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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 dagen worden alweer wat korter, merkt u het ook? Best weer even
wennen na die lange zomerse avonden. We hoorden dat velen van ons
hebben genoten van de vrije zomerweken en dat is goed om te horen.
En zo langzamerhand beginnen de scholen weer en staat het nieuwe
seizoen voor de deur. Fijn om samen weer te beginnen.
Op 2 september is mw. A. van der Kooi uit Readtsjerk onze
gastvoorganger. Henk Warnaar is onze organist die ochtend.
Op 9 september vieren we onze Startzondag met muzikale
medewerking van Koos, Nolet, Jef en Annet Engelbertink. We sluiten
aan bij het jaarthema Creëren dat de werkgroep Inspiratie en
Bezinning heeft gekozen: SCHEPPING. Zie het programma verderop.
De Startzondag vinden wij ook altijd een mooi moment om eens
iemand uit te nodigen die niet (meer) in de kerk komt. Best spannend
om te doen maar probeer het gewoon maar.
Op 16 september gaat onze RK-collega Gert de Wolf voor en Koos
Schollaardt is onze organist. Een dienst om ons op te verheugen.
Op 23 september gaan we ook kerkelijk een ‘andere sfeer’ in: het is de
1e zondag van de herfst. In deze dienst staat de viering van het Heilig
Avondmaal centraal en de bevestiging van Christien Vrielink als
diaken en Gerard Pape als jeugdouderling. De tekst voor de preek is
uit Marcus 9, 30-37, Marcus die zijn verhalen vaak vorm geeft in de
bekende sandwichmethode. Een verhaal aan de ene kant en een verhaal
aan de andere kant, en daartussenin zit de kern, het belangrijkste, waar
het eigenlijk om gaat. Lees het maar eens vooraf. Ds. Tieneke gaat
voor. Goede diensten gewenst voor iedereen.
Ds. Tieneke van Lindenhuizen
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Zondag – 2 september - 10.00 uur
Voorganger
Mevr. A. van der Kooi (Readtsjerk)
Ouderling
Dhr. H. v. Duijvenbode
Diakenen
Dhr. G. Dortland
College van kerkrentmeesters
Dhr. B. Post
Organist
Dhr. H. Warnaar

Zondagskind
Esther Vennegoor op Nijhuis
Kindernevendienst
Katja Verbeek / Meiliany Utung
Collectes
1) Hospice Oldenzaal
2) Missionair Werk
Autodienst
Fam. Arends
Tel. 551502

Zondag – 9 september - 10.00 uur
Startzondag
Voorganger
Ds. J. van Lindenhuizen
Ouderling
Mevr. R. van Dijk
Diakenen
Dhr. R.G. Dreierink
College van kerkrentmeesters
Dhr. H. Meulenbeld
Organist
Dhr. J. Schollaardt

Zondagskind
Lisa Brinkman
Kindernevendienst
Angela Langenhof / Gerard Pape
Collectes
1) Amnesty International
2) Instandhouding eredienst
Autodienst
Fam. Dreierink
Tel. 533030

Zondag – 16 september - 10.00 uur
Voorganger
Dhr. G. de Wolf
Ouderling
Mevr. M. v.d. Langemheen
Diakenen
Mevr. C. Vrielink
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) Voedselbank
2) Vredesweek
Autodienst
Fam. van Hemert
Tel. 517722

Zondag – 23 september - 10.00 uur
Heilig Avondmaal, m.m.v. ‘Hofkoor’ o.l.v. Koos Schollaardt
Voorganger
Ds. J. van Lindenhuizen
Ouderling
Dhr. H. van Duijvenbode
Diakenen
Mevr. B. Frowijn
Mevr. J. Slinger
College van kerkrentmeesters
Dhr. H. Schreurs
Organist
Dhr. J. Schollaardt

Zondagskind
Samuel Akuesson
Kindernevendienst
Marjolein Brinkman / Meiliany Utung
Collectes
1) Diaconaal werk plaatselijk
2) Instandhouding kerkelijk gebouw
Autodienst
Fam. Dortland
Tel. 522636

Zondag – 30 september - 10.00 uur
Voorganger
Ds. J.D. Vedders-Dekker
Ouderling
Mevr. M. Hamhuis
Diakenen
Dhr. J. Bruil
College van kerkrentmeesters
Mevr. I. Simao
Organist
Dhr. J. Schollaardt

Zondagskind
Kira ter Beek
Kindernevendienst
Renske Bork / Gerard Pape
Collectes
1) St. Matamba
2) Eigen jeugdwerk
Autodienst
Mevr. Bugter
Tel 518055
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Alleen wandelen bestaat niet
Ik waande me in de woestijn. Echt. Rebecca, één van mijn collega’s
op Keiland (Kerk, Kunst en Kamperen op het eiland Terschelling) nam
ons mee op een meditatieve pelgrimsreis. Eerst door het bos waar we
wat schrijfopdrachten deden, daarna in stilte door de snikhete duinen
en vervolgens langs het strand
terug naar het Groene strand
(het Groene strand is een
prachtig stuk wadstrand met
veel drooggevallen schepen en
uitzicht over de Noordsvaarder
naar Vlieland). Maar eerst de
woestijn door en oef wat was
het warm en droog, minstens
36 graden. Even dacht ik dat ik
hallucineerde. Want ik zag
Mozes vóór me uitlopen. Of
kwam het door de stilte waar
we in liepen? Of omdat we nog
zo ver moesten? Het volk
Israël was veertig jaar
onderweg door de woestijn.
Om een weg te vinden. En ik
zou die ene ochtend niet redden? In de Bijbel is wandelen een
synoniem voor de levensweg van mensen. Wij zijn mensen van de
weg. Welke weg bewandel je en voor welke keuzes kom je te staan.
Welke afslag neem je wel of niet en welke vrijheid zoek je voor jezelf
en voor anderen. Zo liep ik in de hitte te mijmeren in de stilte,
verlangend naar de vleespotten van de koele camping. Tot die ene zin
van Marinus van den Berg in me opwelde: wie wandelt, wandelt nooit
alleen. Op dat soort momenten ben ik zo blij met mijn geloof, met mijn
‘weten’ dat ik nooit alleen loop. Het was God zelf die tegen mij zei:
loop door, kin omhoog, je dromen voor ogen en loop. Dat moment
waarop moeite geen moeite meer is en je nog dagen door zou kunnen
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lopen. Maar dat dat niet meer hoeft want je bent al dóór de woestijn en
staat oog in oog met de zee. Waar meeuwen sierlijk jou de weg wijzen,
waar medepelgrims hun verhalen vertellen, waar kreeften voor je
uitzwemmen en waar het zachte, zilte water je voeten verkoelt. Alleen
wandelen bestaat niet. Loop, loop door met je dromen voor ogen, loop
door met geloof in de weg die jij gaat.
Wie wandelt, wandelt nooit alleen
altijd zijn er wel vogels, altijd de wind
of de waterstromen.
De bronnetjes soms
of passanten.
Altijd zijn er de bomen
en de wolken die je groeten
of de strakke, blauwe hemel.
En de zijwegen en kruispunten
die vragen om een keuze.
Altijd zijn er je gedachten
die meetrekken als engelen
of als duivels, die je plagen.
Alleen wandelen bestaat niet.
Wandelen brengt je altijd weer
op je innerlijke weg
en brengt je thuis.
Marinus van den Berg
Startzondag 9 september: ‘Scheppen’
Wat zijn er al veel taartenbakkers voor de Startzondag, ongelooflijk!
Zo fijn. En het programma ziet er ook goed uit. We starten om 10.00
uur met een korte viering tot 10.45, daarna drinken we koffie en eten
we taart en gaan we aan de slag met het thema. We zijn erg blij dat er
zoveel mensen meedoen deze dag, ook met Nolet en Jef en Annet. Zo
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kun je bij Annet Engelbertink ‘Zingen vanuit je ziel, met Jaap een
verhalengoastok maken, met Babs beeldhouwen, bij Jan en Heleen
stenen beschilderen met een religieus symbool en bij Arjen en Mirjam
je angst omzetten in vertrouwen. In de Hofkeuken is een heel
bijzondere workshop want we moeten toch ook lunchen die dag. Bij
Marja kun je je in de Keukenhof uitleven in het maken van de mooiste
creaties met sandwiches (luxe boterhammen). We sluiten de ochtend
af met het opeten van de gemaakte sandwiches. De kinderen blijven
gewoon in de kerk, er is geen kindernevendienst ‘nodig’ en ook de
workshops zijn voor jong en oud: we gaan samen scheppen. Welkom
allemaal en met dank aan de voorbereidingsgroep Koos, Arjen, Babs,
Heleen, Mirjam, Joke W. en ondergetekende.
Bevestiging op 23 september
Blij zijn we met de drie ambtsdragers die ons het komende jaar gaan
helpen in en rond de Hofkerk. Joke Westera als ouderling pastoraat
(begint in januari), Christien Vrielink als diaken (is al begonnen) en
Gerard Pape als jeugdouderling voor een jaar (is ook al begonnen).
Christien en Gerard worden bevestigd in de dienst van 23 september
en Joke op een nader te bepalen moment. Fijn om jullie te mogen
verwelkomen in de organisatie, we zijn dankbaar en vreugdevol en
verheugen ons op de samenwerking.
Laatste bijeenkomst informatie Inspiratiefestival op 23 september
na de dienst
Na de dienst van 23 september komen de mensen die zich opgegeven
hebben om mee te gaan naar Terschelling van 26-28 oktober in de
Keukenhof nog even bij elkaar. (Persoonlijke mail volgt). Nog even
wat laatste informatie delen en alvast het programma bekijken. En
reizen we samen of gaan we met de trein, dat soort zaken. Mochten er
nog mensen zijn die informatie willen of toch mee willen, van harte
welkom. Arjen en ds. Tieneke brengen verslag uit. Na de dienst in de
Keukenhof.
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Ds. Klaas van der Kamp, classis-predikant Overijssel-Flevoland
Op 9 september wordt ds. Klaas van
der Kamp (voorheen secretarisgeneraal van de Raad van Kerken)
als classispredikant verbonden aan
onze nieuwe classis OverijsselFlevoland. En natuurlijk zijn ook wij
daarvoor uitgenodigd. De dienst is
in Kampen, in het Open Hof en begint om 15.00 uur. Op woensdag 10
oktober hebben we in onze eigen Ring de eerste vergadering met Klaas
van der Kamp in Ootmarsum. Welkom bij ons Klaas.
Vacaredag 2018 op 6 oktober
Voor de liefhebbers een heerlijke dag vol spiritualiteit: de landelijke
Vacaredag in de Bergkerk in Amersfoort. Dit jaar gaat het over richting
zoeken in je leven en geluk vinden.
Mariska van Beusichem is hoofdspreker en verkent de christelijke kijk
op het leven als geestelijke weg. Aan de hand van korte teksten uit de
christelijke spirituele traditie laat ze zien hoe dat in zijn werk ging en
gaat. Mariska van Beusichem is predikant, heeft zich intensief verdiept
in de spiritualiteit van Theresia van Lisieux en werkt als stadspastor in
Zwolle (en is zo leuk). Om 10.00 uur is de inloop en om 10.45 de
openingsviering en de hele dag door lezingen en workshops. Sluiting
is om 16.00 uur. Kijk voor meer informatie op de site van de PKN of
Vacare of neem even contact met ds. Tieneke.
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In memoriam Mimi Hesselink – ten Tije
31 augustus 1919 – 30 juni 2018
Op zaterdag 30 juni stierf Mimi Hesselink – ten Tije. Bijna 99 is ze
geworden. En ze had het zo graag willen halen. Ik denk dat iedereen
die haar kende het haar gegund had om - gezond en wel - nog ouder te
worden. Want ze hield van het leven. Ook die laatste jaren in de
Scholtenhof genoot ze van de vele contacten die er nog waren: de
kinderen, de vrienden en de vriendinnen, een hortensia, een
zonnestraal, nog even rummikubben. Door het werk van haar man Bert
zijn ze vaak verhuisd: Maastricht, Lonneker, Vroomshoop, Glanerbrug
en uiteindelijk zijn ze in ’68 definitief in Oldenzaal komen wonen. Vier
kinderen kregen ze, de zonen waarvoor ze zo graag moeder was: Bert,
Ben, Johan en Henk. Vier zonen die hun plek in de wereld hebben
gevonden, letterlijk en figuurlijk. Bert in de VS, Ben in Duitsland,
Johan in Kenia en Henk in Frankrijk. Hoe wonderlijk dat ze alle vier
zijn uitgevlogen. Vader Bert overleed vroeg maar Mimi wist het leven
goed op te pakken samen met de jongens. En hoe bijzonder, we
hoefden niet meer te zoeken naar een tekst voor de uitvaart want ze
reikte ons zelf de tekst aan voor haar afscheidsdienst. In dat mooie,
sierlijke handschrift van de generatie waartoe zij behoorde lazen we:
‘Weest in geen ding bezorgd’. Filippenzen 4 vers 6. Woorden om mee
te dragen en een tekst die bij haar past. Want de vreugde waarover
Paulus spreekt was haar grondtoon. Ze was vriendelijk, lief, open,
warm, in solidariteit ook met de mens die op haar pad kwam. Veel
heeft ze gedaan met wat haar werd toevertrouwd door God. Ontelbaar
veel bezoekjes, duizenden gesprekken, haar bestuurswerk, kerkenwerk
en oneindig veel meer. Bijna 99 jaar, een goed leven was het. Moge ze
rusten in vrede en alle goeds voor wie haar missen. En dat zijn er veel.
En mocht het moeilijk zijn, vergeet dan de tekst van Mimi zelf niet:
Weest in geen ding bezorgd, er wordt voor ons gezorgd.
ds. Tieneke van Lindenhuizen
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Meeleven juli-augustus 2018
Mevrouw De Haas is weer thuis, na een tijd opgenomen te zijn in het
ziekenhuis. Er wordt met meer ondersteuning gewerkt zodat het 60
jarige echtpaar bij elkaar thuis kan blijven.
De heer Piek is in Gereia opgenomen voor revalidatie en werkt hard
aan zijn herstel.
Mevrouw Carla Stap verblijft al enige tijd in Enschede, Liberein. Ze is
daar herstellende van een hersenbloeding. Ze werkt zelf hard aan haar
herstel. Bij deze wil ze u en jullie heel hartelijk bedanken voor de
bloemen die zij mocht ontvangen namens de kerk.
Mevrouw Gré Hamstra heeft ook een aantal weken in het ziekenhuis
gelegen en is nu weer thuis. Men hoopt haar binnenkort een vaste plek
te kunnen aanbieden op Mariahof of Scholtenhof.
Mevrouw Geeke Koster is thuis na een (dubbele) operatie in het
ziekenhuis. Ze moet nu nog een aantal behandelingen ondergaan en dat
valt niet altijd mee.
We wensen alle zieken veel moed en kracht en een voorspoedig herstel
toe. Ook en zeker als de hersteltijd veel tijd en geduld vraagt.

Terugblik, een kerk onderweg naar…
Hebt u dat ook? Overal waar ik kom namens de Hofkerk krijg ik altijd
positieve verhalen over onze kerk te horen. Ook als ik gasten in onze
diensten spreek valt het hen op dat er een prettige sfeer heerst in de
Hofkerk. De Hofkerk staat bekend als een plek waar veel kan, waar je
altijd welkom bent. Ik geniet van deze complimenten aan ons allen.
In vakantietijd is het een mooi moment om eens terug te blikken op het
afgelopen jaar en we hebben het dan over september 2017 tot
september 2018
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En misschien kunt u zich zelf ook eens afvragen hoe u op de afgelopen
periode terug kijkt.
Nieuwe predikant
De beroepingscommissie onder leiding van Bertus van Dijk heeft met
veel plezier en professionaliteit het beroepingsproces ter hand
genomen. En zoals we nu allemaal weten is het gelukt om een
predikant te vinden in de persoon van Tieneke van Lindenhuizen, een
echte pionier. Tieneke zegt altijd:” De Hofkerk heeft mij gevonden”.
Nu we een jaar samen op weg zijn is het interessant om eens terug te
blikken op de verwachtingen die we hadden en de ervaringen die we
nu hebben. Dat geldt voor de gemeente en voor Tieneke.
Zijn wij de enthousiaste gemeente die we haar tijdens het
beroepingsproces hebben voorgespiegeld en is het beeld dat we van
Tieneke hadden uitgekomen?
Belangrijk om te weten is dat Tieneke een 0.7 % aanstelling heeft en
dat gelet op de beleidsprioriteiten van de kerkenraad er keuzes gemaakt
moesten worden.
Voor het pastoraat geldt dat Yvon Meijer een aanstelling van 0.1 %
heeft. In deze rol is zij het eerste aanspreekpunt in het pastoraat. Daar
waar het gaat om levensvragen kan er altijd een beroep op de predikant
gedaan worden.
Voor sommige mensen is dit even wennen maar we streven ernaar een
zo goed mogelijke invulling van het pastoraat te realiseren binnen de
randvoorwaarden die er gesteld zijn. Yvon denkt vanuit haar rol ook
mee in de kerkenraad
Nieuwe ambtsdragers
In dit jaar heeft Ko Deen zijn rol als voorzitter van de
Kerkrentmeesters aan Harm Schreurs overgedragen. We zijn blij dat
Harm, die al in veel functies onze kerk gediend heeft, deze taak op zich
heeft willen nemen. Veel van onze activiteiten hebben ook een
financiële kant - iets waar veel mensen graag van weg blijven, maar
die onvermijdelijk is. Het is een verantwoordelijkheid van ons allemaal
hier op te letten.
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Na een lange zoektocht naar een penningmeester heeft Albert Barelds
zich bereid verklaard om penningmeester te zijn voor zowel de kerk
als de diaconie. Samen met de administrateurs Janke Meulenbeld en
Fred Woordes vormen zij een sterk team. Inmiddels is Bauke Post
bevestigd en toegetreden tot de kerkrentmeesters, wordt Christien
Vrielink binnenkort bevestigd als diaken en heeft Joke Westra
toegezegd om aan het eind van jaar de kerkenraad als ouderling te
komen versterken. Gerard Pape is ook nieuw, hij gaat het komende jaar
als jeugdouderling aan de slag.
Albert heeft tevens het voorzitterschap van de kerkenraad
waargenomen en in oktober 2017 heeft hij dit overgedragen aan een
driemanschap. Te weten Arjen van Dijk, Gerrit Dortland en René
Dreierink en…… zij dekken de gebruikelijke periode van 4 jaar af,
maar verdelen de taken gedurende deze 4 jaar. Arjen heeft als eerste
het voorzitterschap op zich genomen en Gerrit gaat dit vanaf oktober
2018 doen. We zijn nog op zoek naar iemand die het drietal wil
aanvullen. Op deze manier maken we het mogelijk om deze functie
voor 4 jaar te bezetten.
Kerkenraadsdag
In oktober 2017 hebben we een kerkenraadsdag georganiseerd in het
klooster
Nieuw Sion in Diepenveen, een unieke inspirerende en spirituele
omgeving.
De voorbereidingscommissie (Tieneke, Yvon, Arjen) hadden er werk
van gemaakt. Er is een dag hard gewerkt aan thema’s uit het
beleidsplan en met name het vrijwilligersbeleid. Ook is er gekeken
naar hoe het uitvoeren van een taak voor de kerk, ook tot persoonlijke
ontwikkeling kan leiden.
Tevens was dit een uitstekend moment voor Tieneke om kennis te
nemen van wat er bedacht was en ook haar eigen ideeën voor de
toekomst in te brengen
De dag werd afgesloten met een Vesper onder leiding van Tieneke.
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Kerkenraadsdienst
Een kerkenraadsdienst houdt het midden tussen een normale
kerkdienst en een gemeenteavond. In februari hebben we d.m.v. een
kerkenraadsdienst geprobeerd om op een speelse wijze de beleving van
de kerkenraadsdag met de gemeente te delen. We hebben hiervan
geleerd dat wat voor ons als kerkenraad een bijzondere beleving was,
moeilijk over te dragen is op een kerk als geheel. Daarom hebben we
voor het komende jaar 30 oktober 2018 een reguliere gemeente avond
ingepland.
Meet & greet
Om op een creatieve manier met onze nieuwe predikant kennis te
maken heeft. Yvonne Ponsteen op verzoek van de kerkenraad een
aantal activiteiten op gezet. Er was o.a. keuze uit een wandeling, een
fietstocht een high tea en vele ander vormen van ontmoeten
We hebben ervaren dat deze bijeenkomsten blijkbaar niet voor
iedereen de meest passende vorm is om de kennismaking gestalte te
geven. De opkomst bleef wat achter bij de verwachtingen.
Kerkenraadvergaderingen
De kerkenraad komt gemiddeld 5 x per jaar bij elkaar. Veel van het
werk wordt zelfstandig in de verschillende commissies gedaan.
De helft van de vergadertijd wordt aan organisatorische thema’s
besteed en de ander helft wordt door Tieneke met toerusting ingevuld.
Een kerkenraadsbijeenkomst is een oplaadmoment in je bestaan als
kerkenraadslid. We proberen elkaar te stimuleren en te inspireren en
sluiten elke kerkenraadsvergadering af met een nazit.
Vrijwilligersbeleid
In ons beleidsplan staat geheel terecht dat we graag willen ‘dat onze
leden vrijwilligerswerk met voldoening en inspiratie uitoefenen’ en
dat we vanuit de Hofkerk ‘sturen met aandacht voor balans’. Dit past
goed in een moderne kijk op vrijwilligerswerk. Maar laten we voorop
stellen dat we een zeer actieve groep vrijwilligers hebben waar menig
organisatie jaloers op zou zijn.
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We gaan meer beleidsmatig met onze vrijwilligers om en vragen
mensen meer voor duidelijk projecten dan voor rollen en functies die
je voor 4 jaar moet vervullen. We proberen het werk zodanig in te
richten dat er zo weinig mogelijk tijd aan vergaderen besteed wordt en
dat je met het echte werk bezig kunt zijn. Daarnaast maken we gebruik
van de digitale snelweg, dat houdt in dat we wat meer plaats en tijd
onafhankelijk kunnen opereren. Dus mocht U in het buitenland zitten
of moeten oppassen bij de kinderen dan is dat geen probleem want via
Wifi krijgen we gegarandeerd contact.
Eigenlijk zou iedereen in de kerk iets moeten doen, maar niemand
hoeft iets te doen wat hem of haar niet ligt. Misschien kunt u vanuit
die invalshoek nog eens nadenken over uw mogelijke bijdrage.
Cultuurhuis
Gerrit Dortland heeft zich over het Cultuurhuis gebogen. De
doelstelling voor dit jaar is om 4 ambitieus en kwalitatief
hoogwaardige evenementen te realiseren en in het volgend jaar 6 tot
8 extra uitvoeringen of evenementen te laten plaatsvinden. Wij zoeken
vrijwilligers die het bestaande team komen versterken. We denken aan
een cultuur liefhebbende persoon, die ideeën en contacten in de cultuur
makende “scene” heeft.
Pionieren
Twee Hofavonden zijn besteed aan het onderwerp pionieren, een
belangrijk speerpunt vanuit het beleidsplan. Tieneke heeft in beide
avonden een belangrijke rol gespeeld en geprobeerd een aantal van
haar ervaringen met dit onderwerp met ons te delen. Op de laatste
avond: ‘pionieren in de praktijk’ hebben we o.l.v. Jan Jacob
Tiemersma het verlangen met elkaar gedeeld om van betekenis te zijn
voor de Oldenzaalse samenleving. Er was die avond een inbreng vanuit
de katholieke Kerk door Huub Schrader waarin hij een historisch
perspectief schetste hoe de kerk in de loop der tijden van het midden
van de samenleving naar de rand is verschoven. Vanuit het filmhuis
werd door Simon Schutte duidelijk gemaakt dat er een grote wens is
om iets voor de Oldenzaalse samenleving te betekenen. Op de
15

Hofavond is gekeken op welke manieren er met de Hofkerk in het
kader van het pionieren, kan worden samen gewerkt.
Op dit moment wordt nader onderzocht op welke manier dat concreet
handen en voeten kan worden gegeven. Tieneke ging die avond met
name in op de pro actieve opstelling die vereist is bij pionieren en dat
het opperen van een idee ook vraagt om een actieve participatie daarin.
We hebben een format ontwikkeld waarin we de nieuwe ideeën met
elkaar kunnen delen
Evaluatie
Ik realiseer me dat ik slechts een beperkt aantal activiteiten de revue
heb kunnen laten passeren, maar hopelijk voor de lezer voldoende om
nog eens te reflecteren op het afgelopen jaar. Wij stellen het zeer op
prijs om in de geplande evaluatie in september uw schriftelijke
feedback mee te nemen. U kunt deze kwijt bij een van de ouderlingen
of bij mij. Mocht u dat liever mondeling doen, dan maken wij graag
een afspraak met U.
In september hebben we een evaluatiegesprek gepland met Tieneke,
haar eerste jaar zit er dan op. Wij zijn benieuwd of we over en weer
aan de verwachtingen hebben kunnen voldoen. Uw input voor dit
gesprek wordt zeer op prijs gesteld.
Arjen van Dijk
voorzitter kerkenraad

De status van Ons Orgel
Het mooie orgel in onze kerk was, zoals al eerder gemeld, dringend toe
aan een ingrijpende onderhoudsbeurt.
Na een lange aanloopperiode van inventarisatie en afwegen en na het
maken van vele keuzes is dit voorjaar besloten om te beginnen met de
uitvoering. Daarbij was het doel om binnen het (beperkte) beschikbare
budget het optimale eruit te halen.
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Iedereen heeft vast kunnen stellen dat de renovatie vanaf 17 april van
start is gegaan. Dit is onder de bezielende leiding en
verantwoordelijkheid van orgelbouwer Wim Dijkhuizen, voortvarend
opgepakt.
Hierbij kan er gelukkig veel gebruik gemaakt worden van vrijwilligers
uit onze gemeente. Het gevolg is, dat er binnen het budget veel meer
mogelijk is en wordt de periode van onderhoud veel korter. Eens te
meer wordt hiermee erg duidelijk dat de bereidheid binnen onze
gemeente om zich in te zetten voor onze kerk erg groot is en dat
vrijwilligers van onschatbare waarde zijn.
Met het risico te technisch te worden hierbij een kleine samenvatting
van de al uitgevoerde werkzaamheden: membranen van beide
windlades vernieuwd, membranen van de registerbediening
vernieuwd, membranen voor transmissies vernieuwd, herstel
transmissies, frontpijpen verwijderd en schoongemaakt, verlichting in
het orgel aangebracht enz. enz.
Hiermee is ongeveer 70% van de eerste fase klaar, waarna in augustus
de afronding zal plaatsvinden.
Als alles weer in elkaar gezet is, het orgel gestemd en uitgebreid getest,
is het orgel volgens de bouwer voor 65% tot 70% weer in orde. Daarna
zullen we opnieuw in beeld brengen of en hoe de overige
aanpassingen, verbeteringen en reparaties uitgevoerd kunnen worden.
De verwachting is dat onze organisten in september hun kunsten weer
ten gehore kunnen brengen op Ons Orgel.
Hans Meulenbeld
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Overzicht giften en collectes juni en juli
3, 10, 17 en 24 juni, 8, 22 en 29 juli t.b.v. college van € 612,43
kerkrentmeesters
3 juni en 8 en 22 juli: diaconie
€ 256,03
10 juni: Kerk in Actie/Werelddiaconaat
€ 87,90
17 juni: Hospice Oldenzaal
€ 133,70
24 juni: St. Armoedebestrijding Oldenzaal
€ 70,04
1 juli: Joanne Foundation
€ 98,17
1 juli: JOP zomer
€ 73,17
15 juli: Dorcas
€ 110,40
15 juli: Orgelfonds
€ 113,90
29 juli: project Kleine Ring
€ 91,95
Koffiepotje juli/augustus € 170,78
Orgelpijp juli/augustus € 54,98

Giften:
Van personen die onbekend wensen te blijven ontving mevr. Timmers
€ 20, voor de diaconie ontving dhr. Ponsteen € 10 en mevr. Meyer €
10 en voor het orgel ontving ds van Lindenhuizen € 50 en mevr. Tel €
20. Verder ontving mevr. Racer Palthe € 25 van de fam. V.C. voor het
orgel en mevr. Naber € 10 van fam. D., mevr. de Jong € 20 van mevr.
K. Per bank ontvangen voor het orgel € 50 van mevr. M en € 20 van
fam. V.
Hartelijk dank hiervoor,
Janke Meulenbeld
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De Hofvijver
Ondanks de vakantie is er veel aangeboden zoals een afwasmachine,
tafel, koffiemachine en bedden. Op onze vraag naar babyspullen is ook
al gereageerd we hebben prachtige kleertjes, slaapzakken enz.
gekregen. Ook een kinderledikantje kan opgehaald worden. Fijn dat u
zo meedenkt en we maken er zoveel mensen blij mee.
U weet toch ook dat de Hofvijver er is voor vraag en aanbod heeft u
een vraag voor hulp bij klusjes of wat dan ook wij proberen het dan
voor u in orde te maken.
Lieve mensen misschien is er na de rommelmarkt nog wat over of wilt
u na jaren toch de babyspullen kwijt denk dan aaan ons.
Namens de diaconie,
Jet Slinger. Tel. 662093 of 06 81504914
e-mail jetslinger10@gmail.com

EERSTE HOFAVOND NIEUWE SEIZOEN OP
WOENSDAGAVOND 12 SEPTEMBER:
WAT WELT VANUIT JOUW BINNENSTE OP??
Over de inspiratie van Welmoed Vlieger en je eigen
persoonlijke inspiratie.
Welmoed is dochter van de in 2005 overleden predikant Anne Vlieger,
die in het verleden in Oldenzaal aan de Hofkerk verbonden was. Na
een nogal turbulent leven op zoek naar ‘de zin van het bestaan’ is ze
tijdens haar studie filosofie op het spoor gekomen van Meister
Eckhardt, een dominicaan uit de dertiende eeuw.
Eckhardt wordt op dit moment algemeen beschouwd als een groot
mysticus met een kijk op de wereld en met een spiritualiteit die
wonderwel goed aansluit bij onze 21e eeuwse wereld.
Toch beginnen we deze avond niet met Welmoed maar met onze eigen
persoonlijke en diepste inspiratiebron(nen). De bezoekers van de
avond worden uitgenodigd om aan de hand van kaartjes uit te leggen
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waar zijzelf door worden geïnspireerd in het leven. En hoe die
inspiratie uitwerkt in het eigen leven van alledag.
Daarna kijken we gezamenlijk naar een gedeelte uit het programma
‘de Verwondering’ d.d. 3 juni jongstleden waarin Welmoed Vlieger
prachtig aangeeft waar zij haar inspiraties vandaan haalt.
Vervolgens worden de bezoekers in de gelegenheid gesteld om
uitvoeriger in kleine groepjes te vertellen wat er ‘vanuit hun binnenste
opwelt’ en wat ze hiermee doen in de praktijk van hun dagelijkse leven.
De avond wordt plenair besloten waarna er nog gelegenheid is om
‘informeel’ met een drankje met elkaar van gedachten te wisselen.
Het hoofdthema van het komend seizoen tijdens de Hofavonden is
'creëren’, wat scheppen wijzelf vanuit onze persoonlijke inspiratie?
Wat creëren politici met hun politiek?
Ieder is van harte welkom op de Hofavonden!
Tijdstip : 12 september.
Plaats : Hofkerk
Inloop : 19.45 uur
Aanvang: 20.00 uur
Vanaf 21.30 uur : Nazit.
Gratis toegang.
Namens de werkgroep Inspiratie & Bezinning,
Gert de Wolf en Babs Oosterwijk

Wie is belangrijker?
Johannes de doper, predikte de bekering en doopte in de Jordaan. Op
een dag was ook Jezus aan het dopen. De discipelen van Johannes
begrepen er niets meer van. Van nature komt er voor mensen meestal
een competitie element bij. Dit kan toch eigenlijk niet, denken zij en
gaan er mee naar Johannes. Het antwoord dat Johannes geeft is:
(Johannes 3: 30) “Hij moet meer worden, maar ik minder.” Eigenlijk
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een prachtige uitspraak. Het zijn woorden, die ook op ons van
toepassing zijn, Daarmee kom je heel dicht bij de kern van het geloof.
Als christen ben je een tempel van God. Dat noemen wij zo, omdat
God, door de Heilige Geest, in ons woont. De bedoeling is, dat die
inwoning van de Heilige Geest in ons groeit! En zo komen we dan
terug bij die uitspraak van Johannes: “Hij meer, ik minder”. Jezus is
meer en mag in ons groeien, waarmee wij mogen delen in Gods
heerlijkheid, zoals verwoord in
Hebreeën
1:
3
“Hij, Die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van Zijn
zelfstandigheid, Die alle dingen draagt door Zijn krachtig woord,
heeft, nadat Hij de reiniging van onze zonden door Zichzelf tot stand
had gebracht, Zich gezet aan de rechterhand van de Majesteit in de
hoogste hemelen.”
Ernst van Olffen

“In het geloof speelt leeftijd geen rol, zeker niet bij de
Hofkerk”
Interview met Kirsten Post, die
in september naar Texel
vertrekt.

Kirsten, om maar met de deur
in huis te vallen, je woont in
Almelo maar gaat naar de
Hofkerk in Oldenzaal…..
“ Ja, Ik woon weliswaar in
Almelo, maar m’n wieg stond
in Oldenzaal. Ik ben ook door
dominee Kooijman gedoopt.
We hebben de kerk in Almelo
ook wel bezocht, maar hadden
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daar toch vooral gevoel er “gast” te zijn. We vonden er niet de
gezelligheid die je in de Hofkerk vindt. Vanaf m’n 13e ongeveer kwam
ik er weer”
En ben je er actief.
“ Ja, klopt, ik heb eerst een tijdje de crèche gedaan, daarna heb ik de
kinderen van de kindernevendienst geleid. Daarnaast heb ik later als
lid deelgenomen in de groep van 18 tot 40 jarigen (zie ook vorig
interview met Geziena Medema) Ik kwam er op m’n 18e bij, de groep
heette op dat moment nog “Groep van 25 tot 40-jarigen. Die naam
hebben we door mijn leeftijd dus moeten veranderen, haha.”
Wat heeft de Hofkerk tot nu toe voor jou betekend in je leven?
“Heel veel! Ik ervaar vooral het contact met iedereen als heel positief.
Het voelt als een warm bad. Er is veel interesse in elkaars leven, en
ook het contact met de kinderen heb ik altijd heel leuk gevonden. Ik
vind kinderen altijd heel oprecht en spontaan, kritisch ook. Ik heb altijd
geprobeerd ze een stukje geloof mee te geven, door de
kindernevendienst, maar ook door het onderwijs”
Want dat laatste is wat jou uiteindelijk naar Texel heeft gebracht.
“Ja, ik had een tijdelijke baan als docent wiskunde op het Twents
Carmelcollege aan de Potskampstraat. Maar na ongeveer een jaar
kwam deze baan op Texel in zicht. Ik heb gesolliciteerd en was binnen
een week aangenomen. Aan de ene kant wel een stap, om het
“ouderlijk nest” te verlaten en dan gelijk zo’n eind weg te gaan wonen,
aan de andere kant houd ik ook wel van de uitdaging om eens uit m’n
“comfortzone” te stappen, en iets nieuws aan te gaan. En Texel is een
heel mooi eiland, dat ik ook al goed kende. Overigens ga ik in Den
Helder wonen, dat is toch iets eenvoudiger”
Kirsten, jij als 22e jarige en dus “Ervaringsdeskundige”: zie jij nog
wel een toekomst voor de jeugd in de kerk?
“Nou, dat wel, al is daarbij opvoeding en het bijbrengen van interesse
wel belangrijk. En die interesse voor geloof is bij jongeren in
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Oldenzaal wel minder dan in sommige andere plaatsen, vind ik. Maar
in groepen zie je dan wel weer dat er belangstelling is, daar leeft het
wel weer. Blijkbaar is het contact en de behoefte om met elkaar te
praten over geloofszaken
dus wel aanwezig, alleen dan niet via een kerk, maar in een andere
vorm.”
Vul eens in: “Als ik één week dominee zou mogen zijn van de Hofkerk,
dan zou ik…..”
“De stoelen anders neerzetten! Ik vind dat we nu soms wel heel erg in
elkaars rug kijken. Ik zou ze meer in een kring zetten, om op die manier
het onderling contact wat te vergroten. Iedereen zit nu toch we op een
vaste plek, waardoor je vaak dezelfde mensen ziet”
Verder op in het gesprek komen we op de vraag welke rol het geloof
in Kirstens’ persoonlijke leven speelt. Zij vertelt dat zij enkele jaren
geleden een vriend heeft verloren door een noodlottig
verkeersongeval. Doordat veel mensen uit de groep met wie Kirsten
op dat moment omging, de jongen allemaal goed kenden, deelden zij
deze verdrietige ervaring.
“Aan ene kant ben je kwaad op God, twijfel je aan het goede van het
geloof”, reageert Kirsten op mijn vraag hoe zij die gebeurtenis ervaren
heeft. “ Maar aan de andere kant heeft het ons allemaal juist dichter bij
elkaar gebracht, en heb ik er vrienden voor het leven van over
gehouden. Dat is dan weer het positieve”
Veel mensen zijn natuurlijk ook nog zoekende in het geloof, er zijn veel
tegenstrijdigheden….
“Jazeker, dat geldt ook voor mij, het belangrijkste van het geloof is
voor mij de verbinding, het contact, het “wij-gevoel” zeg maar. Dat
betekent voor mij nog meer dan het geloof zelf, daarin ligt voor mij
alles nog niet vast”.
Dat “wij-gevoel heeft Kirsten ook ervaren in de beroepingscommissie
voor de aanstelling van Tieneke, waar Kirsten deel van uit heeft
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gemaakt. Zij heeft deze periode dan ook ervaren als hoogtepunt in haar
tijd bij de Hofkerk.
Omdat….?
“Jaah…. Omdat het periode was waarin iedereen heel enthousiast was,
en we samen heel bewust naar het uiteindelijke doel gewerkt hebben
om een goede predikant te vinden, en we daarin geslaagd zijn! Iedereen
werkte heel goed samen met elkaar, ongeacht je leeftijd. Ook dat
laatste heb ik als heel positief ervaren, dat je ondanks dat je zo jong
bent, volwaardig meetelt. In het geloof speelt leeftijd geen rol, en al
helemaal niet in de Hofkerk, iedereen is daar heel vrij.”
Nog wat napratende over de getallenleer van de bijbel, een onderwerp
dat Kirsten nog wel eens in een wiskundeles zou willen behandelen,
sluiten we het gesprek af. Hoewel Kirsten het ouderlijk honk dus
voorlopig verruilt voor Texel, ziet ze zichzelf nog wel terugkeren in
Oldenzaal. Niet alleen de verloren zonen, maar gelukkig ook de
dochters keren dus uiteindelijk terug….
Martin Kila.

Nieuws van de kindernevendienst
Deze week is met de kinderen het
verhaal gelezen over de twee
leerlingen die op reis gingen om de
verhalen van Jezus te vertellen. Ze
mochten alleen hun sandalen en
een stok om te wandelen
meenemen. Met de kinderen is
besproken wat zij allemaal
meenemen als zij op vakantie (op
reis) gaan. De antwoorden waren
geld, veel eten, kleding, de iPad, de
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telefoon en speelgoed. Vandaar dat veel auto’s volgepakt richting
bestemming vertrekken…
In Ruth 1:16 wordt geschreven: waar jij heen gaat, daar ga ik heen…
God is altijd een beetje bij je waar je ook heen gaat. Dit geeft je steun
en de kracht om door te zetten. Je bent nooit helemaal alleen! Namens
de kindernevendienst wens ik u een prettige zomer!
Groeten,
Clary, Katja, Marjolein, Angela, Renske, Marianne, Gerard, Meiliany
en Kirsten.

De status van Ons Orgel
Het mooie orgel in onze kerk was, zoals al eerder gemeld, dringend toe
aan een ingrijpende onderhoudsbeurt.
Na een lange aanloopperiode van inventarisatie en afwegen en na het
maken van vele keuzes is dit voorjaar besloten om te beginnen met de
uitvoering. Daarbij was het doel om binnen het (beperkte) beschikbare
budget het optimale eruit te halen.
Iedereen heeft vast kunnen stellen dat de renovatie vanaf 17 april van
start is gegaan. Dit is onder de bezielende leiding en
verantwoordelijkheid van orgelbouwer Wim Dijkhuizen, voortvarend
opgepakt.
Hierbij kan er gelukkig veel gebruik gemaakt worden van vrijwilligers
uit onze gemeente. Het gevolg is, dat er binnen het budget veel meer
mogelijk is en wordt de periode van onderhoud veel korter. Eens te
meer wordt hiermee erg duidelijk dat de bereidheid binnen onze
gemeente om zich in te zetten voor onze kerk erg groot is en dat
vrijwilligers van onschatbare waarde zijn.
Met het risico te technisch te worden hierbij een kleine samenvatting
van de al uitgevoerde werkzaamheden: membranen van beide
windlades vernieuwd, membranen van de registerbediening
vernieuwd, membranen voor transmissies vernieuwd, herstel
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transmissies, frontpijpen verwijderd en schoongemaakt, verlichting in
het orgel aangebracht enz. enz.
Hiermee is ongeveer 70% van de eerste fase klaar, waarna in augustus
de afronding zal plaatsvinden.
Als alles weer in elkaar gezet is, het orgel gestemd en uitgebreid getest,
is het orgel volgens de bouwer voor 65% tot 70% weer in orde. Daarna
zullen we opnieuw in beeld brengen of en hoe de overige
aanpassingen, verbeteringen en reparaties uitgevoerd kunnen worden.
De verwachting is dat onze organisten in september hun kunsten weer
ten gehore kunnen brengen op Ons Orgel.
Hans Meulenbeld

Ouderenmiddag voor senioren op zondag middag 21
oktober a.s.
Op zondagmiddag 21 oktober a.s. is er weer een gezellige
ouderenmiddag in de Hofkerk, aanvang 15.00 uur.
Als u belangstelling hebt, kunt u misschien deze datum al in uw agenda
of kalender aankruisen.
In de Hofstem van oktober krijgt u uitgebreide informatie.
Met een hartelijke groet van de senioren commissie,
Riejennie Racer Palthe

Archiefcommissie
Nadat de archiefcommissie in 2014 de archiefwerkzaamheden van de
Gereformeerde Kerk Oldenzaal-Denekamp had afgerond, waarbij de
documenten uit de periode 1922 - 1996 zijn overgebracht naar het
Gemeentelijk archief van Oldenzaal is ze verder gegaan om het archief
van de Samen Op Weg Gemeente Oldenzaal vanaf 1970 tot en met
2006 op orde te brengen.
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Momenteel zijn ook deze werkzaamheden voltooid. Alles is in een
boekwerk gedocumenteerd. De Gemeente archivaris heeft alles
akkoord bevonden. Het ligt in de bedoeling om de documenten in de
loop van augustus over te brengen naar het Gemeentelijk archief.
De heren W. Valkema, H.R. Eekhof, H.J. Teunis en H.R. Arends

Wist U dat de klussenclub van de Hofkerk
* al meer dan 25 jaar bestaat
* de leden elke maandagmorgen van 9.00 uur tot 12.00 uur bij elkaar
komen om diverse werkzaamheden te verrichten
* in de loop der jaren erg veel geld heeft bespaard op de
onderhoudskosten
* het zomerreces inmiddels weer achter de rug heeft.
* het nieuwe seizoen weer op 13 augustus jl. is begonnen
* slechts één dame in haar midden heeft
* graag zag dat i.v.m. vergrijzing zich nieuwe leden aanmelden
* dat ook dames welkom zijn
* een erg gezellige club is
* ook bij de restauratie van het orgel is betrokken.
Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Herman Breukink, tel. 511800 of Herman Arends, tel. 551502
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TIJDVERSCHIJNSELS
Domineesvrouw op ’t Stift
Met logés ga ik graag naar ’t Stift. Het is hier zó protestants dat de
processierups geen kans heeft in de eiken, kon ik deze zomer laten zien
toen het harige ongedierte rooms Dinkelland terroriseerde. We genoten
onder die bomen. Ik gaf uitleg. Er hebben vrienden van me gewoond.
Een van hen was burgemeester. Hij woonde achter het kerkje. Toen hij
overleed heeft de Stiftgemeenschap vergaderd over zijn wens hier te
worden begraven. Het betrof de burgervader van heel Weerselo. Hij
was dus katholiek. Ze hebben een uitzondering gemaakt.
Het kerkje is een gewilde trouwlocatie. Maar toen een rk-jongeman en
zijn protestantse bruid er hun huwelijk wilden laten inzegenen,
verbood de bisschop dat omdat dit kerkje niet gewijd zou zijn. Mij
verbaast zoiets niet. Ik weet nog dat de kardinaal persoonlijk de nieuwe
drukpers van mijn concurrent, de Twentse Courant, kwam
besprenkelen en dat een priester helemaal uit Rome kwam om het
museum te zegenen dat Ton Schulten ter ere van zichzelf heeft
ingericht. Mijn familie kijkt van zoiets op: ‘Bestaat het echt?’
Ik heb hen nu uit een heerlijk boekje kunnen voorlezen. In de pastorie,
waar je langs loopt naar het plantsoen met de eiken (en waar ik altijd
even naar binnen gluur, omdat ik denk dat in de rust achter dat raam
preken vanzelf opborrelen), in die pastorie dus heeft zes jaar lang onze
Hofkerk-vriend Henk Dikker Hupkes gewoond. Zijn stadse vrouw
Laura kon er alleen in vakanties en weekends zijn. Ze is daar columns
over gaan schrijven voor een Utrechts kerkblaadje. Die zijn gebundeld
in het boekje ‘Domineesvrouw in deeltijd”.
Weet u wat haar het meest intrigeerde in Twente? Dat wij meer tijd
hebben. “Als ik zou begrijpen hoe dat kan, zouden de mensen in het
Westen veel plezier van die kennis kunnen hebben”, schrijft ze. ”Tijd
voor elkaar, voor de kerk, voor een wandelingetje, een praatje, tijd
voor een oneindige reeks verenigingen en vrijwillige activiteiten”.
Het mooie kan voor haar in kleinigheden zitten. Toen de bestelde krant
niet onmiddellijk verscheen (waar het domineespaar alle begrip voor
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had), kwam de moeder van het bezorgertje langsgefietst omdat het
jong dacht dat de nieuwe mensen er nog niet woonden. Ze maakten
meteen een praatje.
Laura leeft mee met de bakker die niet zo goed is in krentenbollen, met
de slager die op één dag 340 schapen moet slachten terwijl in het dorp
helemaal geen moslims wonen. Ze bewondert de zeventigjarige koster
die nog altijd met de bats graven delft en treurt mee met de katholieken
die maar één pastoor voor een heel stel gemeenten hebben, zodat de
gewijde kaars van de paaswake maar in één van die kerken kan
branden.
Dat vertelt zij dus allemaal aan lezers van een Utrechts kerkblad. Die
hebben mogen genieten van een verbazing, die overging in
verwondering en uitliep op grote bewondering. De met groen en
papieren roosjes versierde kerkdeur, waarvan ze dacht dat het voor een
trouwpartij ofzo zou zijn, terwijl dat voor de intrede van haar man werd
gedaan…
Ik weet niet hoeveel lezers zij heeft, maar haar aanstekelijke
verhaaltjes over het wondere land dat – op ’t Stift na – ‘minstens zo
katholiek is als Limburg’, waar carnaval wordt gevierd en mensen vol
toewijding hun Mariakapelletjes koesteren, zouden best tot
pelgrimages naar de protestantse enclave in Noordoost-Twente kunnen
leiden. Dan kunnen die stadse lui zien hoe hun plaatsgenote hier als
domineesvrouw de kerkklok luidde, de tuin van Neerlands mooiste
pastorie verzorgde, en met haar man genoot van dat stokoude kerkje
met zijn akelige banken en de riet-gematte stoelen achterin, zoals dat
was toen vrouwen nog niet meetelden. Misschien heeft de best
moderne dominee vanwege de sfeer wel altijd die klassieke zwarte
toga gedragen, in plaats van de gangbare imitatie-priesterjurk,
fantaseerde ik tegen mijn gasten.
Hij is met pensioen. De pastorie stond leeg toen ik de rondleiding gaf.
Een van ons ontdekte toch een eik met zo’n waarschuwingslint voor
de processierups. Vlak voor de lege pastorie nota bene, maar ik geloof
niet in mene tekels.
Wim Timmers
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De geschiedenis van het ‘klompenschooltje’
Voor liefhebbers van plaatselijke geschiedenis heeft de vroegere
directeur van de Zandhorstschool en de Klim-op, Rijn van Welij, een
heerlijk boekje over de vroegere Ds. Hermanschool geschreven. Het
bestaat alleen als e-book, maar het zou zonde zijn als het daar bij bleef.
Rijn heeft alle bewaarde notulenboeken van bestuurs- en
ledenvergaderingen, van ouderavonden en jaarvergaderingen,
klassenlijstboeken en wat verder te vinden was, uitgeplozen. Hij heeft
oud-leerlingen bij zijn werk betrokken, een bron die vast nog niet
helemaal uitgeput is, zodat het boek nog interessanter kan worden als
ook oudgedienden die hij niet op het spoor is gekomen een bijdrage
gaan leveren. Want dat is het aardige van zo’n werk dat (nog) niet als
boek bestaat: het is altijd voor uitbreiding vatbaar. Het kan daarmee
nog waardevoller worden als historisch werk over het protestantschristelijke onderwijs in Oldenzaal.
De in 1922 gestichte school voor het Christelijke Volks Onderwijs was
in eerste instantie louter voor Hervormden bestemd. Ds. Herman, de
stichter, zou zelfs uit de vereniging zijn gestapt als een gereformeerde
in het bestuur was opgenomen. Een rooms-katholieke groepering, die
graag gebruik zou willen maken van een lokaaltje als kleuterklas, werd
afgewezen met het argument dat ‘de katholieken in dezen niet onnodig
voortgeholpen moeten worden’. En wat waren ze boos toen zelfs een
kerkbestuurder de Nutsschool verkoos boven hun ‘klompenschooltje’.
Met zulke staaltjes uit de negentiende-eeuwse samenleving maakt Rijn
van Welij zijn boek prettig leesbaar, ondanks de vele kleine feitjes en
de talloze namen die nodig zijn voor de historische betekenis ervan.
Omdat hij de geschiedenis tot het einde in 1962 beschrijft, zal het boek
bij menig Hofkerklid herinneringen oproepen. Bij ouderen zelfs aan de
oorlogsjaren. In 1941 kregen de Nederlandse scholen te horen dat
joodse leerlingen moesten worden verwijderd. Het Oldenzaalse
schoolbestuur schreef in zijn notulen: “Hoewel wij geen Joodse
leerlingen hebben, wordt toch uitgesproken dat dit een door ons niet
uit te voeren besluit is”. Zulke informatie is nog altijd actueel nu zoveel
over de Tweede Wereldoorlog wordt gepubliceerd.
30

