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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
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Rondom de diensten
De zomerperiode ligt voor ons en dat betekent een volle Hofstem - de
volgende editie komt eind augustus uit. We noemen hier alleen de
bijzonderheden, voor de overige diensten verwijzen we naar het
overzicht.
Op 1 juli is de overstapdienst waarin we afscheid nemen van onze 8egroepers. Samen met Jan en VOF de Hof is gekozen voor het woord
‘verbinding’. Want we blijven zo graag verbonden met ze. Maar hoe
doen we dat eigenlijk, in verbinding blijven met elkaar en met God?
Alle kinderen blijven in de kerk, er is geen kindernevendienst ‘nodig’.
Op 8 juli gaat mw. H. Günther in de Hofkerk voor (Deventer). Ikzelf
ben die ochtend in de oecumenische viering in het kader van
Berghuizen in beweging, bij de boerderij in het parkje. Ook welkom.
Op 15 juli is mijn laatste dienst voor de zomer. Met de uitnodiging om
mee te doen in het grote verhaal van God want we lezen o.a. ook psalm
85. Een psalm die je vertelt dat je er bij hoort en meedoet.
En op 29 juli gaat onze eigen Harrie van Duijvenbode voor. Harrie
heeft een theologische opleiding en heeft te kennen gegeven dat hij
best eens een dienst wil doen. En daarvoor geven wij hem graag de
ruimte. Goede zomer en goede diensten gewenst.
Ds. Tienke van Lindenhuizen
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Zondag – 1 juli - 10.00 uur
Overstapdienst, m.m.v. ‘VOF de Hof’
Voorganger
Ds. J. van Lindenhuizen
Ouderling
Mevr. G. Medema
Diakenen
Dhr. J. Bruil
College van kerkrentmeesters
Dhr. H. Medema
Organist
Dhr. J. Schoenmaker

Zondagskind
Esther Vennegoor op Nijhuis
Kindernevendienst
Géén
Collectes
1) Joanne Foundation
2) Jeugdwerk (JOP zomer)
Autodienst
Fam. van Hemert
Tel. 517722

Zondag - 8 juli - 10.00 uur
Voorganger
Ds. H. Günther (Deventer)
Ouderling
Mevr. R. van Dijk
Diakenen
Mevr. J. Slinger
College van kerkrentmeesters
Mevr. I. Simao
Organist
Mevr. J. Westra

Zondagskind
Kira ter Beek
Kindernevendienst
Marjolein Brinkman
Marianne Hamhuis
Collectes
1) Diaconaal werk plaatselijk
2) Instandhouding pastoraat
ouderen
Autodienst
Fam. Dortland
Tel. 522636

Zondag – 15 juli - 10.00 uur
Voorganger
Ds. J. van Lindenhuizen
Ouderling
Mevr. M. v.d. Langemheen
Diakenen
Dhr. F. Woordes
College van kerkrentmeesters
Dhr. B. Post
Organist
Dhr. J. Schollaardt
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Zondagskind
Lisa Brinkman
Kindernevendienst
Kirsten Post / Gerard Pape
Collectes
1) Dorcas
2) Onderhoud orgel
Autodienst
Mevr. Bugter
Tel. 518055

Zondag – 22 juli - 10.00 uur
Voorganger
Ds. E. van Houwelingen (Hengelo)
Ouderling
Mevr. M. Hamhuis
Diakenen
Mevr. J. Slinger
College van kerkrentmeesters
Dhr. H. Schreurs
Organist
Dhr. H. Warnaar

Zondagskind
Nadia ter Beek
Kindernevendienst
Renske Bork / Meiliany Utung
Collectes
1) Diaconaal werk plaatselijk
2) Instandhouding kerkelijk gebouw
Autodienst
Mevr. Sanderman
Tel. 522271

Zondag – 29 juli - 10.00 uur
Voorganger
Dhr. H. v. Duijvenbode
Ouderling
Mevr. G. Medema
Diakenen
Dhr. G. Dortland
College van kerkrentmeesters
Dhr. H. Meulenbeld
Organist
Dhr. J. Schollaardt

Zondagskind
Samuel Akuesson
Kindernevendienst
Angela Langenhof
Marianne Hamhuis
Collectes
1) Project Kleine Ring
2) Instandhouding pastoraat
Autodienst
Fam. Elferink
Tel. 514396

Zondag – 5 augustus - 10.00 uur
Voorganger
Ds. M.G. de Vries (Wierden)
Ouderling
Mevr. R. van Dijk
Diakenen
Dhr. R.G. Dreierink
College van kerkrentmeesters
Mevr. I. Simao
Organist
Dhr. J. Schollaardt

Zondagskind
Kira ter Beek
Kindernevendienst
Angela Langenhof
Collectes
1) Casa Elia
2) Instandhouding kerkelijk gebouw
Autodienst
Dhr. v.d. Toorn
Tel. 512623
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Zondag – 12 augustus - 10.00 uur
Voorganger
Ds. Bunjes-v.d. Lee (Borne)
Ouderling
Mevr. M. v.d. Langemheen
Diakenen
Mevr. B. Frowijn
College van kerkrentmeesters
Dhr. H. Medema
Organist
Mevr. J. Westra

Zondagskind
Lisa Brinkman
Kindernevendienst
Marjolein Brinkman / Gerard Pape
Collectes
1) Kerk in Actie/Zending
2) Orgelfonds (restauratie)
Autodienst
Fam. van Dijk
Tel. 514470

Zondag – 19 augustus - 10.00 uur
Voorganger
Dhr. D. de Roest (Hoogmade)
Ouderling
Mevr. M. Hamhuis
Diakenen
Dhr. F. Woordes
College van kerkrentmeesters
Dhr. H. Schreurs
Organist
Dhr. J. Schollaardt
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Zondagskind
Nadia ter Beek
Kindernevendienst
Katja Verbeek/Marianne Hamhuis
Collectes
1) Diaconaal werk plaatselijk
2) Instandhouding eredienst
Autodienst
Dhr. Troost
Tel. 074-3492690

