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COLOFON 

Dit kerkblad is opgericht op 1 oktober 1979. De oorspronkelijke naam 
Ons Kontakt is in 2005 gewijzigd in de Hofstem. 

Het blad wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad 
en gefinancierd uit abonnementsbijdragen (minimaal € 20,- per jaar, 
bankrekening: NL60 ABNA 05958 957 00 t.n.v. Hofkerk-Oldenzaal) 
Een abonnement is aan te vragen via het formulier op onze website: 

www.hofkerk-oldenzaal.nl 

Redactieadres: Noordelijke Esweg 131, 7558 MN Hengelo. 

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

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

Kijk ook eens op de website van de Hofkerk 

www.hofkerk-oldenzaal.nl 

 

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

Op 30 september gaat ds. J. D. Vedders-Dekker voor (Markelo). Het 

is de tweede zondag van de herfst. Jeannette Westra is onze organist.  

 

Op 7 oktober een vreugdevol weerzien want ‘onze oude predikant’ ds. 

Jan Bos gaat voor in de dienst (Rolde). Dubbel vreugdevol want het 

Overijssels Byzantijns Mannenkoor verleent muzikale medewerking 

aan de dienst. Henk Warnaar bespeelt het orgel.   

 

Op 14 oktober is ds. M. Vlasblom onze gastvoorganger (Losser).  

 

En tot slot van deze reeks is er op zondag 21 oktober een bijzondere 

dienst waarin de nieuwe schilderijen van de werkgroep Kunst en 

Religie centraal zullen staan. Alle schilderijen in één keer dus dit jaar. 

De voorbije maanden is er hard gewerkt aan het thema Dromen & de 

Bijbel en wat ik er al van gezien heb getuigt van een intense 

schoonheid. Kunstenaars Marietje, Ini, Ine, Theo, Christien en Yvonne 

en ds. Tieneke en Koos Schollaardt bereiden deze dienst voor. Welkom 

allemaal en goede diensten gewenst.  

 

Ds. Tieneke van Lindenhuizen  
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Zondag – 30 september - 10.00 uur  

 
Voorganger  Zondagskind  

Ds. J.D. Vedders-Dekker  Kira ter Beek  

Ouderling  Kindernevendienst  

Mevr. M. Hamhuis  Renske Bork / Gerard Pape  

Diakenen  Collectes  

Dhr. J. Bruil  1) St. Matamba  

College van kerkrentmeesters  2) Eigen jeugdwerk  

Mevr. I. Simao  Autodienst  

Organist  Mevr. H. Bugter  

Mevr. J. Westra  Tel. 518055 

Koster   

Mevr. H. Bugter   

 

 

Zondag – 7 oktober - 10.00 uur  

M.m.v. Overijssels byzantijns mannenkoor  

 
Voorganger  Zondagskind  

Ds. J. Bos (Rolde)  Lisa Brinkman  

Ouderling  Kindernevendienst  

Mevr. R. van Dijk  Marjolein Brinkman  

Diakenen  Collectes  

Dhr. F. Woordes  1) Israël zondag/Kerk en Israël  

College van kerkrentmeesters  2) Instandhouding pastoraat  

Dhr. H. Medema  Autodienst  

Organist  Mevr. W. Sanderman  

Dhr. H. Warnaar  Tel. 522271  

Koster   

Mevr. Y. v.d. Ven   
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Zondag – 14 oktober - 10.00 uur  
 
Voorganger  Zondagskind  

Ds. M. Vlasblom  Esther Vennegoor op Nijhuis 

Ouderling  Kindernevendienst  

Dhr. H. van Duijvenbode  Renske Bork  

Diakenen  Collectes  

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

College van kerkrentmeesters  2) Instandhouding eredienst  

Dhr. H. Meulenbeld  Autodienst  

Organist  Mevr. W. Sanderman  

Dhr. J. Schollaardt  Tel. 522271  

Koster   

Mevr. G. Schollaardt  

 

Zondag – 21 oktober - 10.00 uur  

 
Voorganger  Zondagskind  

Ds. J. van Lindenhuizen  Naut Verbeek  

Ouderling  Kindernevendienst  

Mevr. M. v.d. Langemheen  Katja Verbeek / Marianne Hamhuis  

Diakenen  Collectes  

Dhr. G. Dortland  1) St. armoedebestrijding Oldenzaal 

College van kerkrentmeesters  2) Instandhouding kerkelijk gebouw  

Dhr. H. Schreurs  Autodienst  

Organist  Dhr. H. v.d. Toorn  

Dhr. J. Schollaardt  Tel. 512623 

 

Zondag – 28 oktober - 10.00 uur  
Voorganger  Zondagskind  

Ds. G. Zijl (Lemele)  Samuel Akuesson  

Ouderling  Kindernevendienst  

Mevr. M. Hamhuis  Meiliany Utung  

Diakenen  Collectes  

 Dhr. J. Bruil  1) Casa Elia  

College van kerkrentmeesters  2) Hervormingsdag  

Mevr. I. Simao  Autodienst  

Organist  Fam. van Dijk  

Dhr. J. Schollaardt  Tel. 514470  
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Vredesweek, zoeken naar verbinding  
 

Vrede, het lijkt zo vanzelfsprekend 

maar dat is het helaas niet. Dit jaar 

was van 15-23 september het thema 

van de Nationale Vredesweek 

Generaties voor vrede. Len 

Munnik maakte er opnieuw een 

illustratie bij: jongeren die steunen 

op de levenservaring van ouderen. 

Oudere generaties die hun verhalen 

delen met jongeren in de hoop dat 

deze verhalen hen als gids kunnen 

dienen. En soms is het omgekeerde 

ook waar: dan geven juist jongeren 

nieuwe wegen aan om door te gaan 

op de weg van vrede. Eén manier 

waarop jongeren worden geïn-

spireerd is door betekenisvolle ontmoetingen met mensen die zich 

actief inzetten voor vrede: rolmodellen en inspirerende voorbeelden 

die laten zien hoe het anders kan. Ook bij ons in Twente. Daarvoor was 

bijvoorbeeld de Walk of Peace in Enschede op 23 september. Die 

begon bij buurtcentrum Prismare in de wijk Roombeek dat 18 jaar 

geleden door de Vuurwerkramp werd getroffen. Je wandelde samen 

met mensen met verschillende culturele en levensbeschouwelijke 

achtergronden langs gebedshuizen en plaatsen van herinnering.  

 

Vredesweek dit jaar was zoeken naar verbinding en solidariteit tussen 

de verschillende generaties. Om van elkaar te leren, elkaar te 

bemoedigen en samen op te trekken op de weg van vrede. Jong en 

ouder, vol van honger naar gerechtigheid. En geen mens zal meer 

weten wat oorlog is. Jesaja 2 - 4b  
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Terugblikjes 

Op onze Startzondag was het een plezier om jong en oud samen bezig 

te zien met het thema: Scheppen. Fijn om samen zo op te trekken. En 

we kregen veel enthousiaste ervaringen door van deelnemers en 

workshopleiders, genoten hebben we. 

Met dank aan de voorbereidingsgroep 

en alle taartenbakkers en de 

workshopleiders Jaap, Marja, Annet, 

Babs, Heleen, Jan, Mirjam en Arjen. En 

ook spreken we hier onze grote dank uit 

aan de groep vrijwilligers die de 

Hofmarkt hebben voorbereid. Met 

Hanneke voorop en Henk, Roel, Dik en 

alle andere vrijwilligers inclusief de 

catering. Wat een fantastische planning 

en organisatie en wat zag het er verzorgd 

uit en wat een geweldige opbrengst, 

ruim € 4000, -. Heel veel dank allemaal, 

mede namens de kerkenraad. Grote waardering! En lees vooral ook 

Hanneke’s bijdrage verderop in deze Hofstem. Waardering voor je 

besluit en mega-dank voor wat je voor onze Hofkerk betekent. Kijk 

voor alle foto’s trouwens even op onze site.  

 

Felicitaties 

Ze heeft al afscheid genomen, onze Kirsten, en is inmiddels begonnen 

aan haar nieuwe baan docent wiskunde op Texel. In de vorige Hofstem 

stond een uitgebreid interview met haar. Maar we willen iedereen ook 

nog even laten weten dat ze geslaagd is voor de 2e-graads bevoegheid 

docent wiskunde. Van harte gefeliciteerd Kirsten en we komen langs, 

echt. Een startzondag op Texel lijkt ons wel wat.  Ook felicitaties 

voor Ernst van Olffen en Annelie van Olffen-Spikerman. Ter 

gelegenheid van hun 55 jarig huwelijk heeft zoon Jeroen een boekje 

uitgegeven met als titel: ‘Je zult van Mij getuigen’, ruim 10 jaar 

artikelen voor de Hofstem. Ook namens ons allen veel zegen voor 

jullie samen en dank voor je toegewijde aandacht en betrokkenheid. 
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Elders in de Hofstem vindt u een uitgebreidere recensie van Wim 

Timmers. En onze Bertha Frowijn stond gezellig in de krant. Niet te 

missen. Al tien jaar lang zo betrokken bij de Zonnebloem. En niet 

alleen bij de Zonnebloem weten wij uit ervaring. Van harte Bertha met 

het zilveren Zonnebloempje en we zijn blij dat jij ook één van onze 

bloempjes bent.  

 

Nieuwe vrijwilliger 

Ze hoefde er niet eens over na te denken. Ze was al eens eerder geweest 

bij Andere koffie bij de Dominee en dit keer vertelde ze over haar 

wandelingen en vroeg ik haar of ze aan wilde sluiten bij de organisatie 

van de meditatieve wandelingen in onze ring. En haar antwoord was 

‘ja’. Welkom Gré Boeré en fijn dat je mee gaat doen.  

 

‘Gast aan Tafel’  

Annette Ovink was al even in de dienst om nadere informatie te geven 

en nu ook nog in de Hofstem. ‘Gast aan Tafel’ wil graag een 

laagdrempelige bijdrage leveren aan de integratie van statushouders 

die in onze regio zijn komen wonen. Het project koppelt daartoe 

Nederlandse deelnemers aan nieuwkomers om enkele malen samen te 

eten. Tijdens de bijeenkomst wordt ingegaan op het werk van stichting 

Palet (voorheen Vluchtelingenwerk), op de inhoud van het project, en 

op ervaringen van ‘Gast aan Tafel’ in Den Haag sinds 2016 en in onze 

regio sinds vorig jaar. Op dinsdag 25 september heeft in Breedwijs 

Zuid-Berghuizen de bijeenkomst voor dit jaar plaatsgevonden. 

  

Tot slot 

Voor wie Frank Berning (die altijd zo mooi de gebeden doet in de 

aangepaste vieringen) een kaartje wil sturen, zijn adres is Lyceumstraat 

26, 7572 CP Oldenzaal. Frank is me erg dierbaar, we willen ooit nog 

eens samen een preek maken. Want dat kan hij. Maar hij is ernstig ziek 

op dit moment en wordt blij van kaartjes. Van harte aanbevolen. En 

velen werden geraakt door de zegen van de hand van Mirjam op de 

Startzondag. Graag geef ik het gedicht ook hier door. Met dank Mirjam 

en vrede en veel goeds voor jullie allen.  
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En zo heeft God het bedoeld 

dat ik ontdek Zijn licht in mij 

en jij ontdekt Zijn licht in jou. 

 

Zodat wij Zijn wereld en elkaar verlichten. 

Waardoor wij elkaar lief kunnen hebben 

net zoveel als ik mijzelf lief mag hebben. 

 

Maar bovenal heb ik lief 

deze Schepper van mijn leven 

met geheel mijn hart, geheel mijn ziel, 

geheel mijn verstand en geheel mijn kracht. 

 

Want zonder deze bron van onvoorwaardelijke Liefde en Licht, 

zijn deze aarde en ik geen gezicht. 

 

ds. Tieneke van Lindenhuizen  

 

JAARVERSLAG   
Mijn eerste jaar in Oldenzaal zit er op. 

En het is een goed jaar geweest. Leuke 

en bruisende stad is het en toch heeft het 

de allure van een gezellig dorp. En we 

zijn gezegend met een heerlijke kerk, 

veel vrijwilligers en een fijn collegiaal en 

oecumenisch netwerk. Het was ook een 

intensief en vol jaar met vreugde en 

verdriet: een nieuwe baan en twee keer 

verhuizen, nieuwe mores en mensen, 

allerliefste vriend die overleed, voor de tweede keer grootmoeder en 

ga zo maar door. Lief en leed. En eerlijk is eerlijk, het is wennen om 

in een rijtjeshuis te wonen temidden van het lawaai van de school. En 

dat betekent dat ik blijf zoeken naar een goede, rustige werkplek. Als 

iemand nog een lekker oud schoollokaal weet in de stad dan verhuis 

ik met liefde mijn studieboeken nog een keer.  
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En nu dus het jaarverslag. In het moderamen is de zeer uitgebreide 

versie besproken, in de kerkenraad de kortere en nu een nog kortere in 

de Hofstem. Zonder alle praktische zaken, dat is hier niet relevant. Wel 

iets over onze beleidsplannen van het voorbije jaar. Dat ‘waar vonkt 

het voor mij’ en ‘daarom wil ik dáár zijn’. In de beroepings commissie 

lag de nadruk op kerk naar buiten en de gelijkwaardigheid tussen 

kerkmensen en niet-kerkmensen. Fijn zo’n excentrieke kerk. Gezien 

dat alles kun je ons doel, waar ik graag met jullie aan wilde werken in 

het eerste jaar, mijn inzet in de Hofkerk omschrijven als:  

 

- Een kerk waar nieuwe mensen binnen lopen en zeggen: ‘Ik doe mee,   

wat kan ik doen’.  

- Kerk in de stad.  

- Duurzame spiritualiteit d.w.z. een kerk die je leert wat je nodig hebt. 

- