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COLOFON 

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 

Redactieadres: Noordelijke Esweg 131, 7558 MN Hengelo. 

Predikant 
Ds. J. van Lindenhuizen  
Buizerdstraat 14  
7574 BR Oldenzaal  
E-mail: jvlindenhuizen@gmail.com 
 
Werkdagen: maandag, dinsdag en 
woensdag en zondags de gehele 
dag als ik dienst heb.   
Telefonisch het beste te bereiken 
op werkdagen 's ochtends tussen 
8.30 en 9.00 uur en 's middags 
tussen 17.00 en 17.30.  
Mobiel: 06-20248850  
 
Pastoraal werker / 
Coördinatie pastoraat 
Mevr. Y.C. Meyer 
Kloosterstraat 50 
7571 DB Oldenzaal  
Telefoon 06-14379278 

Scriba 
Mevr. M. van de Langemheen 
Hengelosestraat 78  
7572 BR Oldenzaal  
Telefoon 06-45893313 
E-mail: ramshorsten@hotmail.com  
 
Koster 
Mevr. G. Schollaardt-v.d. Bent 
Noordelijke Esweg 131  
7558 MN Hengelo  
Telefoon (074) 2782810  
E-mail: famschollaardt@gmail.com 
 
Organist  
Contactpersoon: 
Dhr. J. Schollaardt  
Noordelijke Esweg 131  
7558 MN Hengelo 
Telefoon (074) 2782810 
E-mail: famschollaardt@gmail.com 

Kijk ook eens op de website van de Hofkerk 

www.hofkerk-oldenzaal.nl 

 

http://www.hofkerk-oldenzaal.nl/
mailto:jvlindenhuizen@gmail.com
mailto:famschollaardt@gmail.com
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Rondom de diensten 
 

Op 27 mei gaat ds. E.P. van der Veen (Emmeloord) voor. Het is zondag 

Trinitatis, de dag waarop we lezen en horen dat God zich laat kennen. 

En kennen in de joodse traditie betekent ‘zich herinneren, één zijn met, 

begaan zijn met.’ De kleur in de kerk mag deze zondag nog rood zijn.  

 

Op 3 juni, de 1e na Trinitatis, is de kleur weer groen en wordt het ritme 

van de kerk weer iets stiller - je zou kunnen zeggen: we hebben de 

moeilijke, steile weg beklommen en nu staan we als het ware op de top 

van de berg en is er tijd voor beschouwing en rust. Ds. Tieneke gaat 

voor en Jeannette Westra bespeelt het orgel.  

 

10 juni is een bijzondere zondag want voor ds. Henk Dikker Hupkes is 

het officieel gezien zijn laatste dienst bij ons - hij bereidt zich voor op 

zijn welverdiende emeritaat. Zijn afscheid in Weerselo staat gepland 

op 1 juli. Een goede dienst Henk en dank voor je fijne aanwezigheid 

bij ons al die jaren.  

 

Op 17 juni vieren we samen het Heilig Avondmaal. Met koninklijke 

bomenverhalen uit Ezechiël en Marcus. Over hoe een klein begin groot 

resultaat kan hebben en over een wereld waarin voor iedereen 

beschutte ruimte is. En dat in combinatie met het Avondmaal, mooi.  

 

Op de 1e zondag van de zomer, 24 juni gaat ds. M. Vlasblom (Losser) 

voor bij ons en is Henk Warnaar onze organist.  

 

En hier ook alvast de datum van de overstapdienst van onze 8e 

groepers. Op 1 juli is er een bijzondere dienst waarin we afscheid 

nemen van Annika, Marit, Jitske, Sophia, Joshua en Nick. VOF de Hof 

werkt mee aan deze dienst en alles wordt méé voorbereid door de 

kinderen en de ouders. Vanaf 6 juni kunnen de kinderen de liederen 

ook mee oefenen met VOF, aanvang 19.30 uur in de kerk.  

 

Ds. J. van Lindenhuizen  
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Zondag – 27 mei - 10.00 uur  

 
Voorganger  Zondagskind  

Ds.  E.P. v.d. Veen  Sophia Pape  

Ouderling  Kindernevendienst  

Mevr. G. Medema  Renske Bork / Gerard Pape  

Diakenen  Collectes  

Mevr. J. Slinger  1) Amnesty International  

College van kerkrentmeesters  2) Instandhouding eredienst  

Dhr. H. Medema  Autodienst  

Organist  Fam. Valkema 

Dhr. H. Warnaar  Tel. 516348 

 
Zondag - 3 juni - 10.00 uur  

 
Voorganger  Zondagskind  

Ds. J. v. Lindenhuizen  Joshua Vennegoor op Nijhuis  

Ouderling  Kindernevendienst  

Mevr. R. van Dijk  Katja Verbeek/Meiliany Utung  

Diakenen  Collectes  

Dhr. R.G. Dreierink  1) Diaconaal werk plaatselijk  

College van kerkrentmeesters  2) Instandhouding pastoraat  

Dhr. B. Post  Autodienst  

Organist  Fam. Dreierink  

Mevr. J. Westra  Tel. 533030  

 

 

Zondag – 10 juni - 10.00 uur  
 
Voorganger  Zondagskind  

Ds. H.C. Dikker Hupkes  Marit ter Beek  

Ouderling  Kindernevendienst  

Mevr. M. v.d. Langemheen  Kirsten Post / Marianne Hamhuis  

Diakenen  Collectes  

Mevr. A. Wolbers  1) Kerk in actie/Werelddiaconaat  

College van kerkrentmeesters  2) Instandhouding kerkelijk gebouw 

Dhr. H. Schreurs  Autodienst  

Organist  Dhr. Troost  

Dhr. J. Schollaardt  Tel. 074-3492690 
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Zondag – 17 juni - 10.00 uur  

