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Dit kerkblad is opgericht op 1 oktober 1979. De oorspronkelijke naam
Ons Kontakt is in 2005 gewijzigd in de Hofstem.
Het blad wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad
en gefinancierd uit abonnementsbijdragen (minimaal € 20,- per jaar,
bankrekening: NL60 ABNA 05958 957 00 t.n.v. Hofkerk-Oldenzaal)
Een abonnement is aan te vragen via het formulier op onze website:
www.hofkerk-oldenzaal.nl

Kijk ook eens op de website van de Hofkerk

www.hofkerk-oldenzaal.nl

Dit is een Hofstem in aangepaste vorm i.v.m. de privacy
regels.

Kerkdiensten:
10.00 uur, 2e zondag 40-dagentijd
10.00 uur, 3e zondag 40-dagentijd
10.00 uur,4e zondag40-dagentijd;
m.m.v. ‘Arte Vocale’
woensdag 14 maart, 18.30 uur. Biddag voor arbeid en gewas
zondag 18 maart,
10.00 uur, 5e zondag 40-dagentijd;
‘Dienst in de Twentse Sproake’
zondag 25 maart
10.00 uur, 6e zondag 40-dagentijd
zondag 25 februari,
zondag 4 maart,
zondag 11 maart,
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Zondag – 25 februari - 10.00 uur

Scheepslift en 40dagentijd
Tijdens
één
van
onze
Leerhuisbijeenkomsten over de
gelijkenissen kwam het beeld
ineens weer op. Het beeld van de
scheepslift. Jezus’ gelijkenissen
kunnen
we
zien
als
scheepsliften: ons leven neemt zijn loop, soms zitten we in een dal met
ons scheepje en varen we tot een punt waarop we niet verder kunnen.
En dan gaan de sluisdeuren open, varen we naar binnen en stijgt het
niveau van het water. Daarna vaar je weer verder, in dezelfde richting,
maar je bent wel een paar meter opgetild. Je bent op een hoger plan
getild, je vernieuwt en verandert en je kunt weer verder. Ik zelf vind
het ook een mooi beeld van kerk-zijn: je vaart binnen en na een uur
(bij mij vaak iets langer, ik werk er aan) ga je weer verder en als het
goed is vaar je op een iets hoger niveau de wereld weer in. Een goede
kerkdienst maakt dat er iets verandert in je leven, en dan niet op
intellectueel niveau maar op een dieper niveau. In dat binnenste van
ons.
Zou dat ook voor de 40-dagentijd kunnen gelden? We zijn inmiddels,
na een daverend en uitbundig carnavalsfeest, in de Vastentijd beland.
In brede christelijke traditie wordt deze periode ook wel de 40dagentijd genoemd. Een aanduiding voor het bezinnende karakter van
deze periode: je ootmoedig voorbereiden op wat komt. Stil staan bij
kruis en opstanding en tegelijkertijd overwegen hoe een leven in
navolging van Christus eruit ziet. Hoe we meer en meer op hem
kunnen gaan gelijken. Dat kan door te vasten, door minder of anders
te gaan eten, je auto wat minder gebruiken, minder telefoon of
facebook en vul het maar in. Waar het denk ik in ieder geval over gaat
is een nog betere omgang met jezelf, met je medemensen, met de
schepping en die drie samen reiken naar een betere omgang met God.
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Want daar gaat het denk ik om in de veertigdagentijd: inkeer en
bezinning op de omgang met het geheim van God. Opgetild worden,
meters en meters hoog. Wie wil dat nou niet?

Bij de diensten
Eerst even dit: in de commissie-eredienst is er voor gekozen om geen
vast liturgieboekje meer te maken. Gastpredikanten gaven aan toch
teveel in een keurslijf te moeten en dat begrijpen we. Het project van
de kinderen ‘lijdt’ er ook niet onder: het is te volgen in de Hofstem, op
de beamer en te zien en te horen in de kerk. En dus laten we de vaste
liturgie los. En vreugdevol nieuws: als er geen bezwaren worden
ingebracht zal in de dienst van 4 maart B.P. bevestigd worden als
ouderling-kerkrentmeester. Hij en wij zijn daar van harte blij mee. En
denkt u aan de dienst op woensdag 14 maart, Biddag voor gewas en
arbeid? Aanvang 18.30 tot 19.45 uur, zelf een broodje mee nemen en
wij zorgen voor een kopje soep en een kleine liturgie. Op 18 maart is
er een Twentse dienst waarin ds. P. t.K. uit Nijverdal voorgaat. Goede
diensten gewenst.

Uit de ‘praktijk’
Op 7 maart: discussieavond jeugd: verkiezingen & democratie
Samen met Impuls, de RK-kerk, de moskee en de gemeente hebben we
een avond georganiseerd voor jongeren over de verkiezingen. Het
vindt plaats in de hal van het gemeentehuis, aanvang 19.00 uur. Het
zal niet zozeer inhoudelijk over politieke partijen gaan maar wel over
wat democratie nu eigenlijk is en hoe maken wij zelf een fijne
samenleving waarin iedereen mee kan doen. Dus, ouders, zorg ervoor
dat de kinderen deze avond bezoeken. De jongeren die voor het eerst
mogen stemmen krijgen een persoonlijke uitnodiging maar ben je
tussen de 15 en 18, wees er bij en kom meepraten. Voor mij was het
een eerste mijlpaal: als dominee er bij gevraagd worden omdat de
Hofkerk vernieuwend en creatief is (hun woorden). Blij mee.
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Zin in Eten: oproep kokers
En weer een mooi oecumenisch initiatief. Iedere eerste
woensdagavond in de maand wordt er een Zin in Eten maaltijd
georganiseerd in de Mariahof. Tijd: half zes en de kosten zijn rond de
7 euro. We mogen de keuken en het restaurant gebruiken en wij
nodigen telkens mensen uit om aan te schuiven. Een goed gesprek aan
tafel rondom een bezinnend onderwerp. Vier mensen hebben we iedere
maand nodig die willen koken, tafel dekken, opruimen etc. Investering
in tijd vanaf 16.00 – 19.30 uur.
Verhuizing
Wat wordt er hard gewerkt in. Zoals het er nu uitziet is het rond 1 maart
klaar en ga ik half maart over. En nee, het is niet de klussenclub die
helpt, die is voor de kerk. Ik roep dat vaak maar dat roep ik verkeerd.
Het zijn klus-gemeenteleden die meedenken en helpen. Mocht iemand
nog tijd hebben en willen inpakken of poetsen of de tuin alvast een
beetje willen fatsoeneren of klussen, graag want mijn werk gaat
gewoon door. Zeker met Pasen in zicht. Welkom dus.
Gezinnen met kinderen: tip/aanrader voor de zomer
Keiland: een week Kunst, Kerk en Kamperen op Terschelling van 29
juli tot en met 4 augustus. Met iedere dag workshops, vrije tijd en een
ochtend en avondviering en dat in de bossen en duinen van
Staatsbosbeheer. Een heerlijke plek ook voor gezinnen met kinderen
van alle leeftijden. Die willen meestal niet weer naar huis en maken
vrienden voor het leven. Je moet zelf koken maar meestal schuiven we
bij elkaar aan voor het eten. En je moet van kamperen houden maar je
kunt ook een tent huren. Kijk voor meer informatie op keiland.nl. Ik
ben er uiteraard ook.

Organisatie meditatieve wandelingen Ootmarsum-OldenzaalWeerselo
Ik zoek iemand die het leuk vindt om mijn rol in de werkgroep
meditatieve wandelingen over te nemen. Het is een leuke, kleine groep
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en je moet een beetje van wandelen houden en van meditatieve
vieringen. Iedere wandeling begint altijd met een kleine viering. Graag
aanmelden bij mij.
Tot slot
Ik stond te klungelen aan het hek van de kerk waar ineens een slot op
zat en ik de code niet van wist. Gelukkig maar, anders had ik hem
gemist. De burgervader die naar mij toe kwam en zei: ‘T., hoe vond je
het carnaval? Het was je eerste keer!’. Ik vond het geweldig: de
ontvangst, de optocht, de sfeer, de ontmoeting met de prins en de sik,
een ex-burgervader die mij alle ins and outs van het carnaval uitlegde,
alle nieuwe contacten, de zegen van de beroemde Kardinaal
Schottelkaamp enz. Wat een feest! Eén iemand zei: ‘Carnaval in
Oldenzaal is plezier want je kunt met de dominee aan de zwier’. Laten
we gewoon zeggen dat ik er volgend jaar weer bij ben.
Hartelijke groet, ds. T.v.L.

Meeleven
Mevrouw J.V. is in de eerste week van dit jaar door de enkel gegaan.
Ze heeft erge zenuwpijn gehad. Nu is dat met medicatie redelijk onder
controle. Lopen gaat nog moeilijk maar met rust en fysiotherapie wordt
naar volledig herstel toegewerkt.
Mevrouw C.S. is vertrokken naar een verpleeghuis in Leiden. Dochter
en zoon hebben dit na rijp beraad besloten. Ze raakte de grip op haar
leven kwijt en voelde zich eenzaam, vooral omdat de kinderen ver weg
woonden. De dochter schrijft ons: “Namens mijn moeder dank ik de
mensen van de Hofkerk voor jarenlang meeleven, voor het gevoel dat
ze altijd bij een groep mensen hoorde waar zij zich erg thuis voelde.”
We hopen en wensen ze van harte toe dat ze nog een goede tijd met
elkaar mogen hebben.
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De heer J.G. verblijft nog in het MST. Het gaat langzaam iets beter met
hem. Hij weet zich gezegend met veel bezoek. Hoewel de verzorging
goed is verlangt hij naar zijn eigen huis.
Mevrouw G. T. is weer thuis. Ze gaat drie keer per week naar de
dagbesteding op Scholtenhof. Samen met Wim probeert ze de draad
van het leven weer zo goed mogelijk op te pakken.
Het pastoraal team
Kom, heilige Geest,
spreek altijd tot mijn hart.
En als Gij toch zwijgt,
laat dan uw zwijgen tot mij spreken.
Want zonder U loop ik gevaar
mijn eigen inzicht te volgen
en het te verwarren met wat Gij mij leren wilt.
Bernardus van Clervaux, pagina 1139/Liedboek

‘Stilte avond’
Zoals u misschien weet, geef ik regelmatig ‘stilte avonden’. We doen,
telkens weer, een poging om stil te worden. Om in onszelf te keren en
te voelen en ervaren wat daar is, wat daar speelt, op dát moment.
Mediteren is een vaardigheid die je kunt leren. En als je de discipline
op kunt brengen om regelmatig, liefst dagelijks, te gaan zitten
mediteren, dan leer je jezelf steeds beter kennen. Het is geen
navelstaarderij, maar een serieuze aangelegenheid om je bewust te
worden van je denken, je voelen en je handelen.
Bij het lezen van bovenstaande tekst, moest ik onmiddellijk aan
meditatie denken, want, zeker voor mij persoonlijk en misschien
herkent u het ook wel, is mediteren belangrijk in mijn relatie met de
Onnoembare. Het gebeurt me nogal eens tijdens de meditatie dat mij
een gedachte invalt, een idee, waarvan ik denk ‘waar komt dát nou
vandaan…’ Ja. Ik heb daar zo mijn ideeën over…
7

(U bent te allen tijde welkom om het ook eens te proberen. Ervaring is
niet nodig.)
Y.M.

A. B., penningmeester van de diaconie en kerk
Wij zijn bijzonder verheugd dat we na een intensieve zoektocht naar
een penningmeester A.B. bereid gevonden hebben deze rol op zich te
nemen.
Hiermee hebben we naast een uitstekende expertise op financieel
gebied ook de beschikking over de continuïteit van de ervaring van A.
die in meerdere rollen en gedurende vele jaren deel uit gemaakt heeft
van de kerkenraad
Zowel kerkenraad als diaconie en college van kerkrentmeesters hebben
unaniem met zijn benoeming in gestemd.
A. wordt penningmeester voor zowel de diaconie als de kerk, en is lid
van het college van kerkrentmeesters.
Hij gaat zich bezig houden met samenstelling van de jaarcijfers,
verzorgen tussentijdse cijfers, het opstellen en bewaken van de
begrotingen/ meer jaren prognoses en het adviseren van het financieel
beleid.
A. neemt daarbij ook de financiële communicatie op zich om een
eenduidig en helder beeld over het financieel beleid van onze gemeente
te presenteren.
Met deze invulling hebben we een belangrijke randvoorwaarde voor
een gedegen financieel beleid voor de toekomst vervuld
Namens de kerkenraad, A. v. D.

Overdracht voorzittershamer
K.D. heeft de voorzittershamer vanaf begin van dit jaar overgedragen
aan ondergetekende. Zijn termijn zit erop zodra de jaarcijfers 2017 zijn
afgerond, waarschijnlijk eind eerste kwartaal. Wij zijn blij en dankbaar
voor de grote bijdrage van K. gedurende de laatste jaren voor de
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Hofkerk! Hij nam naast het voorzitterschap ook de financiën voor zijn
rekening. Deze omvangrijke taak heeft K. nauwgezet en
toekomstgericht uitgevoerd.
Vanaf begin dit jaar heeft A.B. het penningmeesterschap op zich
genomen, ook hier zijn wij zeer content over. Meer hierover bij de
mededelingen van de kerkenraad. Tenslotte zal B.P. toetreden tot de
Rentmeesters, we heten je van harte welkom!
Namens de Kerkrentmeesters, H-M. S.

Beste mensen van de Hofkerk
De klus “Kerk Balans” is geklaard. Ik wil u dan ook
graag bijpraten over de stand van zaken en het
verloop, trend van onze actie: Kerkbalans het
verloop en een voorlopige uitslag hiervan. Maar
allereerst wil ik een groot compliment uitdelen aan
“mijn “ lopers ja en dat zijn er best veel 47 in totaal,
geweldig gedaan heel hartelijk bedankt voor jullie inzet.
Ook een dankjewel voor diegenen die het voorbereidend werk hebben
gedaan en dan denk ik aan de prachtige folder de persoonlijke brief,
dat blijft best een klus. Maar hier zien we ook weer met velen doen we
heel veel.
En natuurlijk ook dank aan de gevers, want het blijft een feit, zonder
uw gift geen kerk zoals nu. En nu zou u ook wel graag willen weten;
wat heeft al die inspanning ons nu opgeleverd.
De feiten: er is een bedrag van € 76.500 opgebracht door de gevers.
Er was een bedrag van € 79.000 begroot en de verwachting is dan ook
dat we dit bedrag naar alle waarschijnlijkheid wel zouden kunnen gaan
halen als we alle toezeggingen binnen hebben. Dat zou toch prachtig
zijn; iets om blij over te zijn, zo’n grote mate van betrokkenheid.
Minder blij is het feit dat er zich ongeveer 30 personen hebben
uitgeschreven.
Nogmaals hartelijk dank voor uw bijdrage aan “Onze Hofkerk”
Namens het college van kerkrentmeesters, H.M.
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Project Out of the Box
Zoals eerder vermeld, heeft de diaconie besloten om na 10 jaar te
hebben meegedaan aan de grote najaars voedselactie van Dorcas,
waarin geld en voedselpakketten werden ingezameld voor kwetsbare
en gemarginaliseerde mensen in Oost-Europa, met deze actie te
stoppen en in 2017 te starten met een nieuw project. Er wordt nog wel
4x/jaar gecollecteerd voor Dorcas. Op die zondagen willen we ook
aandacht besteden aan ons nieuwe project. Dit project richt zich op de
minima in Oldenzaal. Immers, zoals omschreven in het beleidsplan
van de Hofkerk, verleent de diaconie concrete hulp aan mensen in
nood, dichtbij én verder weg. Ook in Nederland leven mensen onder
de armoedegrens – meer dan een miljoen. De voedselbank helpt door
ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. De voedselbanken
werken samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren.
Zo zorgen zij ervoor dat armoede wordt bestreden. Naast de
gebruikelijke inhoud van de voedselpakketten, is er ook grote behoefte
aan duurdere artikelen. Producten waar m.n. een grote vraag naar is
zijn: wasmiddelen, vacuüm verpakte kaas en koffie. De diaconie heeft
met de voedselbank Oldenzaal afgesproken 4x/jaar, op de zondagen
dat er gecollecteerd wordt voor Dorcas, inzamelacties te houden juist
voor deze drie producten. Dit nieuwe project is gestart op zondag 12
maart 2017. De laatste actiezondag was in december. Er is toen gul
gegeven. Waarvoor onze dank. In de hal van de kerk staan drie boxen
waarin u uw producten kunt deponeren. Zondag 18 maart kunt u uw
bijdragen weer inleveren. De boxen blijven nog een week na de
actiezondag staan. Vervolgens gaat de inhoud naar de voedselbank.
U maakt hier heel wat inwoners van Oldenzaal blij mee. Wij bevelen
deze actie dan ook van harte bij u aan.
Namens de diaconie,
J.F.
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Biddag voor gewas en arbeid
Op woensdag 14 maart wordt in de Hofkerk “Biddag voor gewas en
arbeid” gevierd. Een goed moment om stil te staan bij wat het leven
ons biedt en bij het werk – al dan niet betaald – dat we mogen en
kunnen doen. En dat het hebben van werk niet vanzelfsprekend is. De
diaconie nodigt u van harte uit om deel te nemen aan de gezamenlijke
maaltijd voorafgaande aan het avondgebed. Ieder wordt gevraagd zelf
brood mee te nemen. De diaconie zorgt voor soep en drinken. De
maaltijd begint om 18.30 uur. Het avondgebed wordt geleid door ds.
T. van L., en begint om 19.15 uur.
J.F.

De Hofvijver
De afgelopen weken ging mijn telefoon vaak voor het aanbieden van
spullen zoals een koelkast, diepvries en magnetron en u weet toch dat
we witgoed heel goed kunnen gebruiken? Zoals ook dames en
herenfietsen op ons verlanglijstje staan. Verder was er een éénpersoons bed met toebehoren en dat is meteen naar een gezin gebracht
die het goed kon gebruiken en zeer dankbaar waren met alles wat er
nog meer bij was. Verder waren er ook aanbiedingen van diverse
meubelen en gordijnen. Onze hartelijke dank voor alles.
Jammer dat nog niemand zich gemeld heeft om spullen te verkopen
via Marktplaats voor de Hofmarkt. Wilt u daar nog eens goed over
nadenken het kost maar weinig tijd en u helpt ons er erg goed mee.
Namens de diaconie,
J.S.-de G.

Hofavond 14 maart: Kerk als sociale onderneming?
Op woensdag 14 maart is er weer een Hofavond in de Hofkerk. Het
thema van de Hofavonden voor dit seizoen is ‘vernieuwen’. In het
kader daarvan gaat de Hofavond van 14 maart over ‘Kerk als sociale
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onderneming?’ Op een van de vorige Hofavonden is er al uitgebreid
gesproken over ‘pionieren in en buiten de kerk’. Op deze avond gaan
we daar een vervolg aan geven. Met name hoe we dat pionieren in de
praktijk vorm kunnen geven. Dat je niet schrikt als je een idee hebt
maar dat je weet wat de volgende stap of stappen zijn om ook echt tot
resultaten te komen. En begint Kerk dan niet te lijken op sociaal
ondernemerschap? Ook daar gaan we over in gesprek. We zijn blij dat
S.S, voorzitter van het filmhuis en voorstander van sociale
ontmoetingsplekken en verbinding in de stad, deelneemt aan deze
avond.
De avond begint om 20.00 uur in de Hofkerk. Vanaf 19.45 uur staat de
koffie klaar. Van harte uitgenodigd om mee te denken en te doen.
ds. T. v. L, H.S. en J.J. T.