Hoevelen die binnen de kerk zijn, zijn daar buiten, en
hoevelen die er buiten zijn, zijn binnen.
Kerkvader Augustinus
Ik las deze uitspraak van Augustinus in Trouw, in een artikel van
columnist Stevo Akkerman. Hij was een ochtend te gast op een
studiedag van ‘Op goed gerucht’. Op
goed gerucht is opgericht in het jaar
2000 en bestond in het begin vooral uit
jonge theologen. Inmiddels heeft het
zich ontwikkeld tot een brede beweging
van gemeentepredikanten, kerkelijk
werkers en geestelijk verzorgers van
jong tot oud. Het zijn mensen uit het
veld die zich afvragen hoe we als kerk
en als predikant de ‘wereld’ van dienst
kunnen zijn. Hoe we het evangelie, dat
‘goede gerucht’ door kunnen geven.
Wat me raakte in zijn column was dit:
het verraste Akkerman een beetje dat
deze montere dominees bij het
nadenken over hun rol buiten de kerk leken te worstelen met de
betekenis en de grenzen van het ambt. Alsof het dominee-zijn ons zou
beperken bij nuttige activiteiten in de wereld. En dan schrijft hij: ‘In
een samenleving die in permanente twijfel verkeert over allerlei
fundamentele vragen, maar het vocabulaire mist om ze te bespreken,
zou de stem van de theologie best iets kunnen bijdragen’. En hij
vervolgt: ‘Het is geen gek idee als de kerk dominees in staat stelt, ook
financieel, debatten te ontketenen, buurttuinen op te richten, café’s uit
te baten, boekenclubs te lanceren, groene projecten te organiseren etc.
Niet om mensen een geestelijk product te verkopen maar gewoon
omdat het goed en mooi is om te doen.’ Stevo Akkerman heeft gelijk.
Ik zie het nu ook weer bij Andere koffie. Iedere week schuiven er
mensen aan die even hun verhaal kwijt willen, even op adem willen
komen, even weer wat helderheid in hun bestaan zoeken. Mensen
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buiten de kerk en mensen binnen de kerk. Want er is geen grens daar
tussen. En mocht u in de zomer in de buurt van Rolde zijn, binnenkort
kunt u ook bij Jan Bos aanschuiven. Jan mailde me een paar dagen
geleden. ‘Hé, Tieneke, wat geweldig die Andere koffie bij de
Dominee. Was ik ook al van plan. Heb je nog tips want ik ga dat ook
in Rolde doen.’ Ik denk dat Jan ook lid is van Op goed gerucht. Net als
ik. Twee montere dominees die menen dat de theologie de wereld van
dienst kan zijn.
ds. Tieneke van Lindenhuizen
Wijsheid
En ik schreef het laatst al: wat komen er veel mooie inzichten en
wijsheden voorbij in de vele ontmoetingen die we hebben met elkaar.
En af en toe geef ik er eentje door. Omdat het inspireert en warmte
geeft en zo troostvol is. Moed geeft ook als je ziet hoe mensen hun
onmogelijkheden veranderen in mogelijkheden. Zo sprak ik laatst met
iemand over de regie over je eigen leven houden, juist als je fysiek
beperkt bent. Dat is zijn realiteit en dat is af en toe een harde realiteit.
Ik haalde koffie en thee voor ons en indachtig zijn woorden zei ik: ‘Je
kunt niet - net als ik - zomaar opstaan om nog zo’n heerlijk koekje te
pakken’. Waarop hij lachend zei: ‘Ik zorg gewoon dat ik daar zit waar
de koekjes zijn’.
Activiteiten volgend jaar
De zomerperiode is ook de tijd waarin we nieuwe activiteiten,
Hofavonden en inspirerende leerhuizen op gaan zetten voor het nieuwe
seizoen. En denk vooral mee: als u een tip heeft of u ‘mist’ iets, geef
het even door aan een van ons. Hier alvast de eerste oecumenische die
start in september:
Je eigen icoon schilderen
Op de eerste woensdag van september gaan we starten met een cursus
Icoon Schilderen onder leiding van docent Jos Bentert. De cursus vindt
plaats in de Mariakerk, Zuid-Berghuizen. De cursus duurt tot eind
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november en kost € 185 euro, inclusief de lindehouten plank, de verf
en het bladgoud. Een set goede penselen is verkrijgbaar bij de docent
voor 15 euro. Afhankelijk van de voorkeur van de cursisten vindt de
cursus in de middag of in de avond plaats. Enkele weken na het einde
van de cursus worden de iconen ook gewijd. Schilder of tekenervaring
is niet nodig. Vragen of aanmelden? Dat kan bij Maroesjka;
pastor-sleegers@plechelmusparochie.nl of bij ds. Tieneke.
Startzondag
Onze startzondag valt dit keer vroeg, op 9 september. En we maken er
samen een mooie ochtend van, misschien wel ergens buiten? De lezing
zal in ieder geval uit Genesis zijn, dat kan bijna niet anders met het
nieuwe jaarthema: creëren. Graag opgeven want juist deze dienst is een
dienst van en voor de gemeente. Foto’s, filmpjes, woorden, gedichten,
liederen door u uitgezocht. En, goed gebruik, na afloop eten we samen.
Opgave bij mij of Marja. En nodig dit keer ook eens iemand uit om
mee te gaan?
Taizéviering in Losser op 7 juli
Zaterdag 7 juli vindt er om 19.00 uur een Taizéviering plaats in de
Protestantse kerk te Losser (Raadhuisplein 2). Deze viering zal qua
vorm en duur sterk lijken op de manier waarop men in de
kloostergemeenschap Taizé in Frankrijk de gebedsvieringen vorm
geeft. Na de viering is er koffie of thee en tijd voor ontmoeting. Er
zullen ook verschillende mensen aanwezig zijn die in Taizé geweest
zijn, waaronder ikzelf. De viering is voorbereid door mensen uit Losser
en Borne, die jaarlijks gezamenlijk naar Taizé gaan. Iedereen is van
harte welkom en misschien is het een aanzet om eens naar Taizé te
reizen.
Inspiratiefestival Terschelling in oktober
Onze flyers beginnen hun weg te vinden. En ons enthousiasme
natuurlijk ook want er zijn al veel mensen die definitief meegaan.
Begrijpelijk. Want wat is er leuker dan opladen voor een nieuw
kerkelijk jaar dan uitwaaien op Terschelling? Samen met
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geloofsgenoten genieten van al het goede van dit prachtige eiland met
tegelijkertijd een programma speciaal voor iedereen die actief
betrokken is bij de kerk: lezingen van inspirerende theologen,
concerten, spirituele strand- en duinwandelingen, vertellingen, theater
en veel muziek en cultuur. Ook kunnen we inspiratie opdoen voor de
dagelijkse praktijk in workshops over geld in de kerk of pionieren etc.
Alles vindt plaats op 26, 27 en 28 oktober. Zelf voor een logeerplek
zorgen of in overleg met een van ons. De kosten zijn € 50,- en de reisen verblijfskosten komen daar nog bij. Zie voor meer informatie op de
site inspiratiefestival Terschelling.
HOFMARKT 25 augustus
In mijn hoedanigheid als vrijwilliger maak ik nu voor het eerst de
Hofmarkt mee. Wat een mooi team en wat een enorme voorbereiding.
Op 25 augustus is de hele stad welkom om in onze Hofkerk de mooiste
2e- hands spulletjes en boeken te kopen. We hebben nog veel
vrijwilligers nodig, zowel in de voorbereidingen als op de dag zelf. Als
iedereen een dagdeel of een hele dag meehelpt, graag. Aanmelden bij
Hanneke, mail: hannekebugter@outlook.com. En als de posters en
flyers klaar zijn leggen we ze in de hal, neemt u ze mee om te
verspreiden en op te hangen?
Tot slot
Hier ook nog eens hartelijk dank voor al dat moois op mijn verjaardag.
Ik vond het zo gezellig en was aangenaam verrast door een echt
draaiorgel voor mijn deur! En dank voor al die lieve presentjes,
bloemen, rumbonen, verwennerijen en kaarten. Ik geniet er nog steeds
van (behalve de rumbonen Ernst, die zijn al op).
Vakantie
Mijn laatste werkdag is 25 juli en ik ben afwezig tot en met 19
augustus. Mijn vakantie begint dit jaar op Keiland, Terschelling.
Samen met 180 vrienden kamperen we in de duinen van
Staatsbosbeheer en maken er, net als de voorgaande jaren, weer een
prachtig geloofsfestijn van. Yvonne neemt waar in deze periode. En
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een goede zomer gewenst allen, waar je ook naar toe gaat of wat je ook
gaat doen. Ver weg, of gewoon thuis. Laten we in ieder geval, hoe onze
zomer er ook uit ziet, één ding doen: toegewijd leven. Ik las het in een
boekje van Marinus van den Berg dat ik van een gemeentelid kreeg
voor mijn verjaardag. Na-werk-tijd heet het. Mooi geschreven
kleinood. Uit dat boekje een klein gedichtje voor u met de wens voor
een goede zomer.
Het gaat om toegewijd zijn
toegewijd
waar je leeft
toegewijd
aan hen met wie je leeft
toegewijd
aan wie en wat om zorg vraagt
toegewijd
aan deze dag en aan wie
op mijn pad komt.
Met een hartelijke groet, ds. Tieneke

