn bestemming, om “meer” te worden,
heeft bereikt.
E. van O.

April doet wat hij wil…..
En wij in de Hofkerk ook! Deze maand zijn er weer diverse activiteiten
waar u aan mee kunt doen. Bijvoorbeeld:

Groet en ontmoet T.
Op 8 april starten we bij pannenkoekenhuis “de Stroper” om 14 uur
met een wandeling, op woensdag 11 april is er om 15 uur een High Tea
en op zondagmiddag 22 april kunt u met T. meefietsen.
U kunt zich opgeven via de inschrijfformulieren in de hal van de kerk,
of bel 0622809951
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Verrassende veiling avond
Op 24 april vindt de jaarlijkse talentenveiling in de Hofkerk weer
plaats. Er is koffie en thee, er zijn hapjes en drankjes en een speciaal
optreden van The Crème Brulettes. Natuurlijk zijn er ook diverse
nieuwe, leuke kavels te koop. Bijvoorbeeld een workshop sieraden
maken, of een halve dag een busje met chauffeur ter beschikking, of
professioneel interieur-advies.
U kunt natuurlijk ook alleen maar komen genieten van de gezelligheid
en de optredens.
De entree is € 5,00. De opbrengst van de avond is voor de kerk. Het
programma begint om 20 uur; u bent welkom vanaf 19.40 uur.
Tot ziens! Y. P.

Meditatieve zaterdag wandeling vanuit onze kerk
Op zaterdag 14 april vindt weer een meditatieve wandeling plaats in
Noordoost-Twente, op initiatief van de werkgroep ‘De kerk uitlopen’.
Deze keer wordt gelopen vanuit Oldenzaal met als thema: Nieuw
Leven. Om 9.30 uur verzamelen de wandelaars zich in de Hofkerk. Na
een korte bijeenkomst in deze prachtige kerk wandelen we door de
Engelse tuin en de Boerskotten richting het Duvelshof. Onderweg, op
een gezellige locatie wordt tijd ingeruimd voor koffie en thee met iets
lekkers. Tussentijds wordt op bijzondere plekken stilgestaan voor
meditatie. Rond het middaguur keren we terug bij de kerk en
beëindigen we onze natuurtocht. Iedereen is van harte welkom want
deze wandeling (plm. 10 km) is goed te doen. Deelname is gratis; na
afloop is er gelegenheid om door een vrije gift bij te dragen in de
bestrijding van de kosten. Waarschijnlijk kennen alleen échte fanatieke
natuurliefhebbers de prachtige plekjes die we die zaterdag bezoeken.
Dus laat u verrassen! 14 april is het volop voorjaar. Dus ook mensen
die niet erg kerkelijk zijn maar wel van wandelen in de ontluikende
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natuur houden zullen zich op deze zaterdag thuis voelen in het bonte
gezelschap van wandelaars afkomstig uit verschillende plaatsen in
Noordoost-Twente. Alle vorige keren waren de deelnemers
enthousiast over de combinatie ‘meditatief moment’, samen in stilte
wandelen en gezelligheid. De werkgroep wil het initiatief graag over
heel Noordoost-Twente verspreiden.
Opgave bij M. van G.,

Herinnering ouderenmiddag
Zondag 22 april hebben we weer een seniorenmiddag gepland.
We hopen dat u er dan weer bent. Het belooft een mooie middag te
worden.
Inloop vanaf 14.45 uur de middag begint om 15.00 uur.
Voor de mensen die niet zelfstandig kunnen komen; zij mogen zich
melden
bij
R.
R.P.,
tel.
0541-625
244
of
per
mail: racerpalthe@oolreve.nl
Hartelijke groet,
namens de activiteitencommissie, J. S.

Bedankt!
Hartelijk dank voor de mooie bos bloemen die ik van onze
Hofkerkgemeente ontving. Ook de leuke kaart van de
kindernevendienst was geweldig. Voor alle blijken van medeleven, het
omzien naar elkaar, was ik heel erg blij. Ik voelde mij gesterkt.
Langzaam begin ik te herstellen en hoop spoedig weer in jullie midden
te zijn.
Met vriendelijke groeten,
J. V.
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Hartelijk dank voor de prachtige bloemen die ik zondag 11maart
gekregen heb van de Hofkerk. Een verrassing! Het gaat al een stuk
beter met mijn pols.
I. W-B.