Ontmoet en groet…………T.
Zoals beloofd in de laatste Hofstem volgt hier de lijst
met mogelijkheden om nader kennis te maken met T. v. L. Komt u haar
niet tegen in de Hofkerk, of op bijvoorbeeld een ouderenmiddag, maar
wilt u haar toch in kleine kring ontmoeten? Dan is dit uw kans. Bij elke
gelegenheid is er plaats voor ongeveer 12 personen, dus schrijf u op
tijd in. Dat kan door uw naam te schrijven op de lijsten die in de
kerkhal hangen.
Datum
Zondag 4 maart
Dinsdag 6 maart
Zondag 11 maart
Zondag 8 april
Zondag 8 april

Woensdag
april
12

Activiteit
High Tea
Excursie Palthehuis
Wandeling (start de Lutte)
wandeling
’s avonds etentje (tot 20
personen)

11 High Tea

Voor wie bedoeld
Alle leeftijden
Alle leeftijden
Alle leeftijden
Alle leeftijden
Generatie Y ( geboren tussen 1980
en 2000
Alle leeftijden

Zondag 22 april
Woensdag
16
mei
Woensdag
23
mei

Fietstocht
Alle leeftijden
Kerk op de Hamshorst Kinderen 6-15 jaar
15.30-19.00
fietstocht
Alle leeftijden

Zegt het voort, schrijf uzelf of een ander in en ontmoet en groet T.
Y.P.

Was vroeger alles beter?
Oudere mensen kijken vaak met enige weemoed terug naar vroeger en
dan hoor je wel eens, dat het vroeger beter was. Is dat eigenlijk wel een
wijze opmerking? Prediker 7: 10 zegt er het volgende over: “Zeg niet:
Hoe komt het dat de dagen van vroeger beter waren dan deze? Want
niet uit wijsheid zou u dat vragen.”
Zou het de ongerechtigheid in deze wereld kunnen zijn? Ik denk het
niet want zelfs Habakuk klaagde er al over. Habakuk 1: “Waarom doet
U mij onrecht zien en aanschouwt U de moeite? Ja, verwoesting en
geweld zijn tegenover mij, er ontstaat onenigheid, ruzie verheft zich.”
Habakuk leefde zo rond 600 jaar voor Christus en toch zou het vandaag
geschreven kunnen zijn. Elke tijd heeft uiteraard zijn eigen problemen,
die we steeds opnieuw moeten oplossen. Het wezen van alle
problemen blijft onveranderd en zo kom ik weer uit bij Prediker 1: 9
“Wat er geweest is, zal er weer zijn. Wat er plaatsvindt, dat zal weer
plaatsvinden. Er is niets nieuws onder de zon.”
E. van O.

Zin in een avondje uit?
Genieten van theater en muziek onder het genot van een hapje en een
drankje? En als klap op de vuurpijl kijken naar of meedoen met een
Verrassende Veiling?
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Op 24 april kan dat in de
Hofkerk. Het belooft een
gezellige avond te worden met
koffie en thee, hapjes en
drankjes en een speciaal
optreden van The Crème
Brulettes!
En natuurlijk zijn er diverse
nieuwe, leuke kavels te koop.
Via de veilingmeesters Y. en T.
kunt u bieden op een prachtig
aanbod met diverse leuke
kavels voor uzelf of om cadeau
te doen. Kom en maak er samen een gezellige avond van!
De entree is € 5,00. De opbrengst van de avond is voor de kerk.
Y.P.

Lieve mensen en vooral kinderen van de Hofkerk,
Dit jaar volgen kerst en Pasen snel op elkaar dus in deze Hofstem wil
ik u alweer inlichten over het Paasproject. Het thema dit jaar is: ‘ik
zorg voor jou’. Jezus maakt op weg naar Pasen moeilijke dingen mee
maar hierbij is hij niet alleen. God zorgt voor hem. Met de kinderen
ontdekken we in deze periode dat je op veel manieren voor elkaar kunt
zorgen. Bijvoorbeeld door met iemand te praten, door iemand eten te
geven, of door iemand zich thuis te laten voelen. Zo zorgt God voor
Jezus, zo zorgt Jezus voor de mensen en zo kunnen wij ook voor elkaar
zorgen.
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De verwerking is ook dit jaar
weer prachtig weergegeven.
Voor in de kerk komt een grote
poster te hangen. Op de poster
staat een grote bloem als teken
van het nieuwe leven van Pasen.
Elke week plakken we bij
terugkomst
van
de
kindernevendienst
een
illustratie op één blad van de
bloem. Ook komt er elke week iets bijzonders uit de zorgkoffer en leest
het kind van de zondag een mooi gedicht voor. Komt u ook naar de
Hofkerk om te kijken wat er uit de zorgkoffer zal komen? In de
volgende Hofstem zal ik hier ook foto’s van plaatsen.
Als kindernevendienst zijn we ook nog op zoek naar mensen die ons
willen komen versterken als leiding of hulp! Dit geldt voor jong en
oud.
Groeten, leiding kindernevendienst

Seniorenmiddag 21 januari
Het was een gezellige middag die goed werd bezocht. We waren met
42 personen, niet gek he?
We werden welkom geheten door B.F. en na het zingen van lied 513
vers 2 en 4, werden we getrakteerd op koffie/thee en knieperkes,
gebakken door M. en M. H. .Daarna werd er een glaasje geschonken
en konden we toosten op het nieuwe jaar. Er werd gezellig gepraat,
mensen gingen bij elkaar zitten of zochten iemand op.
G.K. las een mooi verhaal over haar lieve trouwe vriend die haar altijd
vergezelde tijdens de wandelingen. Het was een rollator.
Er was ook nog gelegenheid om te sjoelen, dominee T.v.L. was de
winnaar. Zo zie je maar ze kan niet alleen goed preken ze kan ook goed
sjoelen.
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R. v. D. sloot de middag nadat we het lied 913 vers 1 en 4 gezongen
hadden begeleidt door J.W.
Er is nog gecollecteerd voor het orgel. De opbrengst bedroeg €88,72.
Deze middag is voor herhaling vatbaar, we hopen dan ook dat er veel
mensen zullen komen op de volgende seniorendag.
Hartelijke dank aan J.W. R, M en M, R, B, G en niet te vergeten I.S.
J.S.

Uitnodiging Seniorenmiddag 22 april 2018
Hierbij wordt u uitgenodigd voor de seniorenmiddag op zondag 22
april. We willen een spreker uitnodigen, dus het wordt een interessante
middag. En natuurlijk staan de sjoelbakken ook weer klaar achter in de
kerk.
Voor de mensen die gehaald willen worden, zij kunnen contact
opnemen met R.R.P. Hopend op een goede opkomst. Tot ziens op
zondag 22 april.
Hartelijke groet,
Het comité van de seniorenmiddag,
R.R.P.

Onze dank bij het overlijden.
Bij het afscheid van W. v.d. T-O, hebben de prachtige bloemen, de
bijzondere woorden die werden gesproken en de aanwezigheid van zo
velen van u, grote indruk op ons gemaakt. Voor dit alles willen wij
onze hartelijke dank uitspreken.
W. heeft door haar afkomst haar Twentse moedertaal nooit losgelaten.
Daarom is er tijdens de herdenkingsdienst de Twentse vertaling
gezongen van “The Family Tree”. Een lied over de stamboom die wij
allemaal hebben,
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’n stamboom
Tekskes in de weend
Ze buugt en mangs dan brekt ze,
Toch blif’t een veilig plekske
’n Boom woar ie oet stamt.
Wortteln stark en deep
Verankerd in de eerde,
Zo zal allns van weerde
Elk’n storm deurstoan.
Noe wie dan één van oons
Veurgood möt loaten goan,
Holt wie meka vast
Zo a’w ait hebt doan.
En as de bleadkes valt
De tekke kaal wordt koald,
Is’t good te wet’n as het weer geet deujn
’n Stamboom ok weer zal goan bleujn.
De wotteln voort de tek’
Zoas va en mo de wichter,
Het bladerdek steeds dichter.
Woar kö’j better schoel’n
De groond woar ie oet stamt.
Doar zö’j weer in verdwienen,
Dan zal’n keerske schienen
Zo da’w nooit verget.
Hadder as de weend kan leujn,
Zal’n stamboom altied wieder greuj’n.
H. v.d. T.
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Thematische vieringen met liederen van Stef Bos
Ook zin in een keer een ander soort viering? Niet zoveel hoeven, maar
gewoon zitten en luisteren? Een viering aan de hand van een prachtig
lied, bijbels-geïnspireerd? Kom dan de 4e zaterdag van de maand naar
de Plechelmusbasiliek voor de vieringenserie In een ander licht. In
deze thematische vieringen staan liederen van Stef Bos centraal van
zijn cd In een ander licht. Daar heeft hij bijbels figuren bezongen. We
luisteren naar deze liederen, lezen ut de bijbel het bijbehorende
verhaal, houden een korte overweging, ontsteken licht voor ons eigen
intenties, zingen en bidden samen en luisteren tot slot nogmaals naar
het lied.
De eerste viering is op 27 januari, daarna 24 februari, 28 april, 26 mei
en 23 juni om 19.00.
U bent van harte welkom!
Pastor M.S.

TIJDVERSCHIJNSELS
Wat betekent Pasen en wie was Judas?
In ‘De wereld draait door’ daagde Marc-Marie Huijbregts presentator
Mathijs van Nieuwkerk uit. Het gebeurde een jaar geleden. Ik heb het
onthouden omdat ik niet had vermoed dat de kennis zover is
weggezakt. “Weet jij eigenlijk wat Pasen betekent”, vroeg de olijke
tafelheer. Van Nieuwkerk waagde zich niet aan een antwoord.
“Iemand anders hier?”, informeerde Marc-Marie, voormalig
misdienaartje en dus een kenner. Niemand stak een vinger op. “Dan
herdenken wij dat Jezus voor onze zonden is gestorven”. Omstreeks
diezelfde tijd schreef columnist Max Pam in het Parool dat nog maar
weinig mensen weten dat Jezus met Pasen ten hemel voer.
Dat krijg je als je het moet hebben van bedenksels als ‘The Passion’ en
niet meer van bijbelkennis. Deze keer, eind maart, wordt het
lichtgevende kruis van die ‘passie’ door de Bijlmer gezeuld. De
hoofdrolspelers zullen vast weer aanschuiven bij Van Nieuwkerk.
‘Evangelist’ Beau van Erven Dorens vertelde daar eens dat hij niets
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met geloof had, maar het lijdensverhaal wel ‘waanzinnig’ vond. Dat
betekende vroeger knettergek, tegenwoordig fantastisch.
Al neem ik opstanding en hemelvaart niet letterlijk, toch kan ik niet
tegen zulke uitwassen. Dat geldt ook voor de jaarlijkse bijbelquiz op
tv. Daar moet geraden worden of vrouwen van Paulus al dan niet met
een hoedje op naar de kerk moesten. Bijbelkennis als spelletje in onze
‘joods-christelijke traditie’? Zelfs dat niet. Paulus, Pasen, Pinksteren
en Kerst hebben niets joods. Trouwens, tegen het idee dat wij in zo’n
traditie zouden leven kan ik ook al niet. Ik heb alle begrip voor de
rabbijn die uit het CDA stapte met de redenering: vroeger mochten de
joden hier niet mee doen en wie de oorlog overleefde was niet welkom.
Hij zei nog net niet: hoe durven jullie, het antisemitisme heeft een
christelijke voedingsbodem.
Kennis van de christelijke cultuur zou toch tenminste bij je algemene
ontwikkeling moeten behoren, vind ik. Of is dat van vroeger? In de
winkel ligt een boekje ‘Muggenzifters en zondebokken’ vol bijbelse
uitdrukkingen in ons taalgebruik. In de inleiding lees ik: ‘Voor de
moderne mens is het wellicht moeilijk te begrijpen, maar voor onze
voorouders heel voor de hand liggend: de bijbel was vaak het enige
boek dat de mensen in huis hadden en er werd dagelijks uit gelezen’.
Dat laatste gebeurt niet vaak meer, in elk geval door mij niet, maar ik
ben wel van de generatie waarin nog verzenen tegen prikkels werden
geslagen en je wist wat daarmee werd bedoeld. Val ik, als lezer en
boekenliefhebber, nog net buiten de categorie ‘voorouders’?
Weet u wat – droevig genoeg – al een paar jaar de best verkochte
Nederlandse roman is? Dat is ‘Judas’. Niet Iskariot, maar Holleder.
Zou de zus van de crimineel, die het boek heeft geschreven en haar
broer een judas vindt, weten waar de typering vandaan komt? Het zou
me verbazen.
In de boekwinkel ligt nog een ‘Judas’, namelijk een roman van de
Israëlische schrijver Amos Oz. Was dat maar een bestseller. Het is
boeiende lectuur voor mensen die wèl weten waar Pasen voor staat en
daarover nadenken, omdat zij de bijbelverhalen niet letterlijk nemen,
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zoals hun voorouders deden. Amos Oz denkt met je mee. Wat bezielde
de priesters om die vredelievende Jezus te laten kruisigen? En wat
bezielt christenen om van dat laatste een noodzakelijk onderdeel van
hun religie te maken? Daar schrijft zijn hoofdpersoon de scriptie ‘Jezus
in de ogen van de joden’ over. Hij is vooral geïntrigeerd door Judas.
Wat deed die vermoedelijk meer ontwikkelde man in het gezelschap
van eenvoudige vissers? Was hij er door de priesters op uit gestuurd
om te onderzoeken of die rabbi daar in Galilea echt zo bijzonder was?
Waarna hij nota bene een onmisbare schakel zou worden in de
wonderlijke christelijke legendevorming.
De man komt er natuurlijk niet uit. Het is zo gecompliceerd. Zonder
afschuwelijke Jodenhaat in het christelijke Europa was de huidige staat
Israël er niet geweest, zonder christenen misschien geen antisemitisme.
Het kan mensen die nadenken over, bijvoorbeeld, de te onpas
opgevoerde ‘traditie’ intens bezighouden.
W.T.