Heilig Avondmaal, m.m.v. ‘Hofkoor’ o.l.v. Koos Schollaardt  

 
Voorganger  Zondagskind  

Ds. J. v. Lindenhuizen  Kira ter Beek  

Ouderling  Kindernevendienst  

Mevr. M. Hamhuis Renske Bork / Gerard Pape  

Diakenen  Collectes  

Dhr. G. Dortland  
Mevr. B. Frowijn  

1) Hospice Oldenzaal  

College van kerkrentmeesters  2) Instandhouding pastoraal werk 
ouderen  

Mevr. I. Simao  Autodienst  

Organist  Fam. Elferink 

Dhr. J. Schollaardt  Tel. 514396 

 

 

 
Zondag – 24 juni - 10.00 uur  

 
Voorganger  Zondagskind  

Ds. M. Vlasblom (Losser)  Annika Lentfert  

Ouderling  Kindernevendienst  

Dhr. H. v. Duijvenbode  Clary Lentfert / Meiliany Utung  

Diakenen  Collectes  

Dhr. R.G. Dreierink  1) St. Armoedebestrijding 
Oldenzaal 

College van kerkrentmeesters  2) Eigen jeugdwerk (de overstap)  

Dhr. H. Meulenbeld  Autodienst  

Organist  Fam. Arends  

Dhr. H. Warnaar  Tel. 551502 
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De aarde zit boordevol hemel  
 

Ik draag al wekenlang een 

klein versje met me mee: 

De aarde zit boordevol 

hemel. Het is de 

openingstekst van een klein 

gedichtje van Elizabeth 

Barret Browning (1806-

1861) en het verwijst naar 

Mozes en naar ons 

uiteraard.  
 

De aarde zit boordevol hemel 

en elke struik, hoe gewoon ook, 

staat in lichterlaaie van God. 

Maar enkel hij die het ziet 

doet zijn schoenen uit. 

De rest zit eromheen  

en plukt bramen. 
 

Ik noem het een mystiek versje. Dat moet wel want anno nu zit de 

aarde helemaal niet vol met hemel: de plastic soep, de aardbevingen, 

vervuilers, smeltende ijskappen, mensen die oorlog voeren, 

vluchtelingen die we nog steeds rond laten dobberen en noem het 

allemaal maar op. En de tweedeling in dit gedicht herkennen we denk 

ik ook. Er zijn mensen die met blote voeten op de aarde staan en 

werken aan een betere wereld en er zijn mensen die er om heen zitten 

en zich te goed doen aan de vruchten. Die misschien wel niet weten 

hoe het anders moet. Zieners en zitters. Dat welbekende en beslissende 

bijbelse thema: ogen hebben maar niet zien, oren hebben en niet horen. 

Een beetje zoals de leerlingen bij elkaar zitten rond Pinksteren en de 

deur angstvallig dicht houden. Of wij zelf.  

 

Het gedicht wordt anders als je ‘ziet’ dat het over God en mensen gaat. 

Over de relatie tussen God en mens. Dan wordt die eerste zin een 
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ontdekking, een constatering. De aarde zít boordevol hemel. Aarde en 

hemel die bij elkaar horen zoals twee geliefden bij elkaar horen. Die 

intense verbondenheid die we Geest noemen en die gaat over vuur in 

alle struiken waarin God zich bekend maakt en waarvoor niet alleen 

Mozes zijn schoenen uittrekt maar ook wij. Datzelfde vuur waarmee 

de leerlingen met Pinksteren naar buiten treden en over God spreken 

in een taal die iedereen verstaat. Datzelfde vuur waarmee we ineens 

een warme Hemelvaartviering beleven en ‘picknicken’ met veel meer 

mensen dan we hadden verwacht. Datzelfde vuur dat klinkt in het ‘ja’ 

van iemand die belijdenis doet. Of in iemand die jou ziet in De 

Verwondering en besluit weer naar de kerk te gaan. Vuur dat warmt en 

niet verbrandt, vuur dat in beweging zet en bezielt en vanaf nu in ons 

midden woont en hemel en aarde tezamen bindt. Uit dus die schoenen!  

 

ds. Tieneke  

 

Hofbrug 

 

Je zou kunnen zeggen dat we een mooie spurt maken wat jeugdwerk 

betreft op weg naar het volgende seizoen. Want dit jaar was het 

hommeles, te weinig kinderen en geen tijd of interesse en voetbal gaat 

voor. U kent dat wel. Op 1 juli stappen er echter zes kinderen 

enthousiast over en dat betekent dat we best een grote groep jeugd 

hebben volgend jaar.  

Voor de oude garde van dit jaar proberen we nog een viertal Hofbrug 

bijeenkomsten te doen. Op vrijdagavond 1, 15, 29 juni en 13 juli 

komen we bij elkaar in de kerk, aanvang half acht. En let op: de 

overstapkinderen kunnen nu ook al aansluiten. Persoonlijke 

uitnodiging volgt. Ik heb zeker nog hulp nodig bij deze enthousiaste 

kinderen dus graag opgeven bij mij als je mee wilt doen met de jeugd. 

Je hoeft niet meteen jeugdouderling te worden  maar als je het leuk 

vindt om met jongeren en zingeving bezig te zijn, doe je schoenen uit 

en ga even op sollicitatiegesprek bij de dominee. Leeftijd niet 

belangrijk. En kijk ook even om u heen voor gegadigden en geef namen 

door…  
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Andere koffie bij de Dominee – stadspastoraat 

 

Een nieuw Hofkerk-initiatief gaat het licht zien: Andere koffie bij de 

Dominee. Even terzijde van alle drukte een plek, midden in de stad, 

waar een ieder terecht kan met vragen over zingeving, religie, 

levensvragen, kortom: met alles wat een mens bezighoudt. Telkens 

weer horen en lezen we in de Bijbel dat de woorden van God voor 

iedereen zijn. Gods zending is zending in de wereld. Maar we weten 

ook dat de drempel om een kerk binnen te stappen of een dominee aan 

te spreken best hoog is. Vandaar deze vorm. Iedere woensdag van 11 

tot 12 uur is er een tafeltje voor ons achterin bij de Dominee 

gereserveerd. Een plek waar we ons laten zien, troosten, uitnodigen, 

luisteren, uitleggen en zingen zonder orgel. Waar we kerk zijn waar je 

het niet verwacht. Er worden flyers en posters gemaakt om op te 

hangen en uit te delen (ze liggen binnenkort in de hal en ze mogen ook 

achter je eigen raam), afspraken met de krant en we rekenen op veel 

mond-op-mond-reclame voor dit initiatief. Want de PR is belangrijk. 

In principe ben ik er zelf iedere woensdag maar er zijn meerdere 

‘achtervangers’ die aanwezig kunnen zijn als andere werkzaamheden 

voorgaan. Andere koffie bij de Dominee start op woensdag 6 juni. En 

kom zelf ook even langs?  

 

Leerhuis juni: Ouder worden met een twinkel? 

  

Op 5, 12, 19 en 26 juni is er weer tijd voor het Leerhuis. Iedere dinsdag 

van half vijf tot half zes in de Keukenhof. Met een glaasje en een hapje 

er bij. Ik dacht zelf aan het thema: Ouder worden. Mijn ‘oude’ mentor 

Jean Jacques Suurmond schreef daar een goed spiritueel boekje over: 

Meer geluk dan grijsheid. Wie komt mee-twinkelen? Aanmelden bij 

ds. Tieneke.  
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Vrijwilligersfestival 6 juni  

 

In ‘mijn straat’ wordt op 6 juni een Oldenzaals Vrijwilligersfestival 

georganiseerd. En daar is de Hofkerk natuurlijk bij, samen met onze 

RK-collega’s. Vanaf 16.00 uur wordt het Park Stakenkamp, Boerderij 

Stakenboer en Breedwijs omgetoverd tot een festivalterrein met tal van 

activiteiten en demonstraties van vrijwilligersorganisaties. We laten 

zien wat we in huis hebben én aan welke vrijwilligers we behoefte 

hebben. Maar het is zeker ook een uitnodiging om eens te zien wat er 

allemaal gebeurt in Oldenzaal en waar we ook nodig zijn. Wie wil 

helpen die middag, graag even contact opnemen met ds. Tieneke. 

 

Feest in de Buizerd op 3 juni  

Welkom allemaal om op 3 juni, vanaf een uur of drie (15.00 uur) even 

een drankje te doen bij mij thuis. Even zien waar ik woon en alvast te 

toosten op mijn verjaardag op 4 juni.  

 

Inspiratie-Festival 2018 - een weekendje geestelijk uitwaaien.  

 

In oktober 2016 werd op 

Terschelling het eerste 

Inspiratiefestival voor de kerken 

georganiseerd. Een 

gemeenschappelijk initiatief van 

de Protestantse Universiteit, de 

Protestantse Kerk Nederland en de 

gezamenlijke kerken op 

Terschelling. Doel was om 

mensen die betrokken zijn bij de kerk een moment van inspiratie en 

opladen te geven. Veel mensen werken keihard in die kerk en dit is een 

moment om even op te laden, noem het een ‘inspiratiereis’. Ruim 400 

deelnemers: dominees, jeugdwerkers, ouderlingen, hoogleraren, 

theatermakers, diakenen, actieve gemeenteleden en studenten kwamen 

op het festival af. Ook onze eigen dominee was er bij. In 2018 vindt 

dit inspiratiefestival weer plaats en wel op 26, 27 en 28 oktober.  
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Mathilde de Graaf, 

predikant op Terschelling 

en een van de 

organisatoren schrijft: ‘De 

eilander-kerken bieden 

gastvrijheid. Aan het 

festival doen bevlogen 

mensen mee die zin, ziel en 

zinnen willen prikkelen. Deelnemers worden onthaald op een 

programma vol inspirerende verrassingen. Wandelend en fietsend 

trekken zij door bos, duin en strand van locatie naar locatie, van 

historisch kerkje naar een duinpan. Er zijn onderweg onder andere 

voorstellingen, meditatieve tochten, stilte- en gebedsmomenten, 

getijdenvieringen, debatten, workshops, films, muziek en zang, 

vertellingen, theater, creatieve verbeelding, meet & greet en nog vele 

andere expressieve uitingen. Het programma begint bij het krieken van 

de dag en duurt tot middernacht. Ieder kan een eigen energieplanning 

maken voor invulling van dit inspirerend avontuur. Alles om te delen 

in geloof en leven, om te verbinden en te bezielen.’  

 

Daarom de vraag aan U: zullen we het er eens over hebben en kijken 

wat een dergelijk initiatief bij ons oproept? Mijn voorstel is dat we 

samen met ds. Tieneke om de tafel gaan zitten om naar elkaar te 

luisteren wat dit festival voor ons zou kunnen betekenen. Misschien 

komt daar wel een praktische manier uit om wel of niet, of voor een 

deel, mee te doen aan dit initiatief. Ik stel voor om woensdag 13 juni 

‘s avonds om 19.30 uur bij elkaar te komen in de Hofkerk. Laat even 

weten of u komt: stuur een mail naar arjen @kairos-consultancy.com 

of bel 06-4224343 of spreek me even aan na de kerkdienst. 

 

En bent u toch bezig in de agenda, noteert u dan ook meteen 30 

oktober? Dan is er weer een gemeenteavond.  

  

Met groet, Arjen van Dijk,  

voorzitter kerkenraad  
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Meeleven 
  
Margreet Bijl is inmiddels weer thuis na een paar dagen onderzoek in 

het ziekenhuis. Het blijkt toch weer zoeken naar de beste hulp op dit 

moment en we wensen haar en Arie veel goede moed en de juiste 

oplossingen.  

José Klein Kiskamp is inmiddels verhuisd naar haar nieuwe woonplek 

in Hengelo. Ze blijft wel bij ons kerken – fijn dat ze zich zo thuis voelt 

bij ons. Heel veel goeds voor jou José en we zien elkaar. Wilt u haar 

een kaartje sturen dan kan dat het beste via dominee Tieneke. Zij stuurt 

het door.  

En voor diegenen die in de paar weken dat hij bij ons was hem hebben 

gesproken en ontmoet: Vincent V. is inmiddels in een andere stad 

beland. Alle hulp die hij hier bij ons kon ontvangen heeft een 

uithuisuitzetting niet kunnen vermijden helaas. Hij is in goede handen 

en er wordt opnieuw gezocht naar een plek waar hij tot rust kan komen 

en het leven weer op de rails kan zetten. Ook berichten aan Vincent 

mogen via dominee Tieneke. 

Herman van de Toorn is door een onhandige manoeuvre op de fiets ten 

val gekomen. Door de klap heeft hij scheurtjes in zijn heup en moet 

een aantal weken rusten en revalideren. Gelukkig mag hij zich wel 

voorzichtig verplaatsen met een looprek. In Oldenzaal was geen plek, 

maar, zo zei Herman, ik lig hier als koningin Wilhelmina. We wensen 

Herman veel geduld om deze tijd ‘uit te zitten’ en een spoedig herstel.  

Toen Jan Grotenhuis de paaskaars kreeg zei hij erbij dat, mocht hem 

wat overkomen, dit prachtige geschenk naar iemand anders in de 

Hofkerk moest gaan. We wisten niet dat dit al zo snel een feit zou zijn. 

In het ouderlingenoverleg werd een naam genoemd van een persoon 

waar de paaskaars, juist ná Jan, zeker naar toe moest gaan… Zo werd 

hij op 7 mei overgedragen aan Marietje Hofmeijer. Jaren was zij een 

goede buur en een vriend dichtbij voor Jan. Ze moest even van de 

schrik bekomen maar heeft hem vervolgens dankbaar aanvaard.  

Mevrouw De Ruiter revalideert nog in Gereia, we wensen haar en haar 

man kracht en geduld toe in deze moeilijke periode. 
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De heer Klaas Visser, altijd druk geweest voor de klussenclub, moet 

de dagen nu nemen zoals ze zijn. Dat is niet eenvoudig. Ook hem 

wensen wij daarbij veel sterkte en kracht. 

 

Het pastoraal team 

 

Kom, heilige Geest, 

speek 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/ Liedboek pagina 1139 

 

Op het moment dat ik dit schrijf zitten we in de week voor Pinksteren. 

Voor mij het meest intense en intieme feest van alle Christelijke 

feesten. In de Bijbel wordt ‘geest’ gebruikt voor Gods aanwezigheid 

en kracht. Het Hebreeuwse woord voor geest is roeach, het Griekse 

woord is pneuma. Deze woorden betekenen in de eerste plaats wind of 

adem.  

Als je mediteert dan richt je je aandacht op één punt en vaak is dat de 

ademhaling. Door je rustig te focussen op de beweging van de lucht: 

je ademt in, je voelt de luchtstroom door je lichaam gaan, je longen 

vullen zich, je buik zet uit en de ommekeer: je ademt uit, je buik zakt 

in, je longen raken leeg. 

Als je je dan voorstelt dat die adem niet zomaar lucht is, maar Gods 

geest, Gods adem, die ademt in jou, dan wordt het een heel andere 

meditatie. Die komt echt binnen, kun je wel zeggen. Gods adem die 

ons telkens weer nieuw leven schenkt. Door stil te worden, door je 

gedachten tot rust te laten komen, door zo God in en uit te ademen, in 

je lijf, kun je, zo denk ik, leren onderscheiden wanneer het hoofd 

spreekt en wanneer het hart. Het hart, zo spreekt Bernardus van 

Clervaux zijn verlangen uit, waarin de Heilige Geest mag doorklinken. 
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Ik wens ons allen een wijs hart, waarin de stem van God, door de 

heilige Geest, tot ons kan spreken én dat we momenten durven te 

nemen om stil te worden en te luisteren… 

 

Yvonne Meyer 

 

IN MEMORIAM  
mevrouw Grietje Greven-Willemsen 
Geboren 17-1-1937. Overleden 27-4-2018. 
 
Mevrouw Greven is geboren in Oldenzaal op een plek 

waar nu de Vijfhoek staat. Als jong meisje vertrok ze 

met haar gezin in een woonwagen. In Markelo heeft het gezin een tijd 

lang een vaste plaats gevonden. Ze heeft haar man in Markelo ontmoet 

en ze zijn in 1955 getrouwd. Ze kregen vier kinderen. In 1967 is het 

gezin naar Oldenzaal getrokken alwaar ze gewoond hebben aan de 

Bleekstraat en de Ootmarsumsestraat.  

Zoals zoveel meisjes uit die tijd heeft ze na de lagere school de 

huishoudschool gedaan en moest ze toen gaan werken. Zo heeft ze o.a. 

in Hengelo gewerkt bij Madras en in Oldenzaal bij Rinco en bij 

Gelderman. Ze was van het harde werken: niet zeuren, gewoon handen 

uit de mouwen! 

Uit een prachtig oud document blijkt dat ze op 15 april 1957 belijdenis 

heeft gedaan in Markelo en lidmaat is geworden van de Hervormde 

Kerk. Haar man was ook hervormd, maar, zo zei hij graag: “geloven 

kan ik ook aan de keukentafel!” 

Ze was een lieve vrouw, zo zegt de familie in koor, en een harde werker 

en ze klaagde nooit. Een ander moest ook niet zeuren, want daar had 

ze een bloedhekel aan! Én ze wilde liever geen tranen zien. 

Ze was zeer geliefd bij kinderen en klein- en achterkleinkinderen! Een 

oma waar je van op aan kon, die van het delen was: aandacht, 

chocolaatjes, boodschappen, haar huis, haar liefde… 

Geen wonder dat de kleinzoons haar op handen droegen en dat hebben 

ze, door de kist te dragen, zelfs letterlijk gedaan! De kleindochters 

staken in de afscheidsdienst voor oma een kaars aan en de negentien 
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achterkleinkinderen brachten allemaal een roos voor hun oma mee. 

Wat zou ze daar trots op zijn geweest! 

Oma Grietje, ze zong graag mee op vele zondagochtenden met de 

kerkdienst op TV. Favoriet was: “Dank u voor deze nieuwe morgen”, 

want ze vond dat ze een gezegend leven had. 

Woensdag 25 april ging het ineens wat minder, donderdag ging het 

eigenlijk weer goed, tot vrijdag in de loop van de dag het snel achteruit 

ging. In het bijzijn van o.a. haar vier kinderen is ze rustig heengegaan.  

Op donderdag 3 mei hebben wij afscheid van haar genomen in de 

Hofkerk en haar begeleid naar de begraafplaats aan de 

Hengelosestraat, alwaar ze mag rusten bij haar man.  

Wij wensen de kinderen, klein- en achterkleinkinderen heel veel 

sterkte bij het verwerken van dit verlies. 

 

Yvonne Meyer 
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Overzicht giften en collectes april/mei  
 

 

 

 

 

Collecte t.b.v. JOP, d.d. 1 april  € 119,-  

St. Matamba, d.d. 1 april  € 126,20  

Casa Elia, d.d. 8 april  € 72,82  

St. Armoedebestrijding Oldenzaal, d.d. 15 april  € 78,50  

St. Pietersberg, d.d. 22 april  € 108,10  

Eredienst en kerkmuziek, d.d. 22 april  € 114,67  

Project Kleine Ring, d.d. 29 april  € 67,70  

College van kerkrentmeesters, d.d. 8, 15 en 29 april  € 236,28  

Ouderenmiddag t.b.v. orgelfonds  € 80,35  

Koningsdag, t.b.v. Dorcas  € 125,78  

Opbrengst Talentenveiling  € 1695,- 

Opbrengst koffiepotje  € 99,77  

Opbrengst orgelpijp spaarpot  € 37,69  
 

Giften: 

 

Van personen die onbekend wensen te blijven ontving mevr. Gommer 

€ 10 voor de kerk. Voor het orgelfonds ontving dhr. van Hemert € 10 

en mevr. Naber € 20. Mevr. Meijer ontving € 10 voor de diaconie van 

mevr. L. 

 

Hartelijk dank hiervoor, 

Janke Meulenbeld 
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De Hofvijver 
 

Afgelopen maand weer diverse spullen aangeboden 

gekregen zoals een pannenset en koekenpan, 

dekbedden, kussens een Senseoapparaat, een koelkast 

en een hoogslaper. Alles kon goed worden gebruikt. 

Op de vraag van ons of er mensen waren die wilde helpen met 

Koningsdag is heel goed gereageerd. Het was een goede dag met veel 

aanloop en heeft een bedrag van € 125,78 voor Dorcas opgeleverd. De 

mensen rekenen er na al die jaren echt op dat de Hofkerk open is. In 

de vroege ochtend was het nogal koud en dan smaakt een kop koffie 

of thee extra lekker natuurlijk. Wij danken alle helpers heel hartelijk 

en we hopen dat we volgend jaar weer op uw hulp mogen rekenen. 

 

Namens de diaconie, Jet Slinger 

Tel. 662093 of 06 81504914 

E-mail jetslinger10@gmail.com 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

mailto:jetslinger10@gmail.com
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Bericht van de kindernevendienst  
 

De afgelopen weken zijn we met de kinderen bezig geweest met de 

verhalen over de ark van Noach. Afgelopen zondag ging het over 

beloftes. God geeft een belofte aan Noach en zijn familie door het laten 

verschijnen van een regenboog. ‘Iedere keer als je deze regenboog ziet 

moet je denken aan mijn belofte. Ik zal nooit meer zoveel water over 

de aarde loslaten’. De regenboog is ook een teken van hoop. Er komen 

betere tijden! Samen met de kinderen hebben we deze mooie 

regenbogen gemaakt.  

 

Dan nog een vraag aan u als 

gemeente: 

Tijdens de kinderneven-

dienst vinden we het ook erg 

leuk om spelletjes te spelen. 

Hebt u nog oude spelletjes 

thuis waar u eigenlijk niets 

meer mee doet? Wij houden 

ons van harte aanbevolen. 

De spelletjes kunnen boven 

gebracht worden na de 

kerkdienst. Bij vragen kunt 

u contact opnemen met 

Kirsten Post.  

E-mailadres: kirsten.post@gmail.com.  

 

Groeten, 

 

Clary, Katja, Marjolein, Angela, Renske, Marianne, Gerard, Meiliany 

en Kirsten. 

 

 

 

 

mailto:kirsten.post@gmail.com
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De ogen van God 
 

Onze Hofkerk werd in 1934 ingewijd. Het kerkgebouw is twee jaar 

ouder dan ik. Als we via de hoofdingang de kerk binnenkomen dan 

lopen we tegen een wand aan, met een ingemetselde steen, voorzien 

van een toepasselijke tekst daarop: “Dat Uwe oogen open zijn, dag en 

nacht, over dit huis.” Voor de juiste Bijbel vertaling heb ik even de 

trouwbijbel van mijn ouders (21 September 1922) erbij gepakt.  Het is 

een tekst uit 2 Kronieken 6: 20a, uit het gebed van Salomo bij de 

inwijding van de tempel. Heel bijzonder eigenlijk. De mooie taal 

nodigt uit om een stukje verder te lezen, te weten vers 20b: e.v. 