Meeleven
Fijn om te zien dat Rijn van Welij zo goed herstelt van de heupoperatie.
Hij was vorige week alweer op de fiets naar de kerk gereden. Een
optimaal herstel gewenst Rein.
Renske en Piet Vlasblom zijn verhuisd vanuit Gasselte en hebben hier
bij ons in Oldenzaal hun plekje al een beetje gevonden. We zien ze
iedere zondag in de kerk en we hebben elkaar al uitgebreid gesproken
bij Andere koffie. Van harte welkom en alle goeds gewenst.
Kirsten Post wensen we ook veel goeds. Kirsten heeft namelijk een
baan als docent aangenomen overzee: op het prachtige eiland Texel.
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Nieuwe kans, nieuwe plek maar wat zullen we je missen zeg. En
natuurlijk komen we langs! Het ga je goed. Op 26 augustus - is het
plan - is Kirsten voor het laatst in de kerk.
De heer Leen van Capelle is na een grote operatie weer thuis. We
wensen hem en zijn vrouw veel sterkte en kracht op deze nog lange
weg.
Herman is weer thuis na zes weken revalideren en geduld beoefenen.
Beide heeft hij succesvol doorstaan. Het lopen is nog niet helemaal
zoals het wezen moet, maar door veel oefenen hopen we dat hij weer
zijn oude vitaliteit terug krijgt. Zondag 17 juni was hij weer bij ons in
de kerk. Wat fijn Herman!
Persoonlijk wil Herman jullie (ons) allemaal heel hartelijk bedanken
voor de bezoekjes in Enschede en de vele kaartjes. Het heeft hem
enorm goed gedaan.
Vertrek Hadil Alghaleb. Wegens omstandigheden heeft Hadil de
Hofkerk en Oldenzaal moeten verlaten. We kennen Hadil o.a. als hulp
van de hulpkoster in de kerk en als protegé van Jet en Wim Slinger.
We zullen haar positieve instelling en warme persoonlijkheid missen.
Alle goeds Hadil op je nieuwe plek!
Het pastoraal team
“Verwachtingen zijn het zaad van teleurstellingen.”
Wat zegt dit zinnetje nu precies. In mijn woorden: je zet een beeld vast
wat er nog niet is, wat nog moet gebeuren en je gaat je er al naar
gedragen met alle gevolgen van dien. Enkele voorbeelden.
Je verwacht dat een verjaardag wel weer net zo zal verlopen als altijd…
dus houd jij je maar stil, zit het uit of kletst in jouw beleving ook maar
wat mee. Of je gaat iemand ontmoeten en ‘ik weet al precies wat zijn
reactie is’… Dus kom je met opgestreken zeil naar het gesprek en
vertelt hem precies hoe jíj erover denkt, want jij laat niet met je sollen.
Of: Jij hebt al drie keer het initiatief genomen tot een ontmoeting, nu
moet het maar eens van die ander komen!
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Als we op deze manier telkens weer de wereld instappen, helpen we
mee en houden we dat in stand, wat we nu juist niet willen. Stel je maar
eens voor: je gaat naar die verjaardag met het voornemen dat je nu
eindelijk die ene meneer wel eens wat beter zou willen leren kennen.
Je komt in een heel andere houding binnen, wat ook zijn effect zal
hebben op de mensen die er al zitten.
En voordat je een gesprek al helemaal gaat invullen omdat je die ander
zo goed kent, kun je ook met vragen beginnen: : ik ben benieuwd wat
jij er nu eigenlijk van vindt, want ik vind het heel lastig”.
En als je toch voor een vierde keer de ontmoeting initieert en dan
vraagt wat maakt dat de ander nooit belt, op een vriendelijke, open
manier?! Deze laatste ken ik heel goed: ik was altijd de beller en kreeg
daar last van. Tot ik het ter sprake bracht en de ander zei: “Maar jij
bent altijd zo druk, ik wil die druk niet nog groter maken….” Zo loop
je tegen elkaars verwachtingen aan. Wat goed is het dan als je de moed
hebt om het ánders te doen. Om er géen beelden van de te maken. Om
vragen te stellen en open te blijven en de ander zo de ruimte én de
invulling te geven in plaats van het vooraf zelf te doen.
Veel pijn, teleurstelling en verdriet komt uit dit gedrag voort. In het
pastoraat komt het ook regelmatig aan de orde. Zullen we met elkaar
proberen minder van verwachtingen uit te gaan en meer vanuit
oprechte nieuwsgierigheid te leven?
Yvonne Meyer, pastoraal werker

Solidariteitskas
Na mijn oproep en uitleg m.b.t. de bijdrage voor de solidariteitskas in
de vorige Hofstem, met het verzoek om ook nog voor 2017 te doneren,
kan ik zeggen dat wij heel tevreden zijn met de opbrengst.
We hebben ervaren dat velen solidair zijn geweest om hieraan gehoor
te geven, waarvoor grote dank!
Namens het college van kerkrentmeesters, Harm Medema
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Abonnement Hofstem
Het abonnement voor de Hofstem 2018 is op 2 mei jl.
door de Hofkerk geïncasseerd van uw bankrekening.
Heeft u geen incassomachtiging afgegeven, wilt u dan
het abonnement (minimaal 20 euro) zelf voldoen op
de bankrekening van de Hofkerk (NL60 ABNA 0595
8957 00) onder vermelding van ‘Hofstem 2018’.
Hartelijk dank,
Janke Meulenbeld,
Financiële administratie Hofkerk.

Overzicht giften en collectes mei
Opbrengst koffiepotje
Opbrengst orgelpijp
Collecte t.b.v. orgelfonds, d.d. 6 mei
Collecte t.b.v. voedselbank, d.d. 6 mei
Diaconie, d.d. 10 en 13 mei
College van kerkrentmeesters, d.d. 10, 13, 27 mei
Collecte t.b.v. oecumene, d.d. 20 mei
Dorcas, d.d. 20 mei
Amnesty International, d.d. 27 mei

€ 99,90
€ 40,73
€ 82,65
€ 85,21
€ 202,25
€ 251,05
€ 156,45
€ 192,12
€ 74,75

Giften:
Van personen die onbekend wensen te blijven ontving mevr. Meijer €
20 voor de diaconie, mevr. Wiecherink € 20 voor het orgel en dhr. van
Hemert € 10 voor het orgel.
Hartelijk dank hiervoor,
Janke Meulenbeld
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Project Out of the Box
Zondag 15 juli kunt u weer meedoen aan het project
Out of the Box. Zoals u weet richt dit project zich op
de mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank in
Oldenzaal. 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.
In de hal van de kerk staan drie boxen waarin u uw producten kunt
deponeren. De boxen blijven nog een week na de actiezondag staan.
Dus ook op zondag 22 juli kunt u nog spullen inleveren. 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

De Hofvijver
De afgelopen weken veel aanbod van meubelen van kasten tot stoelen
en banken plus een koelkast. Fijn dat er zo aan ons gedacht word en
mocht u witgoed over hebben van koel-vrieskast, wasmachine droger
horen wij dat heel graag van u.
Er is ons ook gevraagd naar baby spullen dat mag van kleertjes tot
bedjes, wagens enz. Daar is de laatste tijd ook veel vraag naar en
misschien hoort u wel van uw kinderen dat ze spullen op de zolder
hebben staan.
Dank omdat u zo aan ons denkt en het ook doorgeeft aan andere
mensen in uw omgeving.
Namens de diaconie,
Jet Slinger tel. 0541-662093 06 81504914
e-mail jetslinger10@gmail.com
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Verloren?
Al het goede bestaat uit drie, zegt een spreekwoord. Zo vinden we in
onze kerk drie Bijbelteksten, waarvan ik nog één over heb. De laatste
is uit Lucas 15. Als je de kerk binnenkomt is dit het rechtse glas-inloodraam, uit de gelijkenis van de verloren zoon. “Ik zal opstaan en
tot mijnen vader gaan.” (Lucas 15: 18) In hetzelfde hoofdstuk vertelt
Jezus, dat de engelen zich verheugen over één zondaar die zich bekeert
(vs. 10). Dat kleine stukje Bijbel heeft eigenlijk veel te zeggen, Wat is
bijvoorbeeld “bekering”? Bekering is niets anders dan omkeren op de
weg, die je gaat. Zo ook de jongste zoon, die “verloren” wordt
genoemd. Hij had de keuze om bij de zwijnen te blijven of ten einde
raad, op weg naar zijn huis te gaan. Het verhaal vertelt, dat zijn oudere
broer er helemaal niet blij over was. Het roept dan de vraag op, wie er
nu eigenlijk “verloren” is? De jongste zoon “stond op”, verlaagde zich
voor zijn vader, hij vond zichzelf niets meer waard en wordt dan
feestelijk onthaald. Zoiets was onvoorstelbaar voor zijn broer. Hij kon
zich niet verheugen met zijn vader, een heel menselijke reactie. In de
Bijbel kom ik het vaker tegen, dat God zegt: “sta op”!! Kom in
beweging zegt God, want wie niet opstaat komt geen stap verder in het
leven.
Ernst van Olffen

Kindernevendienst
In Mattheus wordt geschreven over een schat die verborgen ligt in een
akker. De man die de schat vond besloot in zijn vreugde alles wat hij
had, te verkopen om zo de akker te kunnen kopen. Maar wat is die
schat dan? Geld? Sieraden? De schat zou alles kunnen zijn waar je als
mens maar gelukkig van wordt. Het kan best zo zijn dat dit
bijvoorbeeld zaadjes zijn. Van de planten die uit de zaden groeien kun
je ook heel gelukkig worden. Uit gesprekken met de kinderen blijkt dat
geluk ook in de kleine dingen zit: je moeder helpen met koken of een
goed cijfer halen voor school.
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In de woordzoeker hieronder zijn een aantal onderwerpen verstopt
waar je gelukkig van kunt worden, lost u hem op?

We hebben al veel spelletjes uit de gemeente mogen ontvangen,
waarvoor dank! Hier worden wij als kindernevendienst erg gelukkig
van.
Groeten,Clary, Katja, Marjolein, Angela, Renske, Marianne, Gerard,
Meiliany en Kirsten
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“Als je meedoet, voel je je meer betrokken”.
Gesprek met Geziena Medema, een ouderling van vele markten thuis.
Onze Hofkerk zou niet kunnen bestaan zonder al die vrijwilligers, die
voor én achter de schermen alle zaken voor een gezond kerkleven
regelen, variërend van de bloemen op de kansel tot de jaarlijkse
brieven voor Actie Kerkbalans. Eén van die vrijwilligers die zich al
jarenlang op allerlei gebieden inzet, is Geziena Medema. In het kader
van haar naderend afscheid in het najaar als ouderling voor de groep
18 tot 40 jarigen, hield ik een gesprek met haar thuis.
Geziena, Je hebt al die jaren al heel wat gedaan. Vanaf wanneer
speelde onze kerk voor jou een rol in je leven?
“Harm(Geziena’s man) en ik zijn in 1974 vanuit Slochteren via een
korte tussenstop in Enschede in Oldenzaal komen wonen, omdat Harm
in Enschede een baan had gevonden. Via via ben ik toen in contact
gekomen met de kerk aan De Westwal, en de vrijwilligers die er toen
actief waren. We waren in die tijd zelf nog twintigers, en zijn
begonnen met jeugdwerk. Dus verschillende clubs, en natuurlijk aan
het eind van het schooljaar met z’n allen een weekend op de
kampeerboerderij. Later, vanaf de jaren ‘80 ben ik me meer gaan
richten op het wijkwerk in De Essen, eerst als wijkwerker, later als
coördinator”
Je hebt in pakweg 40 jaar tijd heel wat predikanten meegemaakt.
“ Jazeker, toen we hier kwamen was dat Rudi Oranje, met wie we
menig weekendkamp hebben meegemaakt. Vervolgens heb ik
samengewerkt met Riet Boon, Dominee Hauer, Wim Blanken, Anne
Vlieger, Jan Bos, en nu natuurlijk met Tieneke van Lindenhuizen.
Wel heel verschillende types allemaal…
“Zeker, maar dat is meteen het leuke, van iedere predikant leer je weer
wat, en steek je weer wat op, wat uiteindelijk je visie verbreedt.”
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Je hebt alleen Wouter-Johan van Sintmaartensdijk niet gekend, omdat
jullie in 2000 weer terug naar Groningen gingen. Toch heb je er voor
gekozen weer naar Oldenzaal terug te keren…
“Ja, hoewel ik aanvankelijk zelf niet had verwacht dat we weer na acht
jaar zouden terugkomen, hoor. Maar onze ouders overleden in die
periode ook, terwijl onze zoons in Oldenzaal woonden. Dan heb je toch
niet zoveel binding meer met Groningen. En je moet niet vergeten, dat
we al 26 jaar in Oldenzaal hadden gewoond. In die periode leer je heel
wat mensen kennen, en hadden we al veel binding met de kerk. Het
grappige is dat we terug keerden in de zelfde straat op De Essen, een
paar huizen verder op.”
Dat Geziena ook in de periode “Oldenzaal II” niet heeft stil gezeten,
blijkt wel uit het verdere verloop van het gesprek. “Als je meedoet,
voel je je meer betrokken”, valt ergens in het gesprek. Wanneer Johan
Cruyff kerkelijk zou zijn geweest had het een uitspraak van hem
kunnen zijn. Niet alleen is zij ouderling voor de groep 18 tot 40jarigen, ook is zij lector en preekvoorziener, een taak die zij deelt met
Heleen Tiemersma. Alsof dat nog niet genoeg is, is zij nog
vrijwilligster bij het Hospice van de Molenkamp.
De groep van 18 tot 40-jarigen, wat betekent die voor jou, Geziena?
“Jaaah, heel veel…..ik ben organisator, gesprekspartner, maar ik voel
me ook vaak één van hen. Het is een groep mensen bij wie het leven
soms ingewikkeld is, ze hebben een gezin, een carriére, en een partner
die soms niet kerkelijk is, of heel andere interesses heeft. We hebben
hele boeiende gesprekken,waarin soms ook persoonlijke
omstandigheden ter sprake komen. Maar ook hebben we het
bijvoorbeeld over religie in relatie tot opvoeding, geloofsopvoeding
zeg maar”.
Wel een groep mensen, met wie je een deel van hun levensloop
meemaakt dus…
“We hebben lief en leed gedeeld…ik ben bij huwelijken geweest, heb
de doop van kinderen van enkelen meegemaakt, en sommigen hebben
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belijdenis gedaan. Maar we hebben ook wel een overlijden mee
gemaakt, ook die gebeurtenissen deel je met elkaar. Wat ik mooi vind
is dat een deel van de groep actief is geworden binnen de Hofkerk. Zo
hebben we nu mensen in de diaconie, de kindernevendienst, als
hulpkoster, en jeugdouderling. Maar hoogtepunt vind ik toch wel de
mooie, inspirerende gesprekken die we met elkaar hebben”
Al pratende aan de keukentafel, wat met Geziena niet moeilijk blijkt,
in combinatie met haar gezelligheid en een kopje lekkere koffie met
koek, komen we uit op de Hofkerk anno 2018.
Een gemeente die voor Geziena vooral warmte uitstraalt, en waar
iedereen op zijn of haar eigen wijze het geloof kan beleven.
Een prima kerk dus, maar zie je ook nog verbeterpunten?
“Wat ik wel van harte hoop is dat jonge mensen, maar vooral de groep
40 tot 65 jaar de weg naar de kerk terug vindt, voor de eredienst, maar
ook voor een goed gesprek en verdieping, in welke subgroep dan ook.
Want zij zullen later bij de ouderen gaan horen, waar aandacht voor
elkaar belangrijk is. Daarom is pionieren in de stad volgens mij heel
belangrijk.
Een andere manier van kerkbeleving.
“Misschien moeten we bepaalde tradities in de dienst een beetje
loslaten, wat interactiever worden. Ik vind wel dat het gesprek het
allerbelangrijkste blijft. De Hofkerk is voor mij een plaats van
bezinning, maar daarnaast ook van verbondenheid en ontmoeting.
Voor mij maak ik daarbij geen onderscheid tussen mensen. Ik voel me
niet meer, alleen maar omdat ik van de Hofkerk ben. Ik geloof niet in
slechte mensen, wel dat ze door omstandigheden of milieu slechte
dingen kunnen doen”
Nog wat napratende, sluiten we aan de deur het gesprek langzaam af,
en fiets ik weer terug naar huis, zelf ook een stukje wijzer
geworden………..Geziena, Dankjewel!
Martin Kila
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Cursus Icoon schilderen
De eerste woensdag van september willen we weer starten met een
cursus Icoon Schilderen onder leiding van docent! De cursus vindt
plaats
in
de
Mariakerk,
Burg.
Wallerstraat
ZuidBerghuizen, Oldenzaal. Heb jij interesse? Weet je al meteen dat je mee
wilt doen? Meld je bij pastosleegers@plechelmusparochie.nl voor
vragen en/of opgave!
De cursus duurt tot eind november en kost 185 euro, inclusief de
lindehouten plank, de verf en het bladgoud. Een set goede penselen is
verkrijgbaar bij de docent, voor 15 euro. Afhankelijk van de voorkeur
van de cursisten vindt de cursus in de middag of in de avond
plaats. Enkele weken na het einde van de cursus worden de iconen ook
gewijd!
Schilder of tekenervaring is niet nodig! Je eigen icoon maken is echt
heel bijzonder...
Maroesjka Sleegers