VERWONDERING
Waarom ik carnaval nooit helemaal begrepen heb.
Hoe zot het feest der zotten is, oftewel het carnaval, merk je pas op het
moment dat je je vergist in de datum. Wij mochten ooit- het zal in de
3e of 4e klas van de basisschool geweest zijn- in het kader van carnaval
allemaal verkleed op school komen. Eén jongetje uit mijn klas had zich
echter in de dag vergist en stond die middag als enige heel beteuterd in
z’n clownspakje op het schoolplein. Misschien is het dit voorval
geweest, dat bij mij de basis heeft gevormd voor een zeker onbegrip
voor carnaval. Hoe vanuit een ogenschijnlijk niets in één keer een feest
tevoorschijn kon komen, heeft mij altijd in hoge mate verwonderd. Ik
heb het dan ook nooit verder geschopt dan boer, en ook de kómende
jaren verwacht ik niet tot prins te worden gekozen.
Natuurlijk, het carnaval heeft alles te maken met de vastenperiode, die
er vanaf aswoensdag op volgt. Maar of er veel mensen in Oldenzaal
zijn die dat nog kennen, laat staan zich er aan houden? Wanneer ik, na
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dit stukje te hebben geschreven, tijdens Rosenmontag in het café een
willekeurige carnavalsganger aanschiet, met de vraag of hij vanaf
woensdag nu werkelijk die 40 dagen tot Pasen in bezinning zal door
brengen, zal ik ófwel gelijk meegetrokken worden in de polonaise,
ófwel met een boog de deur weer uit vliegen. Dus die vraag stel ik
maar niet. De carnavalsmis ten spijt zien de meesten van ons toch niet
gelijk dat verband tussen de drie dolle dagen en onze godsdienst.
Dus hoewel de feestneus, waar ooit Toon Hermans zo’n leuk liedje
over zong, bij mij niet vaak uit de la is gekomen, is het nu ook weer
niet zo, dat ik drie dagen de stad uitvlucht, zodra de Doarn Döll weer
in de bus ligt. Ergens heeft het ook wel wat. We kunnen tenminste nog
relativeren. We zien ergens nog het komische van ons eigen bestaan
in, en nemen onszelf blijkbaar ook weer niet al te serieus. Met
goedmoedige spot tonen we onze eigen tekortkomingen of die van de
ander. En niemand die dan kwaad wordt, want we zien de humor er
wel van in. En wat ook mooi is: de grenzen tussen mensen vallen
enigszins weg. De directeur van het bedrijf waar je werkt en die je in
De Engel aan de bar treft, heet plotseling gewoon Henk, en je mag hem
zelfs aanraken. Waag dat natuurlijk niet na een week nog te doen, want
dan heb je het niet helemaal begrepen. Maar toch.
Prediker wist het zelfs al. Voor alles is een tijd. Ook om drie dagen te
feesten. Maar ook op andere momenten moeten we af en toe eens die
neus van Toon opzetten. Een ander eventjes aan het lachen maken.
Onszelf en het leven niet altijd te serieus nemen. Ook dat is voor mij
een vorm van bezinning, die dan toch ook wel weer in de
Veertigdagentijd past.
M.K.

Bedankt voor de bloemen
Fijn dat ik zondag 21 januari de bloemen kreeg! Ik volg de diensten
zoveel mogelijk via mijn ‘kastje’. Naar de kerk komen gaat helaas
niet meer.
R.G.
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Vergaderingen / bijeenkomsten
In stilte het weekend beginnen
Basiscatechese
Leerhuis
St. Leendert Vriel
In stilte het weekend beginnen
Basiscatechese
Moderamen
Inspiratiemorgen kunstenaars
In stilte het weekend beginnen
Basiscatechese
Redactievergadering Hofstem
Diaconie
Biddag arbeid en gewas
Hofavond
In stilte het weekend beginnen
Basiscatechese
College van kerkrentmeesters
Avond nieuwingekomenen
Jongvolwassengroep
In stilte het weekend beginnen
Basiscatechese
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Vrij
Vrij
Di
Woe
Vrij
Vrij
Ma
Vrij
Vrij
Vrij
Ma
Ma
Woe
Woe
Vrij
Vrij
Ma
Ma
Di
Vrij
Vrij

23 febr.
23 febr.
27 febr.
28 febr.
2 maart
2 maart
5 maart
9 maart
9 maart
9 maart
12 maart
12 maart
14 maart
14 maart
16 maart
16 maart
19 maart
19 maart
20 maart
23 maart
23 maart

19.00 uur
19.00-19.45
16.30-17.30
19.00-21.00
19.00 uur
19.00-19.45
19.30 uur
09.30 uur
19.00 uur
19.00-19.45
10.30 uur
20.00 uur
18.30 uur
20.00 uur
19.00 uur
19.00-19.45
19.30 uur
20.00 uur
20.00 uur
19.00 uur
19.00-19.45
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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:
15 maart
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: 23 maart 2018

26

27

28

