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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 
 

Na telkens weer zeven maal zeven dagen  
 

Op 29 april is de kleur nog steeds wit in de kerk: het is de 5e van Pasen, 

zondag Cantate. We vieren nog steeds de vreugde en de vrijheid maar 

staan ook stil bij de vraag: hóe gaan Gods daden leven in onze daden? 

Van binnenuit? Ds. E. van Houwelingen (Hengelo) gaat voor en 

Jeannette Westra zit vertrouwd achter het orgel.  

 

Op 6 mei gaat ds. G. S. Bunjes van der Lee (Borne) voor met op het 

orgel Henk Warnaar. De 6e van Pasen, zondag Rogate (rogare = 

bidden, smeken). Het is de zondag voor Hemelvaart, we wachten op 

nog méér wind.  

 

Donderdag 10 mei vieren we een gezamenlijke Hemelvaartsdag. Een 

kort, oecumenisch ochtendgebed wordt het met gasten uit de 

omliggende buurdorpen en steden, zoals de gewoonte is. Tubbergen, 

Ootmarsum en Denekamp zijn uitgenodigd, Weerselo doet het op 

eigen wijze. We drinken vóór de dienst koffie samen en na de dienst is 

er soep en een broodje. Ds. Tieneke van Lindenhuizen en Koos 

Schollaardt bereiden deze dienst voor.  

 

Op 13 mei gaat ds. H. Wachtmeester (Hengelo) voor, de 7e van Pasen.  

 

En op 20 mei is het dan zover: de 50e dag na Pasen, het feest van de 

Geest, Pinksteren. ‘Zend uw adem en zij worden geschapen, zo geeft 

U de aarde een nieuw gelaat’. Psalm 104. In deze dienst doet Gerard 

Pape belijdenis en de dienst wordt feestelijk vorm gegeven door het 

Gospelkoor Risja.  

 

 

 

 

 



4 

Zondag – 29 april - 10.00 uur  

 
Voorganger  Zondagskind  

Ds. E. van Houwelingen  Annika Lentfert  

Ouderling  Kindernevendienst  

Dhr. H. v. Duijvenbode  Clary Lentfert / Marianne Hamhuis  

Diakenen  Collectes  

Mevr. A. Wolbers  1. Project kleine ring  

College van kerkrentmeesters  2. Eigen gemeentewerk  

Dhr. H. Medema Autodienst  

Organist  Mevr. H. Bugter  

Mevr. J. Westera  Tel. 518055 

 
Zondag - 6 mei - 10.00 uur  

 
Voorganger  Zondagskind  

Ds. Mevr. G.J. Bunjes van der Lee Lisa Verbeek  

Ouderling  Kindernevendienst  

Mevr. R. van Dijk  
Marjolein Brinkman/Marianne 
Hamhuis  

Diakenen  Collectes  

Dhr. G. Dortland  1) Voedselbank  

College van kerkrentmeesters  2) Orgelfonds (restauratie)  

Dhr. H. Schreurs  Autodienst  

Organist  Mevr. W. Sanderman  

Dhr. H. Warnaar  Tel. 522271 

 

Donderdag – 10 mei - 10.30 uur  

Hemelvaart 

 
Voorganger  Organist  

Ds. J. van Lindenhuizen  Dhr. J. Schollaardt  

Ouderling  Collectes  

Mevr. M. v.d. Langemheen  1) Hemelvaart  

Diakenen  2) Instandhouding eredienst  

Mevr. B. Frowijn   

College van kerkrentmeesters   

Dhr. H. Meulenbeld   
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Zondag – 13 mei - 10.00 uur  
 
Voorganger  Zondagskind  

Ds. H. Wachtmeester  Samuel Akuesson  

Ouderling  Kindernevendienst  

Mevr. M. Hamhuis  Katja Verbeek / Meiliany Utung  

Diakenen  Collectes  

Dhr. J. Bruil  1) Diaconaal werk plaatselijk  

College van kerkrentmeesters  2) Instandhouding kerkelijk gebouw 

Dhr. H. Medema  Autodienst  

Organist  Fam. Elferink  

Dhr. J. Schollaardt  Tel. 514396 

 

 

Zondag – 20 mei - 10.00 uur  
Pinksteren. M.m.v. Gospelkoor ‘Risja’ uit Hengelo  

 
Voorganger  Zondagskind  

Ds. J. van Lindenhuizen  Nadia Verbeek  

Ouderling  Kindernevendienst  

Dhr. H. v. Duijvenbode  
Marjolein Brinkman 
Angela Langenhof  
Marianne Hamhuis  

Diakenen  Collectes  

Dhr. F. Woordes  1) Dorcas  

College van kerkrentmeesters  2) Oecumene  

Dhr. H. Schreurs  Autodienst  

Organist  Dhr. H. v.d. Toorn  

Dhr. J. Schollaardt  Tel. 5126223  
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Pinksteren 
 

Pinksteren, de 50e dag na Pasen en 10 

dagen na Hemelvaart. Het feest van de 

Geest en de dag waarop God alle 

terughoudendheid loslaat. Er valt veel 

over dit feest te vertellen, zeker ook vanuit 

de joodse traditie. Ons Pinksterfeest heeft 

wortels in het joodse Wekenfeest (zie 

Leviticus 23,16 over het tellen van de 

vijftig dagen). Het was oorspronkelijk een oogstfeest, de eerstelingen 

van de oogst werden feestelijk binnengebracht. Maar het is ook zoveel 

meer en inhoudelijk veel dieper ook. Leer mij die bijbel kennen. 

Pinksteren heeft een diepe verbinding met Exodus 19 en 20 dat op het 

Wekenfeest gelezen wordt en waar verhaald wordt hoe het volk Israël 

bij de berg Sinaï aankomt en de woorden van God ontvangt. 

Ingegraveerd, opdat de mens vrij wordt en vrij leeft. Volop van en voor 

en uit God gaan leven. God die mensen tot hun bestemming wil 

brengen. En let op het verband tussen wat er bij de berg Sinaï gebeurt 

en wat ons bericht wordt in Handelingen 2. Opnieuw wind en vuur 

maar waar het volk bij de Sinaï nog op afstand moest blijven verschijnt 

nu God zelf op het Pinksterfeest. Weg met de terughoudendheid, geen 

afstand meer en alle volken worden er in meegenomen. Misschien is 

dat wel de kern van Pinksteren: God graveert de ‘wet’ niet slechts op 

stenen tafelen maar blaast ze in de harten van mensen zelf. Zonder 

terughoudendheid. Wat een feest!  

 

Belijdenisdienst Pinksteren 

En met vreugde kondigen we ook hier aan dat de Pinksterdienst een 

belijdenisdienst wordt: Gerard Pape bereidt zich voor op zijn ‘Ja’ voor 

God. We zien en spreken elkaar iedere dinsdag en werken samen toe 

naar dat moment. Goede voorbereiding Gerard en wij zien er naar uit.  
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Zes klassen op bezoek in de kerk 

Afgelopen maandag, 16 april, hadden we zes klassen van de Thij op 

bezoek. In het kader van het vak levensbeschouwing gingen ze op 

bezoek bij ons in de Hofkerk, in de Syrisch- orthodoxe kerk en in de 

moskee. Ina had al onze ‘kerkwaar’ prachtig uitgestald en samen met 

Gert de Wolf en Rijn van Welij hebben we een hele dag verteld over 

wie we zijn en waarom we kerk zijn in deze wereld. Ontzettend 

genoten hebben wij in ieder geval! Dank Gert en Rijn voor jullie 

fantastische hulp. En wat een mooie, mooie kinderen…  

 

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 via 

de mail of telefoon bij ds. Tieneke. Bij veel belangstelling kunnen we 

in het nieuwe seizoen de cursus herhalen.  

 

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.  

 

Afwezig 

Inmiddels heb ik mijn vrije weken ingevuld, even opademen van de 

verhuizing en het vele werk de voorbije weken: van 28 april tot en met 

6 mei en van 21 tot en met 27 mei ben ik afwezig.  

 

Tot slot 

Wat gebeurt er toch ontzettend veel in onze kerkgemeenschap en daar 

buiten. En in de gesprekken en ontmoetingen komt vaak ook zoveel 

moois voorbij. Zoals deze: ‘Wij leren onze kinderen spreken maar ze 

leren ons zwijgen’.  

Hartelijke groet, ds. Tieneke van Lindenhuizen  
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Onze volgende wandeling: Pelgrimswandeling’ met film 

Meer dan 30 wandelaars mochten we begroeten op zaterdagochtend 14 

april. Annerie en ik deden de viering en daarna gingen ze heerlijk op 

pad onder een stralende zon. Welkom om mee te doen met de volgende 

(avond)wandeling: woensdag 4 juli, Stiftskerk Weerselo, aanvang 

18.30 uur. Vanuit de kerk maken we een wandeling met 

stiltemomenten. Aansluitend in de Stiftsschool, 20.00 uur, vertoning 

van de film Compostella uit 2015 over de pelgrimstocht naar Santiago 

de Compostela. Voor deelname: Marjan van Galen, tel. 074- 3494256, 

e-mail vangalenmajan@gmail.com. Met groet, ds. Tieneke  

 
In memoriam Ad Noordanus: 13 april 1930 – 9 april 
2018  
 

In de vroege ochtend van maandag 9 april is dhr. Ad Noordanus 

gestorven, nog net geen 88 jaar. Drager van het Ereteken voor Orde en 

Vrede, het Nieuw-Guinea Herinneringskruis en het Draaginsigne 

Veteranen. Hij was net terug uit het ziekenhuis na een nare val en het 

idee was om in Gereia te revalideren. Maar zover is het niet gekomen. 

Op zaterdag 14 april hebben we afscheid van hem genomen in een 

volle en warme Hofkerk. Toen ik voor het eerst bij Ad en Stien thuis 

was vertelden ze kort over hun leven en werk. Over zijn ziek zijn ook. 

En over hun grote liefde: Terschelling. Ad ging er in 1947 voor het 

eerst naar toe met vrienden en die grote liefde is altijd gebleven. Ieder 

jaar gingen ze in de zomer richting het eiland en die liefde hebben ze 

overgebracht op de kinderen en kleinkinderen. Want twee bakens 

bestonden er voor Ad: de Plechelmus en de Brandaris, Twente en 

Terschelling. Van beide heeft hij zo genoten.  

 

Ad werd geboren in Soesterberg en maakte als tiener in Putten de 

oorlog mee. Ook die beroemde razzia en de bombardementen op de 

spoorlijn. Na de oorlog ging Ad naar de HBS in Harderwijk en daarna 

naar de Marine. Als schrijver, ‘toeloes’ werkte hij zelfs in de Oost. Zijn 

ouders verhuisden naar de vliegbasis Twente en in Oldenzaal 

ontmoette hij zijn grote liefde Stien Braamer op een dansavond in De 

mailto:vangalenmajan@gmail.com
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Ster. Dat was het begin van een trouw en liefdevol 60 jarig huwelijk, 

drie prachtige kinderen en vier kleinkinderen.  

In de afscheidsdienst lazen we een korte tekst van Meister Eckhart met 

als titel: Een goed mens kent geen waarom. Ad was een mooi, prachtig 

en goed mens. Met hartstocht om goed te doen en een groot talent om 

te leven. In diepe dankbaarheid voor zijn leven hebben Stien, de 

kinderen en kleinkinderen, vrienden en veteranen afscheid van hem 

genomen. In het besef dat de dood niet het einde kan zijn van wat 

mensen met elkaar hebben. ‘Niet op de voorgrond maar hij stond er 

altijd… ‘ stond op de rouwkaart. En zo is het. Een mooi mens is 

heengegaan. We wensen mw. Noordanus en allen die hem lief hadden 

veel sterkte in dit grote verlies.  

 

ds. Tieneke van Lindenhuizen  

 

Meeleven  
 

De heer en mevrouw de Haas waren op 9 april maar liefst 60 jaar 

getrouwd. Misschien hebt u de mooie foto in de krant gezien met de 

burgermeester en kinderen en kleinkinderen. Ook vanaf hier van harte 

gefeliciteerd! 

 

De heer Tonnie Pleijhuis is 18 april thuis gekomen. Hij is blij de 

instellingsbedden te kunnen inwisselen voor zijn eigen bed. Maag en 

darmen zijn nog niet goed op gang, maar hij heeft er alle vertrouwen 

in dat dat ook goed komt. Hij voelt zich goed, het eten smaakt hem 

lekker en hij heeft geen pijn. Nu maar fijn tot rust komen thuis en 

aansterken. Van harte beterschap gewenst! 

 

Veel goeds wensen we mevrouw Froukje Koers in deze roerige 

periode. Ze voelt zich op dit moment redelijk goed en onderneemt wat 

ze kan. Wees nabij God, en dat geldt voor allen die zich afvragen: hoe 

verder? Draag en behoed, geef mooie ontmoetingen en beschut onder 

uw vleugels. Wees nabij.  
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Goede moed gewenst voor mevrouw Anneke Bakker (De Cromhof, 

Enschede), familie en vrienden nu haar lieve man Wim Bakker is 

overleden. Hun kerkelijk leven speelde zich in Enschede af maar ook 

bij ons in de Hofkerk was hij zeer gewaardeerd en bekend. Veel sterkte 

voor u allen.  

 

De heer Jan Grotenhuis ontving de paaskaars drie weken geleden blij 

verrast. Dat hem die eer was toegevallen! Helaas is hij zondag 15 april 

zeer onverwacht overleden aan de gevolgen van een zware 

hersenbloeding. Hoewel we hem erg zullen missen, gunnen we hem de 

rust waarnaar hij zo verlangde. Vrijdag 20 april namen we afscheid 

van hem in een afscheidsdienst vanuit de Hofkerk en hebben hem naar 

zijn laatste rustplaats begeleid aan de Schipleidelaan. In de volgende 

Hofstem zal een In Memoriam worden opgenomen. 

 

 

Het pastoraal team. 

 

In memoriam 
 

Op zondag 8 april is er in de dienst een kaarsje naar aanleiding van het 

overlijden van Wim Bakker opgestoken door onze predikant. 

Wim heeft jarenlang deel uitgemaakt van de groep organisten van onze 

Hofkerk. De laatste jaren niet zo vaak maar door het wegvallen van 

een organist in Losser was hij daar een graag geziene gast. Wij wensen 

zijn vrouw en de familie veel sterkte toe met het verlies! 

 

Koos Schollaardt 
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Financiën Hofkerk  
 

In deze Hofstem wordt hierna de verkorte jaarrekening 2017 

opgenomen, bestaande uit de balans per 31 december 2017 en de Staat 

van baten en lasten over 2017. De jaarrekening 2017 is door de 

kerkenraad goedgekeurd in haar vergadering d.d. 26 maart 2018. Deze 

goedkeuring is een vervolg op het positieve advies d.d. 15 maart 2018 

daartoe van de door de kerkenraad ingestelde Controle Commissie. De 

volledige jaarrekening 2017 ligt vanaf maandag 30 april gedurende 2 

weken ter inzage bij de penningmeester van de Hofkerk. Bij vragen 

kunt u altijd contact met hem opnemen.  

 

Toelichting Balans  

 

De balansposities zijn in 2017 enigszins verbeterd door het positieve 

resultaat over 2017. Het uiteindelijke resultaat ad € 4.905 is 

toegevoegd aan het eigen vermogen. Daarvoor zijn evenwel door de 

kerkenraad, in het kader van bestemming van het voorlopige resultaat 

2017, dotaties aan enkele fondsen doorgevoerd tot een totaalbedrag 

van € 15.000. Dit bedrag is voor € 10.000 toegevoegd aan het orgel-

fonds en voor € 5.000 aan het Fonds Algemeen, met name voor nieuw 

beleid. Deze reserveringen zijn naar verwachting eenmalig, daar de 

komende jaren geen overschotten worden verwacht.  

 

Toelichting Staat van baten en lasten  

 

Het positieve resultaat 2017 is in essentie veroorzaakt door de vacante 

periode gedurende 8 maanden van 2017. Daarnaast hebben ook 

incidentele en overige baten hieraan bijgedragen (o.a. extra giften, 

opbrengsten Hofmarkt en talentenveilig; nogmaals veel dank 

hiervoor!). In de komende periode worden de meerjaren prognoses 

opgemaakt, waarover wij u nog nader zullen informeren.  

 

Namens de kerkenraad,  

Albert Barelds (penningmeester).  
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BALANS 2017  
 

Omschrijving  31-12-2017  31-12-2016  

ACTIVA    

Vaste activa    

Onroerende zaken  19.160  20.760  

Financieel vaste activa  478.307  469.801  

 ---------- ---------- 

 497.468  490.561 

Vlottende activa    

Debiteuren  1.800 1.444 

Kortlopende vorderingen en 

overlopende activa  

21.445 12.696 

Liquide middelen  276.075  256.268  

 --------- --------- 

 299.320 270.408 

TOTAAL ACTIVA  796.787 760.969 

 ===== ===== 

PASSIVA    

Vermogen  694.387  677.545 

Bestemmingsreserves  82.368  67.647  

Crediteuren  4.205  1.195  

Kortlopende schulden en  

overlopende passiva e.d.  

15.828  14.582  

 -------- -------- 

TOTAAL PASSIVA  796.787  760.969 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017  

Omschrijving Rekening 

2017  

Begroting 

2017  

Rekening  

2016  

BATEN    

Baten onroerende zaken  17.390  12.000 11.408  

Rentebaten  21.125  23.000 21.056  

Bijdragen levend geld  96.739  92.000 90.553  

Subsidies en bijdragen  6.825  10.000 10.434 

    

Totaal a  142.078  137.000 133.451  

b. Lasten     

Lasten kerkgebouwen  18.336  22.000 19.077 

Afschrijving kleine 

verbouwing  

1.600 2.000 1.600 

Pastoraat  60.740  53.000 67.129  

Lasten kerkdiensten, catech. 

ov. kerk activ.  

8.814  8.000 8.324 

Verplichtingen en bijdr. aan 

andere organen  

7.945  8.000 8 572  

Salarissen en vergoedingen 25.250  23.000 23.201 

Kosten beheer en adm.  3.506  9.000 5.449  

Rentelasten  4.251 4.000 4.238  

Totaal b  130.441  129.000 137.590  

Saldo a - b  11.637  8.000 -4.139  

c. Toev./ontrekk. Fondsen 

/OV   

Baten / Lasten  

   

Toevoegingen aan fondsen 

(last) s 

-15.000  0 0 

Onttrekkingen aan fondsen en 

voorzien. (bate)  

2.500  2.000 2.500  

overige lasten en baten (bate)  5.768  4.000 -188 

Totaal c  -6.732  6.000  2.312  

Resultaat (+voord. - Nadelig) 4.905  14.000  -1.826  
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Overzicht giften en collectes maart  
 

Collecte diaconie, d.d. 3 en 11 maart  € 185,80  

Dorcas, d.d. 18 maart  € 83,50 

Voedselbank, d.d. 25 maart  € 124,75  

MS Oldenzaal, d.d. 29 maart  € 106,65  

College van kerkrentmeesters, d.d. 3, 11, 18 en 25-3  € 346,21  

Opbrengst koffiepotje  € 115,09  

Opbrengst spaarpot orgelpijp  € 47,70  

 

Giften: 

Van personen die onbekend wensen te blijven ontvingen we een gift 

van € 5000 per bank en via A. Ponsteen 2 x € 20. 

 

Hartelijk dank hiervoor, 

Janke Meulenbeld 

 

Incasso Actie Kerkbalans maart: 

Helaas heeft de incasso van de toegezegde bijdragen voor Actie 

Kerkbalans in maart nog niet kunnen plaatsvinden door problemen met 

de autorisaties bij de ABN/Amro bank. Zodra dit opgelost is zullen de 

toezeggingen alsnog zo spoedig mogelijk geïncasseerd worden.  

 

Excuus voor de overlast, 

Janke Meulenbeld. 

 

Steun de Solidariteitskas s.v.p. dubbel!  
Binnenkort ontvangt u een verzoek om de Solidariteitskas te steunen 

door €20,- over te maken in plaats van de jaarlijkse €10,- In 2017 heeft 

u deze envelop namelijk niet ontvangen, waarvoor ik verantwoordelijk 

was. 

Wij dragen jaarlijks per belijdend lid €5,-  af en hebben dat ook in 2017 

gedaan, daarom het verzoek om voor 2018 uw bijdrage te verdubbelen.  

Bijgevoegd is een folder met informatie over het doel van deze 

Solidariteitskas.  
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“De steun moet vooral gericht zijn op 

mensen, meer dan op stenen”  

Het deel dat ter beschikking komt voor de 

Hofkerk, kunnen we heel goed gebruiken. 

Ik hoop dat u solidair bent en er begrip voor 

heeft. 

 

Harm Medema,  

namens het college van kerkrentmeesters. 

 

                                                                        Steun de Solidariteitskas 

  

Privacy en de Hofkerk 
  
Al enige jaren genieten we allemaal van de website van onze Kerk en 

ook van onze Facebookpagina. Vrijwilligers zijn daar echt heel goed 

mee bezig. Het zal u niet ontgaan zijn dat er de laatste tijd erg veel te 

doen is rondom sociale media. Wij als Kerk zijn een hechte en warme 

gemeenschap en het woord sociaal is ons niet vreemd. Nee, misschien 

is dat wel een van de belangrijkste drijfveren van onze Gemeente. 

Daartoe gebruiken we al een flink aantal jaren de mogelijkheden die 

het internet ons biedt.  Internet geeft ons fantastische mogelijkheden. 

Helaas zitten er ook keerzijden aan het gebruik van dit medium en de 

bijbehorende sociale media. De wetgever heeft dit natuurlijk ook 

ontdekt en komt met wetgeving. Vanaf 25 mei 2018 moet iedere 

organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe 

privacywetgeving, die is opgenomen in de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming. In Nederland is de Autoriteit 

Persoonsgegevens belast met de handhaving van de wet. Misbruik 

komt meer en meer voor en het is tijd om goed na te denken over ons 

gebruik van het World Wide Web. Wij als Hofkerk zijn ons aan het 

bezinnen.   

Bij ons als college leven vragen zoals: 

- mogen we wel foto's van Gemeenteleden (zonder expliciete 

toestemming) publiceren op Facebook? 



16 

- is Facebook überhaupt nog wel een gereedschap dat we willen 

gebruiken? 

- mogen we op onze website (zonder afscherming m.b.v. een 

wachtwoord) nog wel gegevens van Gemeenteleden publiceren? 

- maar, mag dat dan wel op schrift in ons Kerkblad? 

- hoe kunnen we meeleven als we b.v. namen van Gemeenteleden niet 

meer mogen vermelden in het Kerkblad? 

  

Het is best een ingewikkelde kwestie, het gaat heel ver als je er goed 

over nadenkt. Zo geeft PKN aan dat je kunt denken aan de volgende 

zaken: 

 ...het sturen van een e-mail naar de gemeenteleden. 

...het nemen van een foto van de predikant voor op de website. 

...het sturen van een rekening voor de collectebonnen. 

...het exporteren van gegevens uit de ledenadministratie. 

...het maken van aantekeningen tijdens een gesprek die bedoeld zijn 

om in een dossier te worden opgenomen. 

...het opnemen van verjaardagen in het kerkblad. 

…publicatie van het kerkblad op de website 

...uitzending van kerkdiensten (via radio of met camera’s) 

...eventuele bewakingscamera’s op het kerkterrein 

...het noemen van de zieken in de gemeente op een zondagsbrief 

 

Gelukkig helpt PKN ons bij deze ingewikkelde kwestie. Er worden 

richtlijnen en controlelijsten beschikbaar gesteld die wij als Kerk 

mogen gebruiken. Naast dit alles worden er ook in den lande vele 

voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Uw college van 

kerkrentmeesters gaat daar dan ook naartoe en gaat zich verdiepen in 

deze materie. Voorop staat uw en onze ‘digitale veiligheid’ waarbij we 

proberen het sociale karakter van het medium zoveel mogelijk in stand 

te houden. Immers, we zijn er voor elkaar en proberen de contacten te 

behouden en te intensiveren. Ook op digitale wijze. Via dit Kerkblad 

houd ik u graag op de hoogte. 

  

Bauke Post, namens College van Kerkrentmeesters.  
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De Hofvijver 
In de vorige Hofstem hebben we gevraagd of er mensen zijn die af en 

toe een tuin bij kunnen houden, het is beslist geen grote tuin. Helaas 

hebben zich nog geen mensen gemeld. Bij deze dus weer de vraag. 

We hebben iemand blij kunnen maken met een stofzuiger en we 

hebben weer veel meubelen ontvangen waarvoor onze dank. 

Dan is er via een Impuls een vraag binnengekomen en wat fijn dat zij 

de Hofkerk ook weten te vinden. Het gaat om een meneer van 81 jaar 

die wat meer sociale activiteiten wil ondernemen maar niet vast wil 

zitten aan vaste dagen. 

Hij houdt veel van muziek, zowel maken als luisteren. Met name 

jazzmuziek. Is er misschien iemand of kent u iemand die het leuk vindt 

om af en toe met deze meneer muziek te maken. Laat het ons dan 

weten. 

  

Namens de Diaconie, Jet Slinger 

Tel.  662093 of 06 81504914 

e-mail jetslinger10@gmail.com 

  

Project Out of the Box 
 

De diaconie is vorig jaar gestart met het nieuwe project Out of the Box.  

Zoals al eerder in de Hofstem vermeld, is dit project de opvolger van 

de grote najaarsactie van Dorcas. We blijven wel 4x/jaar collecteren 

voor Dorcas, en op deze vier zondagen willen we ook aandacht 

schenken aan ons nieuwe project. Dit project richt zich op de minima 

in Oldenzaal. Ook in Oldenzaal leven mensen onder de armoedegrens. 

Deze mensen kunnen terecht bij de voedselbank. 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. In de hal van de kerk staan drie boxen waarin 

u uw producten kunt deponeren. Zondag 20 mei kunt u uw bijdragen 

mailto:jetslinger10@gmail.com
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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, Joke Flokstra 

 

Gebed 
 

Als Hofkerk mogen wij ons gezegend weten. Helaas zijn er in ons land 

ook veel kerken, die dat niet kunnen zeggen. Gezegend zijn is niet 

vanzelfsprekend. Het zijn vooral onze gebeden, waarin wij regelmatig 

om een zegen mogen bidden, voor elkaar, voor onze kerk en ook voor 

onze voorgangers. Door voor elkaar te bidden kunnen we voor elkaar 

tot een zegen zijn!! Ook onze voorgangers mogen we samen dragen in 

onze gebeden. Er zijn veel voorgangers, die overspannen zijn of met 

een burn-out worstelen. De een vindt zijn dominee te licht, de ander 

vindt zijn dominee te zwaar. Kan een predikant het ooit goed doen? In 

Hebreeën 13: 17 wordt het mooi wordt verwoord: “Gehoorzaam uw 

voorgangers en wees hun onderdanig, want zij waken over uw zielen 

omdat zij rekenschap moeten afleggen, opdat zij dat mogen doen met 

vreugde en niet al zuchtend.” (HSV). Opdat onze voorgangers niet te 

veel hoeven “zuchten” hebben zo niet alleen onze ondersteuning, maar 

ook ons gebed nodig. Gebed is niet alleen nodig voor de eigen 

predikant, maar dat geldt ook voor elke gastpredikant. Laten we 

overigens ook de organist en de kindernevendienst nooit vergeten. 

Voor ieder geldt: Galaten 6: 2  “Draag elkaars lasten, en vervul zo de 

wet van Christus.”  

 

Ernst van Olffen 
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Het verhaal van Kaïn en Abel 
 

De komende weken lezen we verhalen over de schepping met de 

kinderen. We lezen over Kaïn en Abel, de ark van Noach en de toren 

van Babel. In deze Hofstem wil ik ingaan over het verhaal van Kaïn en 

Abel. Het gaat in dit verhaal veel over emoties. De emoties van Kaïn 

drijven hem tot een verschrikkelijke daad. Emoties kun je beheersen 

maar Kaïn kon dit niet. God laat Kaïn niet alleen, ondanks alles. God 

kijkt altijd naar je om, wie je ook bent en wat je ook doet. 

Hieronder een puzzel over het verhaal van Kaïn en Abel: 

Groeten, 

 

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

en Kirsten. 
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Onderhoud orgel begonnen 
 

Dinsdag 17 april is het dan toch begonnen, het groot onderhoud aan 

ons mooie orgel! Inmiddels hebben wij toestemming om de eerste fase 

van het groot onderhoud in gang te zetten. Dat betekent dat er nu 

begonnen is met het vervangen van de zogenoemde membranen. Deze 

membranen zorgen er voor dat de lucht die nodig is om een orgelpijp 

te laten klinken op een goede manier 

verdeeld wordt zodat de pijp niet 

teveel maar ook niet te weinig lucht 

krijgt. Die membranen zitten op 

membraamlatten gelijmd in het orgel. 

Deze latten moeten losgeschroefd 

worden en met de nodige kennis van 

zaken los gestoken worden zodat er 

nieuwe, lekvrije membranen er weer 

op gelijmd kunnen worden, een zeer 

secuur werk waarbij het luchtkanaal 

wat er onder elke membraam zit niet 

beschadigd mag worden. Het 

losschroeven van de latten moet 

veelal liggend op de blaasbalgen in 

het orgel gebeuren waarbij er 

natuurlijk veel gevraagd wordt van 

de lichamelijke conditie van de 

werkers.  Daarom moet het vervangen van de membranen door een 

vakman – orgelbouwer uitgevoerd worden. Een tijdrovend werk want 

in het orgel zitten enkele duizenden van deze membranen. 

Dus een gigantisch karwei wat heel veel tijd en moeite gaat kosten. Dat 

gaat weken aan werk kosten om dat allemaal te kunnen doen. 

De orgelbouwer doet dat met hulp van vrijwilligers uit de klussenclub 

en andere vrijwilligers die bereid zijn daarbij te assisteren. Interesse? 

Meldt u dan als vrijwilliger aan bij Roel Jansen. Daarnaast moeten alle 

pijpen te zijner tijd uit het orgel om ze stofvrij te kunnen maken en 
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mogelijke gebreken te kunnen herstellen. Ook de orgelkast moet dan 

stofvrij gemaakt worden. 

Het zal duidelijk zijn dat hier ook heel veel geld voor nodig is en de 

benodigde gelden zijn nog maar voor ongeveer de helft 

bijeengebracht! Daarom ook nu maar weer de oproep aan u als lezer(s) 

het orgelfonds te blijven steunen met uw gaven, waarvoor wij u 

hartelijk bedanken. 

Maak uw bijdrage over op rekeningnummer NL60ABNA0595523544 

o.v.v. Orgelfonds” óf geef Uw bijdrage in de speciale spaarpot bij de 

orgelpijp in de hal van de Hofkerk. Het orgel is nu gedeeltelijk 

gedemonteerd en de komende tijd niet te gebruiken. Daarom is het 

orgel van Koos Schollaardt voorlopig in de kerk gezet.  

 

Namens de Orgelcommissie van de Hofkerk, 

Henk Warnaar, secretaris 

 

’t Hofwinkeltje 
In de vorige Hofstem werd opgeroepen tot het 

aandragen van een nieuwe naam voor het 

winkeltje in de Hofkeet. Een enkeling heeft 

hieraan gehoor gegeven. U raadt het al: ’t 

Hofwinkeltje kwam bij een peiling onder de 

werkgroepleden als beste uit de bus. Tieneke 

heeft hiermee de 

tegoedbon 

gewonnen! Er 

staat van alles; 

van strijkbout tot gieter en van 

Brabantia tot Boerenbont. Iedereen van 

harte welkom op donderdagochtend 

van 10.00 tot 12.00 uur.  

 

Hanneke Bugter  
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Woensdag 9 mei: “We wandelen het seizoen uit” 
 Op de laatste Hofavond van dit seizoen gaan we traditiegetrouw aan 

de wandel. We hebben een prachtige route uitgestippeld door 

Oldenzaals groene dreven. De wandeling duurt ongeveer een uur. 

Onderweg is er een meditatief moment. We starten bij de Hofkerk en 

we verzamelen hier vanaf 19.45. We vertrekken om 20.00 uur. Na 

afloop is er voor wie wil een gezellige nazit bij de Engel. 

Ook als u niet bent aangesloten bij de Hofkerk bent u van harte 

welkom! 

  

 Jan Jacob en Joke 

  

Hofmarkt  
Schrijf het maar vast op in de agenda: dit jaar is de Hofmarkt op 

zaterdag 25 augustus. Net als voorgaande jaren is dit de laatste 

zaterdag van de Boeskool is lös. De goederenstroom is deze maand 

alweer op gang gekomen. De eerste ophaaldag was op 16 april, maar 

ook ‘t Hofwinkeltje dat begin april haar deuren opende genereert 

nieuwe inbreng van spulletjes. Op 17 mei, 21 juni, 19 juni en 16 

augustus zijn de volgende ophaalochtenden. Voor een bijdrage van € 

2,50 komen wij uw overtollige goederen graag bij u ophalen. Bel met 

Roel of Henk om een afspraak te maken. Deze ochtenden kunt u 

natuurlijk ook spullen zelf naar de Hofkeet brengen en meteen even in 

‘t Hofwinkeltje rondneuzen!  

Wie wil er dit jaar in een kraam staan op de grote dag? Wie helpt er 

mee met boeken sorteren, kramen opbouwen en wie wil er een taart 

bakken? Het is nooit te vroeg om u hiervoor aan te melden bij 

Hanneke. 

Roel Jansen (aanmelden ophalen goederen), tel.513290, 06-33713891, 

aliceenroel@online.nl 

Henk Vrielink,tel. 516669, 06-83394390,henk.vrielink49@gmail.com 

Hanneke Bugter (aanmelden vrijwilligers), tel. 518055, 06-30049014, 

hannekebugter@outlook.com 
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TIJDVERSCHIJNSELS 

Ons herdenken verschuift naar de shoah 
 

Wanneer zullen wij ‘de oorlog’ verwerkt hebben? Als op 

geboortekaartjes de naam Adolf weer voor komt, dacht Harry Mulisch. 

Als geen boeken meer verschijnen met persoonlijke herinneringen, 

lijkt me een betere voorspelling. En geen verhalen meer kunnen 

worden verteld door ooggetuigen. Ik heb het gevoel dat nu bijna 

wekelijks zo’n verhaal in de krant staat. Bij zijn overlijden (107 jaar 

oud!) in maart was er natuurlijk royaal aandacht voor de voormalige 

CHU-senator Johan van Hulst die honderden joodse baby’s wist te 

redden van wie de ouders op transport wachtten in de Hollandse 

Schouwburg. Van Hulst meende heel bijbels dat hij had gedaan ‘wat 

zijn hand te doen vond’ en liet het daar graag bij, ook al omdat de 

Nederlanders volgens hem geen reden hadden zich op de borst te slaan. 

Ook door nakomelingen zullen ongetwijfeld nog lang boeken worden 

geschreven waarin het oorlogsleed van vermoorde families wordt 

verteld. Vorig jaar publiceerde Sonja Barend een autobiografie. Die 

voegde niets toe wat niet allang bekend is, maar als je stuit op de 

beschrijving van de nooit verdwenen beklemmende herinnering aan 

het lopen met zo’n grote gele ster op je jas, raakt het je. Al heeft zij het 

niet zelf beleefd, ze geeft het overtuigend door: haar joodse tante in de 

zonnige stad, waar mensen lagen te genieten in het park en niemand 

zich voor jou interesseerde. 

Dat is de kern van ons herdenken geworden. Niet de oorlog met zijn 

bommen, doch het leed van de joden. Een oorlog wordt geschiedenis. 

Wij hebben thuis een Bosnische hulp. Als zij het over ‘de oorlog’ heeft, 

gaat het over een andere. Zij is gevlucht uit een verscheurd land. Haar 

schoonvader is vermoord. Omdat hij moslim was, of juist niet. Zij is 

of was christen, haar man moslim, maar geen van beiden hield dat 

bezig tot in de jaren negentig de burgeroorlog uitbrak. Zij hebben de 

oorlog van 1940-’45, waarin ook bij hen de joodse bevolking is 

uitgemoord, niet verwerkt; ze hebben die verdrongen vanwege een 

volgende. 
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Dat is ons bespaard gebleven. Wat wij niet kwijtraken, is het eigen 

tekortschieten, waar Van Hulst op doelde. Hoe bestaat het dat een 

bevolkingsgroep niet alleen in de steek is gelaten, maar door 

Nederlanders voor vernietiging aan de vijand is overhandigd. 

 

Vorig jaar overleed een oud-collega die ik goed meende te kennen, 

Dick Houwaart. Hij was een prominent lid van de joodse gemeente in 

Enschede. Maar ik kende hem als een vriend met wie ik in de jaren 

vijftig het maandblad van de Christelijk-historische Unie maakte. Hij 

zat toen voor de CHU in een gemeenteraad. Bij zijn overlijden vroeg 

Tubantia mij om een reactie. “Dat joodse is hij later gaan cultiveren”, 

zei ik. Ik had er namelijk nooit iets van gemerkt. 

Nog geen week na zijn overlijden verscheen een boekje waarin Dick 

zijn levensverhaal had geschreven. Hij overleed dus kort voor de 

presentatie. In dat boekje beschrijft hij hoe hij, zoon van een joodse 

moeder, na de oorlog bij een christelijke krant terecht was gekomen. 

Hoe diep toen nog de angst in hem zat als jood betrapt te worden. Hij 

had zijn zoons willen beschermen door christen te worden. “Ik denk 

niet dat ik echt geloofde. Ik twijfelde over het bestaan van God en het 

gezever over Jezus hoorde ik aan zonder er deel aan te hebben. In mijn 

hart bleef ik een jood, die te bang was om dat te vertellen”. 

Zo zat het dus. Ook vorig jaar las ik Parnassia van Josha Zwaan, een 

boek over een joods meisje dat werd ondergebracht bij een kinderloos 

gereformeerd dominees-echtpaar. Het meisje werd hun dochter, 

compleet met haar door het noodlot ‘gelukkig’ geredde zieltje. Na de 

oorlog heeft de vader vergeefs geprobeerd zijn dochter los te krijgen 

van die pleegouders. Het is een geromantiseerd verhaal, maar het 

probleem heeft echt in veelvoud bestaan, ontdekte ik. Ik hoop dat 

boeken als die van Sonja Barend, Dick Houwaart en Josha Zwaan nog 

lang blijven verschijnen. En worden gelezen! 

 

Wim Timmers 

 

 

 



25 

Veel te krampachtig 
In de vorige Hofstem schreef het kerkbestuur over de gevolgen van 

strengere privacyregels, met een verwijzing naar de als proef 

aangepaste website. Die heb ik bekeken. Onze dominee heet daar nu 

T. van L., op 25 maart ging haar Rk-collega G. de W. voor, het 

kerkenraadverslag was van A. van D., I.W.-B. bedankte voor de 

bloemen en mevrouw H. is weer thuis uit het ziekenhuis. 

Een Rk-bezoeker van de Paasdienst in onze kerk, die een Hofstem had 

meegenomen uit de hal, wees me er op dat ook dit blad met initialen 

werkt. Ik heb hem kunnen uitleggen dat het alleen geldt voor het deel 

van de uitgave dat niet naar abonnees gaat. Het leek hem wel erg 

krampachtig. Ik ben het helemaal met hem eens. 

Vanwege dezelfde privacyregels zijn foto’s weggelaten, bijvoorbeeld 

die van ‘onze J. met schort’, zoals de aangepaste tekst meldt. Met het 

beeldrecht moet zorgvuldig worden omgegaan, dat klopt. Maar zou J. 

er bezwaar tegen hebben gehad als zij ongevraagd met schort in de 

Hofstem was afgebeeld? Ik kan het me niet voorstellen. 

Gelukkig gaat het maar om een proef. Wij maken zorgvuldig en 

terughoudend een keurig kerkblad, vind ik. Laten we de huidige opzet 

vooral handhaven. Initialen horen bij verdachte personen en die 

hebben we niet. 

 

Wim Timmers 
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VERWONDERING 

Soldaat van Oranje, niet zomaar een verhaal over 

vrijheid. 
 

“Is Rutger Hauer echt een neef van u ?” vroeg ik ooit argeloos aan 

dominee Hauer. Het was ergens in 1978, na afloop van de catechesatie, 

die ik als 13-jarige volgde. Het bleek de verkeerde vraag op de 

verkeerde plaats. “Daar wil ik helemaal niets mee te maken hebben.” 

luidde zijn korte en stellige antwoord. Enigszins bedremmeld zocht ik 

mijn fiets op. Rutger Hauer, dat was toch de held uit  de film “Soldaat 

van Oranje”? En de stoere ridder Floris? Wist ik veel dat hij ook in 

“Turks Fruit”  van Jan wolkers samen met Monique Van der Ven de 

hoofdrol had… Die film keken we thuis niet… 

Hoewel Rutger Hauer dus blijkbaar het zwarte schaap van de familie 

was, vond (en vind) ik de film Soldaat van Oranje fenomenaal. Wie 

daarnaast het gelijknamige boek gelezen heeft, ziet misschien nog 

beter de rode draad die door het verhaal loopt. Zeker, in de eerste plaats 

leest het verhaal als een jongensboek. In het kort: Een  enigszins 

baldadige studentengroep, wars van macht en gezag, weigert zich bij 

de bezetting neer te leggen en maakt de oversteek naar Engeland. De 

één meldt zich bij het leger, de ander zendt geheimagenten uit op 

missie, en een derde wordt piloot. Samen met Wilhelmina, die al net 

zo min iets moet hebben van autoriteiten en protocol, vechten ze de 

oorlog op hun eigen manier uit, en na de bevrijding zoekt ieder weer 

z’n weg. 

Maar…. toch blijken niet alle vrienden uit de studentengroep van Eric 

Hazelhoff Roelfzema zo eensgezind. Een vriend, wiens ouders 

sympathiseren met de NSB, kiest voor de Wehrmacht, en sneuvelt later 

aan het Oostfront. Een andere vriend beschouwt de oorlog als een 

verschijnsel dat voorbij gaat, en begraaft zich onder z’n boeken, 

vastbesloten z’n bul te halen. Allen maken zij hun eigen keuzes, 

goedschiks of kwaadschiks. In feite staan ze daar vrij in.  

En daar draait naar mijn idee het hele verhaal om. Vrijheid. Natuurlijk, 

zult u zeggen, dat ligt voor de hand; het is een verzetsverhaal. Maar 

waar ik op doel is persoonlijke vrijheid. De vrijheid om te kiezen. Je 
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bent vrij om keuzes te  doen die een ander niet voor je maken kan. Of 

die een ander niet voor je maken mág. Tot elke prijs? Vrijheid in 

Nederland wordt in bepaalde kringen nogal eens verward met het recht  

om alles maar te mogen zeggen, het liefst over anderen. Maar, zoals 

Wim Timmers het eens zei in één van zijn Verschijnsels: Je mag alles 

zeggen, maar je hoeft niet alles te zeggen. Er bestaat ook nog zoiets als 

respect. Vrijheid is een democratisch principe. Wanneer vrijheid van 

meningsuiting door de één wordt gebruikt om daarmee de ander 

volledig de mond te snoeren,  schiet het zijn doel volledig voorbij. Er 

moet ruimte over blijven voor elkaars mening.  