TIJDVERSCHIJNSELS
Onze omgang met de Oranjes
In een televisiefilm over de koningin van Engeland kwam een grapje
voor. Zij had een optreden van Tommy Cooper bijgewoond en
onderhield zich even met de komiek. Cooper, die ook iets mocht
inbrengen en nou eenmaal van voetbal hield, informeerde: “Gaat u
naar de cupfinale, majesteit?” Nee, dat ging Elizabeth niet. “Zou ik dan
misschien uw kaartje mogen hebben?”, vroeg Tommy.
Al is het een simpel grapje, dat je zoiets durft is in Engeland bijzonder.
Je houdt de koningin daar alleen voor de gek als ze er niet bij is. In
Spitting Image bijvoorbeeld, op de tv. Bij ons is die afstand er niet zo.
Ik herinner me een bezoek met collega’s aan Juliana. Die vroeg ons:
“Weet u wat ik wel eens zou willen weten: wat doet zo’n
hoofdredacteur nou de hele dag?” Waar zij geen antwoord op kreeg,
maar de tegenvraag: “Weet u wat wij graag eens zouden willen weten,
mevrouw?”
Een foto van dat bezoek, die ik bewaard heb, laat zien dat de koningin
toen hartelijk lachte. En wat ik me dan meteen herinner, is dat je haar
met mevrouw aansprak. Dat had zij graag. Als er toch afstand was, lag
dat aan de mensen om haar heen. Wij woonden in Bonn toen Juliana
het eerste staatsbezoek aan het naoorlogse Duitsland bracht. Mijn
vrouw moest vooraf bij de ambassadeursvrouw verschijnen om
instructies te krijgen voor de receptie waar wij aan de vorstin zouden
worden voorgesteld. Handschoenen aan, want Juul drukte volgens de
gastvrouw geen blote vrouwenhanden. “En denk er aan dames, uw
hand gaat pas naar voren als majesteit de hare uitsteekt”. Van die
dingen. Ik heb altijd van Juliana gehouden omdat ze zelf niets van
zulke fratsen moest hebben. Die kwamen terug onder Beatrix. Ook
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daar heb ik herinneringen aan. Aan ontmoetingen met journalisten
beleefde zij geen plezier (“De leugen regeert”). Toen de voorzitter van
ons hoofdredacteurenclubje wat sfeer wilde scheppen met de
opmerking dat de stiekeme eerste foto van haar en Claus, achter de heg
van Drakensteyn, een dierbaar plaatje voor heel de natie was
geworden, antwoordde ze bits dat het voor haar een ergernis was
gebleven.
Toch ben ik ook Beatrix gaan waarderen. Dat kwam vooral door Claus,
die Nederland zag als een republiek met een koningin aan het hoofd en
ieders sympathie won met de manier waarop hij zijn functie
relativeerde. Eens kwam hij in Twente een beeldje onthullen waarvan
zijn vrouw de maakster was. “Wel bijzonder zeker hè, dat u nu voorop
loopt en de koningin in uw gevolg?”, grapte de gastheer. “Let maar
eens op hoe snel dat groene hoedje op kop gaat”, luidde het antwoord.
Ze had status, Beatrix. Ze liet zich weer majesteit noemen. Dat is bij
Willem Alexander zo gebleven. Misschien hoeft dat van hem niet zo
nodig, maar het speelt nu nauwelijks. Waar de koning en zijn vrouw
verschijnen barst het publiek uit in een luid “Máxima! Máxima!”. Zelfs
op zijn verjaardag. Misschien vindt de koning het best leuk dat zijn
vrouw de show steelt. Hij lijkt me een prettige vent. Lang geleden
moest hij met ons, Nederlandse hoofdredacteuren, lunchen als
onderdeel van zijn opvoeding. Wat was hij toen timide. Dat beeld is
tot vorig jaar bij mij blijven hangen. Toen veranderde het met één
openhartig interview. Daarna zag ik hem op het vernielde Sint
Maarten. Niet om de show te stelen à la Trump of Macron, maar echt
betrokken. Zo ben je een moderne koning, vind ik. Gewoon in je
overhemd tussen mensen die je nodig hebben.
Hij deed me aan zijn vader denken. Ik kan me niet voorstellen dat die
zich op Koninginnedag met plezier in optocht door een stad heeft laten
voeren. Maar dat vind ik eigenlijk ook niets voor die moderne
managerstypes van Oranje. Toch geloof ik dat Willem Alexander een
stijl heeft gevonden waarin zelfs die poppenkast niet misstaat. Als een
grapjas hèm zou vragen of hij kaartjes had voor de cupfinale, zou zijn
antwoord zijn: “Jazeker. En ik ga zelf”.
W. T.
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VERWONDERING
Waarom Witte Donderdag altijd bijzonder bleef.
Op 31 maart 2012, nu dus alweer zes jaar geleden, overleed mijn
vader, een week voor Pasen. . Heel symbolisch in feite, hebben we op
Witte Donderdag afscheid van hem genomen.Het was een afscheid
zoals hij het graag gewild had; Een volle Hofkerk, en een dienst waarin
ruimte was voor muziek en verhalen vol herinneringen over zijn leven
met ons, en vooral veel warmte van alle mensen die hem een laatste
groet brachten.
Hoewel we hem dus nu definitief los moesten laten, hadden we, al
bijna twintig jaar daarvoor, dat ook al in zekere zin gedaan, toen hij
getroffen werd door een ernstige beroerte, waar hij nooit van hersteld
is. Hoewel ik er heel lang moeite mee heb gehad om dit volledig te
accepteren, zijn bij hem in deze periode van zijn leven wel
eigenschappen naar voren gekomen, die daarvoor altijd een beetje
verstopt bleven. Zo kwam vooral zijn zachte en meer gevoelige en
vrolijke kant meer naar boven, wat hem, ondanks dat de communicatie
soms moeilijk verliep, dan toch weer toegankelijker maakte.
Ik kom niet zo vaak bij zijn graf. Soms voel ik me daar schuldig om,
maar liever zoek ik hem “onder de levenden” zoals de vrouwen bij de
weggerolde steen over Jezus te horen kregen. Ik koester de
herinneringen die ik aan hem heb. Die duiken op willekeurige
momenten op, soms verwacht, wanneer we over hem praten, maar
soms ook bij de witte wolken in een blauwe zomerlucht. Het zijn
beelden, kort en vluchtig als in een droom, waarin ik weer even zijn
stem hoor, of waarin een moment met hem samen weer even boven
komt. Een enkele keer hoor ik mezelf praten, en betrap mezelf erop
dat het zijn woorden hadden kunnen zijn. Soms zeggen mensen dat ik
op hem lijk, wat ik dan maar als een compliment beschouw, want heel
lelijk kon ik hem niet noemen. Op zulke momenten heb ik het gevoel,
dat zijn leven op één of andere manier door gaat.
Jezus nam tijdens dat laatste avondmaal afscheid van zijn vrienden.
Met brood en wijn deelde hij zijn leven, waarmee hij hoopte dat het
werd doorgezet, zodat zijn dood niet zinloos zou zijn. Hij wist immers
22