In een briefje waarmee Rijn zijn boek voor een kleine groep
beangstellenden begeleidde, schrijft hij dat wordt onderzocht of het in
kleine oplaag kan worden gedrukt. Daar moeten toch een bescheiden
fonds en een handige drukker voor te vinden zijn, Rijn. Ik hoop dat dit
stukje tot reacties leidt die je over de drempel helpen!
Wim Timmers

VERWONDERING
Het Oerboek van de mens-een recencie.
Dat Adam en Eva nooit helemaal echt bestaan hebben vermoedde ik
al, maar dat ook Abraham, Isaäk en Jacob nooit familie van elkaar zijn
geweest, verbaasde mij toch wel een beetje. Dat laatste althans,
beweren Karel van Schaick en Kai Michel, schrijvers van “ Het
oerboek van de mens”. Tja, en wanneer ik zulke onorthodoxe dingen
lees, word ik nieuwsgierig. En omdat ik toch vakantie had de afgelopen
drie weken en wij dit jaar “Rundumhauzen” bleven, voor mij des te
meer reden om dit ruim 400 bladzijden tellend boekwerk eens te
doorgronden.
Mijn eerste gedachte die bij me opkwam na een tijdje gelezen te
hebben was dat wanneer je geneigd bent de bijbel heel letterlijk te
nemen, je het boek misschien het beste maar weer terzijde kan leggen.
Een boek over het Oude en Nieuwe Testament, geschreven door een
bioloog en een antropoloog, die beide ook nog eens atheïstisch blijken
te zijn, daar kan toch nooit iets goeds uit voortkomen….Mijn
aanvankelijke scepsis ten spijt, ben ik door blijven lezen, en door
blijven lezen, en dóór blijven lezen…..het was blijkbaar toch wel
interessant!
Waar Karel van Schaick en Kai Michel in slagen, is dat ze
bijbelverhalen analyseren, zonder dat de verhalen op zich daardoor aan
kracht verliezen. Veel van wat er in die tientallen eeuwen uit het Oude
Testament gebeurt, wordt terug gevoerd op wat zij noemen de culturele
evolutie. De wát? Ja, sommige passages moet je nog eens overlezen
voor je het helemaal snapt… Wat ze ermee bedoelen is –voor zover ik
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het begrijp- dat er in de menselijke verhoudingen en in
familieverbanden veel veranderde zodra mensen overgingen van de
jacht naar het bewerken van de grond- de landbouw dus. Dat Jacob
het eerstgeboorterecht van Esau aftroggelt met een bord linzensoep
heeft daar bijvoorbeeld ook te maken. Want wie dit recht had erfde de
grond en bezitingen, iets wat jagers natuurlijk nog niet kenden. Ook de
moord van Kaïn op Abel wordt vanuit ditzelfde principe verklaart.
De schrijvers schuwen in feite geen enkel onderwerp. Ook God zelf
wordt - of liever het wisselende godsbeeld door de eeuwen heen-onder
de antropologische loep gelegd. Dat monotheïsme bijvoorbeeld, het
geloof in één God, nog helemaal niet zo vanzelfsprekend was, blijkt
ook uit de bijbel zelf wel, in de verhalen over Baäl. Het beeld van één
enkele God van Israël echter, is volgens de auteurs voorgekomen uit
rampspoed. Die had ik weer even niet zien aankomen. Want, zo
redeneren van Schaick en Michel, onheil werd gezien als straf van
God. Wanneer er nu veel verschillende goden zouden zijn, zoals in de
Griekse mythologie, waarin goden ook nog eens ruziën met elkaar, of
elkaar tegenwerken, zou het onmogelijk zijn om te leven volgens de
wil van God. Men had behoefte aan één sterke, almachtige God, tot
wie men zich kon richten , en aan wie men verantwoording aflegde.
Een beeld dat in latere eeuwen weer wat wordt bijgesteld,wanneer het
geloof in boze geesten, als veroorzakers van ziekten onstaat. Het
moment waarop men actiever wordt in het bestrijden ervan. Immers,
de wil van God mocht men niet tegen gaan, die van een boze geest wel.
U merkt, ook ik ben “begeistert”, zij het in de goede zin van het woord.
“Het oerboek van de mens” is dan ook een leuk boek om te lezen, ook
al kun je het onmogelijk met alles wat er beweerd wordt eens zijn. Ook
zie ik Karel van Schaick en Kai Michel nog niet vrolijk meezingen in
onze Hofkerk. Wel jammer dat ze die kant van het geloof niet
interessant vinden om ook eens te bekijken. Kunnen zij God ook eens
van een andere kant meemaken…
Martin Kila.
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‘Oldenzaal Zingt’
Op zaterdag 15 september wordt de traditionele zangdienst 'Oldenzaal
Zingt' weer georganiseerd in de Hofkerk.
Dit jaar hebben wij de medewerking van het koor 'Crescendo' uit
Enschede. Dit mooie koor staat onder leiding van Jan Willem Docter.
Jan Willem is behalve koordirigent ook een begaafd organist.
Natuurlijk zal hij ook op het -deels- gerenoveerde orgel te horen zijn.
Koos Schollaardt begeleidt de samenzang van bekende liederen.
De toegang is vrij. Er wordt een collecte gehouden voor de voltooiing
van het groot onderhoud aan ons mooie orgel.
Na afloop kunt u nog even napraten onder het genot van een kopje
koffie of thee of een glas frisdrank / wijn. Reserveer alvast de datum
en komt in grote getale! De aanvang is om 19:30 uur.
Koos en Ina Schollaardt

Vergaderingen / bijeenkomsten
Stichting Leendert Vriel
Commissie eredienst
Moderamen
Redactievergadering ‘Hofstem’
Diaconie
Hofavond
Oldenzaal Zingt
Kerkenraad
Stichting Leendert Vriel

Ma
Ma
Ma
Ma
Ma
Woe
Za
Ma
Woe

3 sept.
3 sept.
3 sept.
10 sept.
10 sept.
12 sept.
15 sept.
17 sept.
19 sept.

13.00 uur
14.00 uur
20.00 uur
10.30 uur
20.00 uur
20.00 uur
19.30 uur
19.30 uur
13.30 uur
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Afscheidsdienst dominee Wim Blanken
Op zondag 9 september vindt de afscheidsdienst, in verband met het
emeritaat, plaats van dominee Wim Blanken. Tevens wordt zijn 40jarig ambtsjubileum gevierd.
De dienst vindt plaats in de Oude Calixtuskerk, Mattelierstraat 5 in
Groenlo. Aanvang: 14.30 uur.

Bedankt!
Hartelijk bedankt voor de bloemen die Joke meebracht na de dienst
van 8 juli. Ook een woord van dank aan iedereen die met mij meeleefde
in verband met mijn hernia operatie. De operatie is wel geslaagd maar
ik heb nog wel wat naweeën van de zenuwen.
Anton Scholten

Bedankje
Hartelijk dank voor de prachtige bloemen die ik mocht ontvangen.
Ellen Amende
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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
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Diaconie
Dhr. F.J.C. Woordes
(administratie)
Look 55, 7577 GK Oldenzaal.
Telefoon 522 607.
Bankrekening:
NL42ABNA0595523544
Rekening t.n.v. Diaconie Hofkerk te
Oldenzaal

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

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

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

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

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

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