21

TIJDVERSCHIJNSELS
Christenen bevrijd, Turken verkocht
In mijn werkkamer hangt, ingelijst, een van de oudste Nederlandse
kranten. Het grote nieuws van 17 november 1655 komt uit Cadiz. Het
luidt: ‘Den Commandeur Gidion de Wilde heeft in zee verovert en
alhier opgebracht een treffelick Turcks Schip / gemonteert met 32
stucke / op hebbende 250 Turcken en op de 40 Christen Slaeven. De
Turcken sullen tot goedmaekinghe vande Onkosten en boots tot Prijse
van d’Officieren / ende ghemeene Maets verkocht worden. De
Christen Slaeven zijn met een Hollandsch Schip / komende van
Venetien en gaende naar Amsterdam / op Eergisteren van hier nae
Huys geseilt. Den Hollandschen Vice Admirael de Ruyter is
teghenwoordigh 10 Oorlogsschepen ende 2 Jachten sterck.’
Ik heb de krant nogal eens meegenomen om een voordracht over ‘de
revolutie in de media’ mee te beginnen. (Soms dachten mensen dat ik
daar verstand van had.) Dan zei ik dat de lezer natuurlijk wil weten hoe
dat zat met christen-slaven en waar je Turken verkocht en wat De
Ruyter in de buurt van Gibraltar uitspookte. Het zou in mijn jonge
jaren niet meegevallen zijn er een ‘achtergrondverhaal’ over te
schrijven. Maar nu? Je laat Google zoeken en na een paar minuten heb
je stof voor een boeiend verhaal. De Ruyter patrouilleerde daar om
VOC-schepen te beschermen tegen piraten, zoals onze marine ook nu
nog schepen beschermt. Toen waren de zeerovers Berbers en Turken.
Het geboefte maakte niet alleen schepen buit, maar heeft ook
duizenden Europeanen als slaven gehouden.Zoals u natuurlijk weet,
konden onze voorvaderen er zelf ook wat van. Daar verleenden de
regeerders officiële ‘kapersbrieven’ voor. De blonde Hollandse en
Zeeuwse piraten moesten er als echte zeeschuimers uitzien, vertelt een
oud liedje. ‘Al die willen te kaap’ren varen / moeten mannen met
baarden zijn.’ Hun grootste triomf was in 1628 het buit maken van de
Spaanse Zilvervloot door Piet Hein. Ze hielden er vaak kostbare slaven
aan over, rijp voor verkoop. Maar dat terzijde.
Interessant en ook onverwacht vond ik mijn ontdekking dat De Ruyter
veel meer is geweest dan een beroemde zeeheld. Hij heeft in 1675 26
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Hongaarse predikanten (21 gereformeerd, 5 luthers) vrij weten te
krijgen uit de galeien van een Spaanse heerser. Dat gelukte dank zij
zijn goede naam bij de Spanjaarden. Psalmzingend zijn de in lompen
lopende dominees op het admiraalsschip ontvangen, aldus de
logboekschrijver van de vlootvoogd.
Dominees als galeislaven? Jawel, Hongaarse dus. Hun land was na een
Turkse inval in stukken uiteengevallen, waarna twijfelende christenen
nogal eens kozen voor in godsnaam maar Allah en Mohammed, wat
voor dominees geen optie was. Die konden dan ook kiezen tussen de
brandstapel en verkoop als slaaf.
De Hongaren blijken de redding door De Ruyter nooit te zijn vergeten.
Jaarlijks legt een Hongaarse delegatie nog altijd een krans op zijn
praalgraf in de Amsterdamse Nieuwe kerk. En in Debrecen, dicht bij
Roemenië, heeft onze zeeheld een monument. Dat is trouwens nog niet
alles. Later moesten de roomse Habsburgers ook niets van protestanten
hebben. Tot in de negentiende eeuw zijn Hongaarse dominees daarom
opgeleid in Nederland. Ze studeerden in Utrecht en promoveerden
bijvoorbeeld aan de armeluis academie in Harderwijk. Ook
beroemdheden als Boerhave en Linnaeus haalden hun bul overigens in
‘de stad van negotie, waar men verkoopt bokking, blauwbessen en
bullen van promotie’. Dicht bij een torentje dat naar Linnaeus is
genoemd en een naar Boerhave genoemde kruidentuin, is in
Harderwijk aan een muur een zeergeleerde Hongaar afgebeeld.
Wat is het internet een verrijking voor mensen die graag historische
onderwerpen uitdiepen en dus kunnen stoten op totaal onverwachte
verhalen. Het is extra leuk nu ook onze zeehelden voor ‘progressieve
denkers’ vooral boeven zijn geweest. Zonder Google was ik blijven
steken in fantaseren over dat krantenbericht. Dan had ik geprobeerd
me voor te stellen hoe in 1655 in kerken dankgebeden zullen zijn
uitgesproken voor de bevrijding van die veertig christenen, terwijl in
de hoge banken van de elite officieren misschien wel zaten na te
genieten van het extraatje dat de verkoop van 250 Turken had
opgeleverd.
Wim Timmers
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Oproep voor deel 2 van het boek over het Chr. Onderwijs in
Oldenzaal
Het boek over de Ds. J.J.A. Hermanschool of de CVO-school aan het
St. Plechelmusplein (periode 1922 -1963) is klaar. Het is, vooral
dankzij de authentieke bronnen, een herkenbaar tijdsdocument
geworden met veel foto’s. Op de oproep in “De Hofstem” voor meer
info, verhaaltjes, foto’s en documenten hebben jammer genoeg maar 3
personen gereageerd. Eerlijk gezegd viel me dat best tegen. Maar hun
reacties waren wel uiterst waardevol en hebben een mooie plek in het
62 pagina’s tellende boek gekregen. De oorspronkelijke documenten
(o.a. de oude notulenboeken) en het boek (in pdf-formaat op USBstick) zijn intussen veilig gearchiveerd in het Oldenzaalse
Stadsarchief.
Het is mijn voornemen om een vervolg op bovengenoemd boek (deel
1 dus) te schrijven. Het betreft dan de CVO-school aan de Noordwal
(1963-1976), De Zandhorst (1976-1994) en De Klim-op, afd. De Thij