al dat hij zou sterven. Papa, wij wisten het van jou niet, want jij had de
woorden niet meer om het ons te kunnen zeggen. Maar toch weet ik
dat ook jouw bloed door mijn leven stroomt. Dat het zijn weg vindt.
Dat het op die manier niet verloren gaat. Dat het leven uiteindelijk door
gaat.
M. K.

PCOB
Wij hebben 18 april onze PCOB middag in de Breedwijs in ZuidBerghuizen. Dhr. J. L. komt een lezing geven over zijn
onderduikperiode in Lintelo in de Achterhoek. We beginnen om 14.30
uur en eindigen om 17.00 uur.
J. L. is geboren in Varsseveld. Als hij 5 jaar is breekt de oorlog uit en
moet hij met zijn moeder in 1942 onderduiken in Lintelo. Zijn vader
komt een half jaar later. Net op tijd want er zijn razzia's geweest op
zijn oude onderduikadres. Als kind wist hij niet echt wat er speelde, ze
sliepen eerst beneden in de boerderij maar er kwamen overvallen en
razzia's. Toen zijn ze naar de hooizolder verhuisd, boven de
paardenstal.
Maar het werd heel gevaarlijk want er kwam een peloton Duitse
soldaten op de boerderij, die kwamen van het Belgische front. Dat het
toen spannend werd is heel goed te begrijpen.
Over die tijd dat ze daar zaten kan dhr. L. boeiend vertellen met foto's
via de beamer.
Tot ziens op 18 april,
Activiteitencommissie, J.H. V.
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Agenda Cultuurhuis ‘De Hof’
Vrijdag 6 april
Bevrijdingsconcert, aanvang: 19.30 uur.
Vrijdag 13 april
Concert Hoffelijke serie, aanvang: 20.00 uur.
Zondag 15 april
Benefietconcert Stadsjongenskoor, i.v.m. reis naar Albanië. Aanvang:
15.00 uur.
Donderdag 26 april:
Uitreiking Koninklijke onderscheidingen.
Bevrijdingsfestival Oldenzaal
Op 2 april 2018 is het 73 jaar geleden dat Oldenzaal is bevrijd is. Dat
wordt gevierd en wel met het Bevrijdingsfestival op vrijdag 6 april
(i.v.m. Pasen een paar dagen later) in Cultuurhuis ‘De Hof’ (Hofkerk,
Hofmeijerstraat).
Programma:
De aanvang van het programma in de zaal van het Cultuurhuis de Hof
is om 19.30 uur.
Het Cultuurhuis De Hof heeft een zeer gevarieerd programma
samengesteld in samenwerking met het Comité Nationale feest- en
gedenkdagen. Optreden wordt o.a. verzorgd door, Laura de Bruijn
(winnares publieksprijs Christenhusz theaterprijs), de Kunstenschool
Kaliber, Joliens Theaterhuis, muziek-theatergroep Encore, Bram In het
Veld, stadsdichter Dennis Kamst. Met als uitsmijter de Oldenzaalse
Smartlappenzangers.
Klassiek, modern, zang, instrumentale muziek, dans en gedichten
wisselen elkaar af.
Nog voordat presentatrice B. L. de avond start, heeft de Kunstenschool
Kaliber de openingsceremonie verzorgd.
Onze burgemeester T. S. zal een toespraak houden.
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Toegangskaartjes voor dit concert zijn voor 2 euro (dat is inclusief een
kopje koffie of thee) verkrijgbaar bij het VVV-kantoor(Grootestraat),
bij de koster op donderdagmorgen in de Hofkerk onder de toren
(Paradijsstraat), tijdens het koffiedrinken op zondag en indien nog
voorradig, vrijdagavond 6 april ‘s avonds aan de zaal.
Werkgroep Cultuurhuis de Hof

Hoffelijke serie
Op vrijdag 13 april om 20.00 uur aanstaande vindt in Cultuurhuis
de Hof weer een bijzonder concert plaats in de 'Hoffelijke Serie'. De
Hoffelijke Serie is door Muziek Theater Bureau Mélange opgezet om
jong talent, bijvoorbeeld finalisten van de C. Theaterprijs, een podium
te bieden en te laten optreden met reeds gevorderde (professionele)
artiesten.
Op deze wijze hopen de organisatoren bij te dragen aan een
doorstroming van, vooral Overijssels, talent naar de podia.
Tijdens dit concert op vrijdag 13 april treedt het reeds nationaal en
internationaal bekende Duo Silencio op, bestaande uit N. K. (piano)
en C. van der W. (saxofoon).
Daarnaast zal de jonge violiste M. V. , begeleid door haar moeder E.
V., acte de présence geven. M. was in 2015 finaliste bij de C.
Theaterprijs, is sinds september 2016 concertmeester van het Jeugd
Orkest Nederland en werd onlangs tweede en ontving de publieksprijs
bij het Prinses Christina Concours.
Tijdens dit concert, zijn werken te beluisteren van Bach, Mozart.
Grieg, Milhaud, de Sarasate, Ysaye en Piazzolla.
De entreeprijs bedraagt € 12,50 en kaarten zijn in de voorverkoop te
verkrijgen bij Boekhandel Broekhuis, in den Vijfhoek te Oldenzaal, te
bestellen via www.melange.nu, bij de koster op donderdagmorgen of
zondag tijdens het koffiedrinken.
Ook te koop ’s avonds aan de zaal.
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Vergaderingen / bijeenkomsten
In stilte het weekend beginnen
Basiscatechese
Kerkenraad
Werkgroep eredienst
Vereniging van eigenaren
Moderamen
College van kerkrentmeesters
Hofavond
Diaconie
Jongvolwassenen groep
Ouderlingenoverleg
Running diner
Ouderenmiddag
Talentenveiling
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Vrij
Vrij
Ma
Ma
Ma
Ma
Di
Woe
Ma
Ma
Di
Za
Zo
Di