Joseph Luns, in de hoogtijdagen van de koude oorlog secretaris-

generaal van de NAVO, en vooral bekend om zijn gortdroge humor, 

die nog eens versterkt werd door zijn hese, enigszins trage stem zei 

ooit: “ Ik sprak eens met die meisjes van de vredesbeweging. Zij gaven 

aan dat zij voor de vrede waren. Merkwaardig genoeg ben ik dat óók”. 

Je kunt zijn mening natuurlijk aanvechten. Zijn weg en die van de 

vredesbeweging om tot een minder oorlogzuchtige wereld te komen 

lagen mijlenver uit elkaar. Maar wat hij er in feite mee zeggen wilde 

was: We willen wel het zelfde, alleen de manier om het te bereiken, is 

verschillend. En daar ligt het probleem. Je gelooft wel vaak  in het 

zelfde, maar de weg er naar toe is zo verschillend dat het daarom 

onderweg vaak  mis gaat. Ook binnen het geloof ? Ooit begon het met 

dezelfde God, maar nu heeft diezelfde God tientallen gezichten, die 

elkaar vaak het licht in de ogen niet gunnen. Waar oorlogen om worden 

uitgevochten.  

Terwijl het toch allemaal zo simpel begon. Met één man, die de dialoog 

opzocht, ook met diegenen die iedereen negeerde. Met één man, voor 

wie liefde en respect voor de ander het belangrijkste waren.  Die bleef 

luisteren, en zonden vergaf tot het einde, ook toen hij al wist dat er 

niemand meer was die hem nog  helpen zou. 

 

Martin Kila. 
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De Wederkeer 
Alhoewel ik gedoopt ben in de ene kerk, kozen mijn ouders voor een 

kerk waar ook een bekend duo kwam. Ik merkte al snel dat het altijd 

lachen en vrolijk te zijn fake was, want kritische vragen stellen: no 

way! Ik mocht goddank thuisblijven en voelde me verlost. Na een 

zoektocht kwam ik weer in de kerk ik heb zelfs belijdenis gedaan.  

Mooie tijden gehad, o.a. door de gesprekken met Ds. Anne 

Vlieger.  Toen hij vertrok ging ik ook, via de achterdeur.  Dit was het: 

de boze buitenwereld in. Ik heb gezocht in allerlei alternatieve zaken. 

Toch bleef het gemis. Ik bleef zoeken, maar naar wat? Ik had de pech 

dat ik in de familie niemand had om over het geloof te praten en dat 

maakte de tocht extra lang en onnodig weet ik nu. Stiekem verlangde 

ik naar zingeving en rust. Soms ging ik stiekem bij de Antonius of 

Plechelmus buiten staan luisteren.  De Hofkerk had ik immers vaarwel 

gezegd? 

Vorig jaar kwam wat ik noem de wederkeer. Samen met een lieve 

vriendin. In de Plechelmus basiliek waar de Zonnewende werd 

gevierd. Dat was zo ongelooflijk mooi dit was het dacht ik... met 

daarna na jaren weer een toepasselijke dienst in een ander licht met 

liederen van Stef Bos.  Op Facebook stond een bericht over een 

geweldig etentje in de Mariahof en daar ontmoette ik de huidige 

dominee. Later heb ik een gezellige fietstocht gehad in de Lutte.  Ga 

ik weer kerken? Zondagochtend heb ik mijn handen vol aan 

dierenwelzijn aan de Boerskotten, maar zeg nooit nooit! Wederkeer 

heb ik al eens tijdens een Hofavond mee gemaakt en dat smaakte net 

als het etentje naar meer.  

Dus ik ben hongerig naar het woord, naar activiteiten in de kerk. Kan 

en wil iemand mij op weg helpen? Niet te snel, kalm stap voor stap.  

Ook zoek ik tijdschriften, boekjes , een bijbeltje waar je niets meer mee 

doet. Alles is welkom.  

Reacties via mail: erwingommer@gmail.com of i.v.m. privacy in een 

tas in de weggeefhoekkast. Als dank leg ik voor diegene een 

versnapering neer. 

 

Erwin Gommer 

mailto:erwingommer@gmail.com
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Bedankt! 
 
Hartverwarmend om bloemen van de kerk te krijgen en ook nog een 

kaartje van de kindernevendienst.  

 

Heel veel dank, Riet Lantinga  
 
 

Hartelijk dank voor de bloemen die ik van de Hofkerk gemeente heb 

mogen ontvangen met Palmpasen. Het is fijn als er aan je gedacht 

wordt. Ik hoop nog eens naar de kerk te kunnen gaan en dat de ziekte 

niet te snel zal gaan. 

 

Een vriendelijke groet voor u allen, 

Froukje Koers 

 

 

Vergaderingen / bijeenkomsten  
 

Meditatie centrum  Woe  2 mei  9.00-10.30  

Moderamen  Ma  7 mei  20.00 uur  

Meditatie centrum  Woe  9 mei  9.00-10.30  

Hofavond  Woe  9 mei  19.45 uur  

Diaconie  Ma  14 mei  20.00 uur  

Meditatie centrum  Woe  16 mei  9.00-10.30  

Meditatie centrum  Woe  16 mei  19.00 uur  

Jongvolwassen groep  Di  22 mei  20.00 uur  

Meditatie centrum  Woe  23 mei  9.00-10.30  

Meditatie centrum  Woe  30 mei  9.00-10.30  
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Kerkelijke mutaties 
 

Overleden: 

22 februari: Dhr. H.J. Koop, Potskampstraat 108  

6 maart : Mevr. J.S Heideman-Grobbe, Potskampstraat 34  

 

Nieuw ingekomen:  

Mevr. D.H. Brouwer, Rosmolen 11, De Lutte  

 

Verhuisd:  

Dhr. J. Nijsink en mevr. M. Nijsink-Hasselo, van De Kalder 73 naar 

Look 14  

Overschrijving naar andere gemeente  

Mevr. J. Rieksen-Vette, Wilhelminastraat 150  
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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: 25 mei 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: 

17 mei   
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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