“....over de plaats, van  dewelke Gij gezegd hebt, Uwen naam daar te 

zullen zetten; om te hooren naar het gebed, hetwelk Uw knecht bidden 

zal in deze plaats. Hoor dan naar de smeekingen van Uwen knecht en 

van Uw volk Israël, die in deze plaats zullen bidden en hoor Gij uit de 

plaats Uwer woning, uit den hemel, ja, hoor en vergeef.” 

Dat klinkt wel een beetje anders dan onze nuchtere NBV. Het doet wel 

wat met me om hiervoor de trouwbijbel van mijn ouders in mijn 

handen te hebben.  

Dat de ogen van de Heer inmiddels 84 jaar op dit huis rustten blijkt 

wel uit de zegen die we samen binnen de Hofkerk en voor Oldenzaal, 

week in, week uit, mogen ervaren. 

 

Ernst van Olffen.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Lied voor de dienst 
 
Als Hofkerk gemeente hebben we vorig jaar enige tijd een lied voor de 

dienst gezongen. Door omstandigheden is dit op de achtergrond 

geraakt. We pakken de draad weer op. Zondag 10 juni zingen we een 

lied (of 2..) vóór de dienst. De teksten komen op de beamer of staan in 

het liedboek. 

 

Koos Schollaardt 
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Vrijwilligers 
 

Op de beleidsdag met de Kerkenraad hebben wij gesproken over 

vrijwilligers. In de bijzondere Kerkenraadsviering heb ik daar nog iets 

over mogen zeggen. 

 

Maar, hoe zit dat nou precies, vrijwilligerswerk. Wanneer en waarom 

ga je dat doen? En wat verwacht je er dan van? Doe je het omdat het 

je gevraagd werd en je voelde je wel min of meer verplicht om ja te 

zeggen? Kwam het helemaal uit jezelf? Is het je 

verantwoordelijkheidsgevoel en is dat je met de paplepel ingegeven of 

vond en vind je het gewoon super leuk om te doen, omdat… je er wat 

van leert… je er mensen ontmoet…je nuttig maakt…je leven een 

zinvolle invulling geeft? 

 

Wat brengt het u en jou, dat vrijwilligerswerk. Of, mag ik het anders 

formuleren. Dat je wat komt brengen, dat is duidelijk. Maar kom je 

eigenlijk ook nog iets halen? Daar denk je misschien niet zo over na. 

Maar het zou maar zo kunnen zijn dat een van de volgende opties bij 

jou past: 

ik kom voor de gezelligheid 

het geeft me een nuttig gevoel 

ik draag zo bij aan een betere wereld 

zo geef ik praktisch vorm aan mijn Christen zijn 

… 

 

Als ik bij mijzelf naga dan doe ik het om er een goed gevoel door te 

krijgen, dat ik van betekenis kan zijn voor anderen, dat ik mijzelf als 

onderdeel van deze bijzondere club mag beschouwen, omdat ik mijn 

steentje bijdraag. Tja… eigenlijk ‘haal’ ik er best veel, als ik er zo bij 

stil sta.  

Hoe zit dat bij u / bij jou?  

 

Yvonne Meyer 

 



20 

We hebben je nodig! 
 

Wil je helpen bij de Hofmarkt op 25 augustus? Verkopen vanuit de 

kraam voor een paar uurtjes of helemaal tot aan het einde bij de borrel? 

We hebben je nodig! Ieder jaar zijn er zo’n 30 vrijwilligers actief op de 

Hofmarkt en nog eens 20 mensen in de aanloop ernaar toe.  

Spontane aanmeldingen mogen binnenstromen bij Hanneke 

via hannekebugter@outlook.com. Geef ook even aan wat je het liefste 

doet: sjouwen, verkopen, sorteren, cateren, opruimen, foto’s maken, 

taart bakken of geld tellen. 

  

Groet, Hanneke Bugter 

 

Verslag van de Talentenveiling op 24 april 
 

Na een zorgvuldige voorbereiding was het dan eindelijk zover. De 

talentenveiling van de Hofkerk. Zo’n 50 belangstellende (en 

biedende!) mensen waren getuige van een hele mooie en gezellige 

avond. Onder aanvoering van de vakkundige veilingmeesters Yvonne 

Ponsteen en Tieneke van Lindenhuizen werd goed geboden op het 

grote en diverse aanbod van kavels. Van de 38 beschikbare kavels 

werden er 36 verkocht wat het mooie bedrag van bijna € 1700,00 voor 

de Hofkerk heeft opgebracht. Bij binnenkomst werden de aanwezigen 

na afdracht van de entreeprijs van € 5,00 (waarvoor theater, 

koffie/thee, pauzedrankje en hapjes!!) “zorgvuldig gescreend” op 

talenten door The Crème Brulettes, die zorgden voor een leuke 

cabareteske en muzikale omlijsting. Het podium was smaakvol 

ingericht met een mager en goed gevuld varken op een baal hooi, 

waarmee de financiële situatie van de Hofkerk werd verbeeld. Bij 

Yvonne Meyer was de gegevensuitwisseling en de financiële 

afhandeling van de gekochte kavels in vertrouwde handen. Na afloop 

was er een gezellige nazit, waarbij de door Marja van Langenheem en 

haar partner gerookte worsten en vleeswaren voor een heerlijk hapje 

bij de drankjes zorgden. Kortom een leuke en gezellige avond, waarbij 

de Hofkerk weer eens liet zien wat ze allemaal in huis heeft. We mogen 

mailto:hannekebugter@outlook.com
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Hanneke Bugter hierbij speciaal bedanken voor haar grote inzet voor 

dit evenement.  

 

Joop Bruil 

 

VERWONDERING 

Wat ik eigenlijk zeggen wilde. 

 

Toen in april zowat de complete Tweede Kamer over de verdwenen 

memo’s van de dividendbelasting viel, gebruikte premier Rutte het 

excuus: “Ze waren er mischien wel, maar ik heb er geen herinnering 

aan”. Wanneer hij gewoon gezegd had dat hij het zich niet meer precies 

kon herinneren, of  niet meer helemaal wist hoe het zat,  was hij er 

waarschijnlijk niet zo goed mee weggekomen. Misschien door zijn 

verklaring aan de fractie wat mooier te verpakken dan de inhoud ervan 

in feite was, gingen kamerleden er over nadenken,  om vervolgens hun 

aanvankelijke kritiek  af te zwakken. De soep wordt tenslotte nooit zo 

heet gegeten als hij wordt opgediend, moet Rutte gedacht hebben. 

Het is natuurlijk een beproefde tactiek, die door politici vaker is 

toegepast. Door het wollige taalgebruik dat Ruud Lubbers vaak 

bezigde in vraaggesprekken, moet menig journalist wel eens gedacht 

hebben: Ik vraag maar niet wat hij nu precies bedoeld, want dan kom 

ik misschien dom over…Een uitdrukking die ook vaak gebezigd 

wordt, vooral door wereldleiders, is dat de “vertrouwensbanden weer 

zijn aangehaald”. Dit wordt dan breed  

uitgemeten in de media, meestal vergezeld van altijd dezelfde foto 

waarop de heren, elkaar de handen schuddend, grijnzend in de camera 

kijken. Kijk eens allemaal hoe erg wij elkaar wel niet vertrouwen! Tja, 

en dan word ik alweer wantrouwig. Want wanneer je elkaar écht 

vertrouwt, hoef je dat niet zo vaak en met zoveel bombarie te 

verkondigen. 

Nee, de echte boodschap zit vaak verborgen in wat mensen juist níet 

zeggen, in wat niet zo uitdrukkelijk genoemd wordt, maar wat je tussen 

de regels door moet lezen. Je vraagt bijvoorbeeld aan  iemand die ziek 

is geweest hoe het er nu mee gaat. Dan krijg je als antwoord: “Ja hoor, 
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het gaat prima. Op zich…”.Wanneer je dan doorvraagt over dat “op 

zich” zal de ander misschien met een verlegen glimlach de schouders 

ophalen. “Ach ja, gewoon doorgaan, he?” Mensen lopen niet zo snel 

met hun gevoelens te koop. En  bescheidenheid wordt dan al gauw 

verward met onze Twentse nuchterheid.  

Goed communiceren. Het blijft lastig, zowel op politiek als op 

persoonlijk vlak. Te moeilijke woorden, te veel woorden, te veel 

zinnen, te weinig….Daarbij komt dat luisteren ook een kunst is. Vaak 

begint iemand een verhaal, om vervolgens door de toehoorders 

halverwege in de rede te worden gevallen met: “ Jaaa, dat ken ik! Weet 

je wat ík heb meegemaakt…….” Kom je er zo ooit achter wat iemand 

wérkelijk had willen zeggen? Want veel van wat we zeggen heeft een 

dubbele bodem. We zeggen het ene maar bedoelen het andere, maar 

spreken dat niet uit.  Ik vraag bijvoorbeeld aan mijn dochter: “ En,  was 

die verjaardag gisteravond nog een beetje leuk?” “Ja hoor, gezellig” 

antwoordt ze met een strakke trek om haar mond.  Dan moet ik dus 

niet verder vragen. Althans niet op dat moment. 

De kracht van het begrijpen ligt niet altijd in de woorden die we 

gebruiken. Natuurlijk, er zijn woorden die in het collectief geheugen 

gegrift staan. “ I have a dream” van Martin Luther King zal zijn kracht 

niet snel verliezen, zolang er mensen zijn die zich die zin blijven 

herinneren. Maar soms is alleen een aanraking voldoende, een 

glimlach, een hand op de schouder…..Misschien helpt die gedachte me 

om die andere bekende zin een beetje te begrijpen: Heb je naaste net 

zo lief als jezelf. Maar wie is dan mijn naaste? En wat houdt dat lief 

hebben precies in? Daar ben ik nog steeds niet over uit.    

 

Martin Kila 
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TIJDVERSCHIJNSELS 

Genieten van zo’n ouderwets boek 
 

Wij hebben de leeftijd waarop het ene kleinkind na het andere 

eindexamen doet en dus boeken moet hebben gelezen. De meisjes doen 

daar niet moeilijk over, maar bij jongens ligt het anders. Dat hebben 

we ook dit jaar weer ervaren. “Bel opa maar”, zegt papa dan, die zelf 

alleen voor vakanties komt snuffelen of er iets leesbaars in de kast 

staat. Want ook de meeste vaders en moeders zijn geen lezers meer. 

Ik had, na het telefoontje, wat flinterduns klaargelegd. ‘Bint’ van 

Bordewijk onder andere. Dat boekje gaat over een leraar, De Bree, die 

op de school van hoofdmeester Bint een klas moet temmen die ze ‘de 

hel’ noemen. “Meteen de eerste zin is al prachtig”, zei ik: “De Bree 

zijn denken was hoekig en nors”. Maar ja, met zoiets kan ik terecht in 

mijn leesclubje dat nog is opgericht door Anne Vlieger voordat die 

dominee in onze Hofkerk werd. Een eeuwigheid geleden dus. Mijn 

kleinzoon kon zich niet voorstellen dat zijn leraar het een bijzonder 

zinnetje zou vinden. 

Misschien had hij daar gelijk in. Ik heb wel begrip voor de leraar die 

literatuurlijsten achterhaald noemde. Waarom alleen boeken en geen 

of nauwelijks muziek en beeldende kunst? Zelfs het idee van Buma om 

iedere scholier een keer naar het Rijksmuseum te sturen, bevalt me. 

Daar zit in de kunst een brok geschiedenis; culturele en gewone 

vaderlandse. Je ging vroeger toch niet uit jezelf naar dat stoffige 

museum als je een dagje in Amsterdam was? 

En geloof maar niet dat ik iets heb gehad aan het klassikaal lezen van 

de Camera Obscura van ds. Nicolaas Beets, een verplicht nummer in 

mijn tijd, waar de leraar een humoristisch geschreven 

maatschappijbeeld in ontwaarde. Of aan Joseph in Dothan, omdat ook 

Vondel op je lijst moest. Dat verhaal kende je uit de kinderbijbel. Het 

enige leuke wat ik me ervan herinner, is dat de leraar zijn tafeltje 

omkeerde om het tussen de poten dienst te laten doen als de put waar 

de broers Jozef in wierpen. Zo speelden we in de klas theater. Maar 

muziek? Ja, een enkele keer zo’n schoolconcert in een koude gymzaal 

die dan even aula heette. 
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De boekenlijst hoort bij mijn jaren vijftig, besef ik als mijn hulp wordt 

ingeroepen. Je had toen volop tijd om te lezen en enige ‘sturing’ kon 

geen kwaad, zodat je niet bleef steken in Tom Mix en Dick Bos. 

Televisie was er niet en de saaie, fietsloze zondag kon een beetje 

worden opgevrolijkt met – ik noem maar iets – het verhaal over Saïdjah 

en Adinda uit de Max Havelaar, die natuurlijk in de boekenkast van je 

ouders stond. Ook Multatuli moest op de lijst. Als het niet met de hele 

klassieker was, dan ten minste met bijvoorbeeld het boekje ‘Barbertje 

moet hangen’. 

Maar, uit de tijd of niet, de literatuurlijst bestaat nog en er is nu een rol 

voor een lezende opa die probeert mee te denken met zijn kleinzoon 

en zich in te leven in de wereld van een moderne leraar. Zo iemand 

weet dikwijls niets van Vondel, las ik onlangs in de krant. Misschien 

heeft hij nog wel enig plezier in die altijd dwars liggende Multatuli. 

Dus heb ik niet alleen modern willen zijn en ‘Boven is het stil’ van 

Gerbrand Bakker gepakt (met de prachtige eerste zin: ‘Ik heb vader 

naar boven gedaan’). Ik heb ook dat boekje ‘Barbertje moet hangen’ 

meegegeven. En ik heb gewaarschuwd dat Barbertje juist helemaal niet 

moest hangen, wat totaal verkeerd in ons taalgebruik terecht is 

gekomen. Daar kon de leraar best eens mee op de proppen komen, 

dacht ik. 

Het is goed gekomen hoor. Hij scoorde redelijk. Zelfs met dat 

Multatuli-boekje. Alleen een gecommitteerde had het hem lastig 

gemaakt. Niet met een vraag over Barbertje zelf. Nee, hij wilde weten 

wie de inleiding had geschreven. Dat was namelijk een groot 

Multatuli-kenner geweest. “Zeker een oude man, die 

gecommitteerde”, bromde ik. “Nee hoor opa”, zei de grapjas, “van 

jouw leeftijd ongeveer”. 

Wat voelde ik me ouderwets gewaardeerd! 

 

Wim Timmers 
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Bedankt! 
 

Blij verrast was ik met de Hofkerkbloemen ter ere van mijn 95e 

verjaardag! 

 

Mijn hartelijke dank daarvoor,  

 

Wim Hendriks 

 

Bedankje 
 

Graag wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor het prachtige 

boeket dat ik voor moederdag mocht ontvangen.  

Voor moederdag? Ja, voor moederdag. Want afgelopen zondagmorgen 

stonden opeens Gerdi en Herman bij mij op de stoep met een vrolijk 

boeket voor 'de moeder van de breiclub'. Dat bleek ík te zijn ... ;-) Daar 

hebben we samen dan maar gezellig een kopje koffie op gedronken.  

 

Nou is het grappige dat het eerlijk gezegd soms wel eens zo voelt als 

'de moeder van de breiclub'. En dat komt natuurlijk omdat er iedere 

week een hele club gezellige dames aan het werk én aan de koffie is. 

Een hele tafel vol!  

Mocht u nou ook denken: daar wil ik wel eens bij zijn; u bent van harte 

welkom! Iedere donderdagochtend komen we om 10.00 uur bij elkaar 

in de Keukenhof van de kerk. Daar breien en haken we kleding en 

babydekentjes voor Moldavië, waar ze dat zo goed kunnen gebruiken. 

Natuurlijk staat de koffie en thee klaar. Tot dan! 

Ondertussen ga ik met een breiwerkje nog weer even genieten van het 

prachtige boeket dat ik kreeg, waarvoor nogmaals héél hartelijk dank! 

 

Cobi Westerhoff 
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Vergaderingen / bijeenkomsten  
 

St. Leendert Vriel  Ma  28 mei  13.00 uur  

Repetitie Hofkoor  Za  2 juni  14.00 uur  

Moderamen  Ma  4 juni  20.00 uur  

Leerhuis  Di  5 juni  16.30 uur 

Commissie Eredienst  Ma  11 juni  14.00 uur  

College van kerkrentmeesters  Ma  11 juni  19.30 uur  

Diaconie  Ma  11 juni  20.00 uur  

Leerhuis  Di  12 juni  16.30 uur  

Repetitie Hofkoor  Za  16 juni  14.00 uur  

Kerkenraad  Ma  18 juni  19.30 uur  

Leerhuis  Di  19 juni  16.30 uur  

Jongvolwassenen Ma  25 juni  20.00 uur  

Leerhuis  Di  26 juni  16.30 uur  
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Hofstem 

 

Mededelingen van de redactie 

U kunt de kopij (bij voorkeur) digitaal aanleveren.  

E-mailadres: hofstem@hofkerk-oldenzaal.nl 

 

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: 29 juni 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 

 
 
 

Uiterlijke 
inleverdatum: 

21 juni   
vóór 18.00 

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

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

 
 
 
 

mailto:hmedema@hotmail.com
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