23 maart
23 maart
26 maart
9 april
9 april
9 april
10 april
11 april
16 april
16 april
17 april
21 april
22 april
24 april

19.00 uur
19.00 uur
19.30 uur
14.00 uur
19.30 uur
20.00 uur
19.30 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
19.30 uur
15.00 uur
19.30 uur
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Hofstem
Mededelingen van de redactie
U kunt de kopij (bij voorkeur) digitaal aanleveren.
E-mailadres: hofstem@hofkerk-oldenzaal.nl

Uiterlijke
inleverdatum:
19 april
vóór 18.00
uur

Getypte of handgeschreven kopij voorzien van
naam, adres en telefoonnummer inleveren op het redactieadres (zie
colofon pag. 2). Later aangeleverde informatie wordt niet verwerkt!
We proberen zoveel mogelijk de aangeleverde kopij te plaatsen.
Aangezien we aan een maximum aantal pagina´s zijn gebonden, kan
het voorkomen dat we uw bijdrage door moeten schuiven naar een
volgende keer. We zullen u hiervan altijd op de hoogte stellen.
De volgende Hofstem verschijnt: 27 april 2018
Redactie
Mevr. G. Schollaardt-v.d. Bent, tel. (074) 278 28 10
Voor digitale reacties: hofstem@hofkerk-oldenzaal.nl
Redactiecommissie
Dhr. W.P. Timmers
Dhr. W. Valkema
Mevr. Y. Ponsteen
Productie
Dhr. H.J. Teunis
Coördinatie bezorging
Mevr. J. Timmers, tel. 520477
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Diaconie
Dhr. F.J.C. Woordes
(administratie)
Look 55, 7577 GK Oldenzaal.
Telefoon 522 607.
Bankrekening:
NL42ABNA0595523544
Rekening t.n.v. Diaconie Hofkerk te
Oldenzaal

College van Kerkrentmeesters
Mevr. I.V. Simao (secretariaat)
Prins Hendrikstraat 214
7571 BW Oldenzaal
E-mail:
secr.ckrm.hofkerk@gmail.com
Telefoon 510645

Administratie kerkleden
E-mail: ledenadministratie@
hofkerk-oldenzaal.nl
Correspondentieadres:
Dhr. H. Meulenbeld
Dauwnetel 7, 7577 AG Oldenzaal
Telefoon 523013

Aanspreekpunt van o.a.
Kerkbalans – Oudejaarscollecte
Dhr. H. Medema
Dravik 9, 7577 CG Oldenzaal
E-mail: hmedema@hotmail.com
Telefoon 531 052 / 06-506 37 013

Autodienst
Aanvraag vervoer uiterlijk
zaterdagavond vóór 18.00 uur bij
de dienstdoende chauffeur zoals
vermeld bij de zondagse diensten
in de Hofstem

Verkoopadres collectebonnen
Dhr. G. Wellink
Burg. Tegelstraat 9,
7574 ZX Oldenzaal
Telefoon 513360
Dhr. A. Scholten
Seinelaan 21, Oldenzaal
Telefoon 532 182

Mevr. J. Meulenbeld (administratie)
Dauwnetel 7
7577 AG Oldenzaal
Telefoon 523 013
E-mail:
fahofkerkoldenzaal@gmail.com
Bankrekening:
NL60ABNA0595895700
Rekening t.n.v. Hofkerk
te Oldenzaal
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