(1976-2010). Dit wordt een veel moeilijker karwei, omdat
notulenboeken, schoolkranten en andere originele documenten
ontbreken. Hier heb ik veel hulp bij nodig van oud-leerlingen, de
vroegere ouders, ouderraadsleden en bestuursleden. Elke hulp is
welkom! Na afronding van deel 2 hoop ik nog een derde deel te
schrijven over PCO De Esch (1978-1994) en De Klim-op, afd. De
Essen (1994-2014), zodat de geschiedenis van het Chr. Onderwijs in
Oldenzaal volledig digitaal gearchiveerd zal zijn.
Info, foto’s, documenten en vragen voor of over deel 2 ontvang ik
dolgraag op mijn e-mailadres: rijnenericavanwelij@gmail.com Hebt u
belangstelling om deel 1 in pdf-formaat te ontvangen, dan stuur ik dat
graag kostenloos naar uw mailadres. Het boek wordt maar in een kleine
oplage geprint voor een paar belangstellenden, voor ons Kerkelijk
Archief, het Stadsarchief en de Oldenzaalse Openbare Bibliotheek.
Rijn van Welij
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Wederkeer 2
Allereerst dank voor de gulle gevers van allerlei artikelen zelfs van niet
Protestantse huize in de weggeefkast.
Dan besluit je om weer eens te kerken of te zien hoe het voelt ruikt. De
laatste voor mij eerste keer was een Hemelvaartviering en het rook
naar soep, wat mij gelijk als Bourgondische Boeskool gelijk aansprak.
Kijk hongerig naar het woord en broodjes erbij héérlijk en geweldig.
Toch was het liedboek mij te nieuw en een beamer te modern net als
het interieur. Kan er nog steeds niet aan wennen.
De preek was standvastig overdenkingen liederen en gesprekken warm
en betrokken.
Toch ga ik ook naar die grote Oaln Griezen de Plechelmus. Thema
vieringen en gebed meditatie.
Die overweldigende schoonheid je stapt binnen en je voelt de
eeuwenoude traditie en geschiedenis. Voel me klein en bij het zingen
krijg ik er bijna geen noot uit. Onder de indruk.
Maar geloof is geraakt aangeraakt worden in de natuur ontmoeting met
mensen.
Zelfs in een moskee en binnenkort ga ik bij de Suryoye kijken.
De keuze is reuze en ik laat het maar gebeuren. Vroeg laatst aan God
wijs me de weg als een TomTom want hoeveel boeken je ook leest
verzadigd kun je snel worden.
En dat moet juist niet of is het dat ik het gevoel heb veel gemist te
hebben dat geloof ik wel
Geloof het geeft me rust merk ik nu al is het van rustig aan doen niet
veel gekomen. Dus ik ga voorlopig 2 kerken zoals een jongen van 7
tegen mij vertelde.
Volgens hem was ik een tweekerkganger die niet kon kiezen.
Misschien heeft hij gelijk niet willen of kunnen kiezen.
Ook die vraag gaat regelmatig naar boven en ik ben dankbaar dat die
vraag onbeantwoord is gebleven, wie zwijgt stemt toe..
geloof ik
Wederkeer en dan begint het pas.
Groetjes Erwin Gommer
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VERWONDERING
Een Salomonsoordeel op een Hengelose school.
.
Het was een botsing tussen geloof en maatschappij in een notendop,
een maandje terug in Hengelo. De directeur van de Anninksschool leek
het tóch beter dat er geen homostel gespeeld zou worden in de musical
van groep acht. De ouders van een leerlinge, die uit een Jehovagezin
kwam en ook deel nam aan de musical, zouden er principiële bezwaren
tegen kunnen hebben. Twee jongens speelden namelijk –overigens
geheel naar hun eigen idee- twee homovaders.
De directeur besloot in te grijpen, omdat hij bang was dat de ouders
met deze rolverdeling het meisje zouden verbieden deel te nemen aan
de musical. Het homostel werd vervangen door een heterostel, en
daarmee leek het brandje dat hij meende te zien aankomen, op tijd
geblust. De kritiek kwam evengoed daarna. Niet van de ouders, die
vermoedelijk het niet eens geweten hebben, maar van een wethouder
uit de Hengelose gemeenteraad en enkele andere ouders, die vonden
dat de directeur hiermee de wet op gelijkheid met voeten trad, en “nog
heel wat uit te leggen had”. Da’s nou balen. Denk je dat je het naar
ieders tevredenheid geregeld hebt –kind blij, ouders blij- komt er weer
zo’n wethouder zeuren over gelijke rechten. Je kunt het als onderwijzer
ook nooit goed doen…
Het was vanuit het standpunt van de directeur begrijpelijk dat hij voor
het belang van de leerlinge koos. Een kind dat uitgesloten wordt op
school is het laatste wat iedere leraar wil. Aan de andere kant nam hij
met zijn beslissing onbewust en vermoedelijk ook ongewild een
intolerante positie in tegen homofilie. Iets wat weer niet geduld werd
door de wethouder.
Het is natuurlijk ook lastig kiezen. Je moet verschillende belangen
tegen elkaar afwegen, en mensen hebben tegenwoordig snel hun
woordje klaar. Meester, dokter, en dominee: alle drie zijn ze al lang
van hun voetstuk gestoten. Ouders die de leerkracht op het matje
roepen wanneer zij menen dat die zes voor rekenen van hun zoon toch
echt een zeven moet zijn. Demonstranten bij de aankomst van Sint en
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Piet, verschillende culturen in één klas….Overal moet je tegenwoordig
rekening mee houden.
Wat ik me hierbij wel afvraag, zonder me overigens te conformeren
aan het standpunt van de Jehova’s Getuigen: In hoeverre kan je als
Christen iets weigeren, en mag je iets toelaten? Moet je altijd maar
tolerant zijn? Aan de ene kant is daar de tendens dat de kerk steeds
meer aan de rand van de maatschappij zou staan, aan de andere kant
vind ik dat er steeds meer dingen in de wereld gebeuren waar je als
Christen, als kerkganger, of hoe je het ook noemen wilt, betrokken bij
zou moeten zijn. Een standpunt daarin bepalen blijf ik evengoed lastig
vinden. Een gesprek aan de koffietafel op je werk over buitenlanders?
Tien tegen één dat “ al die Syriërs maar weer naar Aleppo moeten”.
Gaat het over homo’s? “ Ik vind het prima, als ze maar niet zoenen
waar ik bij ben”. En Trump? Een prima kerel toch?
Tja, en daar zit je dan met je goede gedrag als PKN-ganger. Wat is
jouw standpunt? Geef je je collega’s gelijk? Of botst dat met je
geweten, met je christelijke normen en waarden? Je bent tenslotte ook
maar mens. Geef jij eigenlijk wel zoveel om vluchtelingen? Om
mensen die vervolgd worden? Om het milieu? En moet je dan alles
maar goed vinden, niet oordelen over die splinter terwijl je de balk in
je eigen oog niet ziet? Durf ik de eerste steen te gooien, of ben ik ook
niet zonder zonden? En zo kun je nog wel een paar van die mooie
bijbelse one-liners bedenken. Soms wil je toch ook gewoon wel eens
lekker kwaad worden? Ach, gelukkig hebben we de wijsheid niet in
pacht. We zijn nog steeds “samen onderweg”, en mogen nog leren.
Elke dag weer opnieuw.
Martin Kila.
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Werkgroep Meditatieve Wandelingen NoordoostTwente P E R S B E R I C H T Thema: Pelgrimeren – op weg naar
jezelf Avondwandeling vanuit het Stift met de film ‘Compostella’ tot
slot Op woensdag 4 juli vindt opnieuw een wandeling plaats in
Noordoost-Twente, op initiatief van Werkgroep Meditatieve
Wandelingen Noordoost-Twente. Dit keer is het een korte
rondwandeling rond de Stiftskerk in Weerselo van ongeveer 5
kilometer met onderweg een kort stiltemoment. Bij terugkomst wordt
in de Stiftsschool de film ‘Compostella’ uit 2015 vertoond, waarin de
pelgrimstocht naar Santiago de Compostella centraal staat. Wandeling
en film staan in het teken van het thema pelgrimeren. De deelnemers
starten om 18.30 uur in de Stiftskerk in Weerselo. Hier is eerst een kort
moment van meditatie, waarbij het thema ‘pelgrimeren’ zal worden
toegelicht. “Daarna lopen we de kerk uit”, zeggen de initiatiefnemers
uit Ootmarsum en Weerselo, waaronder enkele fervente wandelaars,
een kerkelijk werker, vrijwilligers van Parochie Lumen Christie en
enkele dominees. Film ter inspiratie Vóór 20.00 uur zijn de
avondpelgrims weer terug op het Stift, waar in de Stiftschool de koffie
klaar staat. Na een korte inleiding start de bijzondere documentaire
‘Compostella’ van Freddy Mouchard. Gedurende drie jaar volgde deze
cineast pelgrims op hun route naar Santiago de Compostella. De
beleving is voor iedereen verschillend, maar iedere pelgrim loopt tegen
zijn of haar fysieke grenzen op, ongeacht leeftijd, achtergrond en
geloofsovertuiging. De beeldtaal die Mouchard hanteert, biedt een
haast meditatieve kijkervaring. De film duurt anderhalf uur. Praktisch
Woensdag 4 juli 2018, van 18.30 tot circa 22.15 uur. Parkeren op de
Parkeerplaats aan de Stiftstraat. Vrijwillige bijdrage na afloop. In
verband met de voorbereiding en de beperkte plaatsruimte in de school
is het noodzakelijk dat deelnemers zich tevoren opgeven bij Marjan
van Galen, tel. 074 3494256, e-mail vangalenmarjan@gmail.com.
Volgende wandelingen Herfstwandeling: za 13 oktober 2018, 9.30 uur,
vanuit Protestantse kerk Ootmarsum, thema ‘loslaten’, afstand 12 km.
Voorjaarswandeling: za 23 maart 2019, 9.30 uur, vanuit Sint
Plechelmuskerk Deurningen, thema ‘verwondering’, afstand 12 km. □
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Bedankt
Hartelijk dank voor de bloemen die wij na de kerkdienst van 3 juni jl.
ontvingen.
Miny en Alle Oosterhof
Blij verrast was ik toen ik met Pinksteren het mooie bloemstuk uit de
kerk kreeg, als groet van de gemeente.
Dankbaar ben ik dat het, na een onverwachte ziekenhuisopname
vanwege een slechte nierfunctie, weer steeds beter met mij gaat.
Veel dank voor al het meeleven!
Een groet van Margreet Bijl.

Bedankt
Stomverbaasd en blij verrast was ik door de mooie bos bloemen die in
de dienst van 17 juni aan mij werden overhandigd. “Voor het vele
werk, wat ik voor de Hofkerk doe” was de motivatie.
Graag gedaan en heel erg bedankt!
Koos Schollaardt

Vergaderingen / bijeenkomsten
Moderamen
Ouderlingenoverleg
Diaconie
Hofmarkt

Ma
Di
Ma
Za

2 juli
3 juli
9 juli
27 aug.

19.30 uur
17.00 uur
20.00 uur
10.00-13.00
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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:
23 aug.
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: 31 augustus 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

34

Diaconie
Dhr. F.J.C. Woordes
(administratie)
Look 55, 7577 GK Oldenzaal.
Telefoon 522 607.
Bankrekening:
NL42ABNA0595523544
Rekening t.n.v. Diaconie Hofkerk te
Oldenzaal

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

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

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

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

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

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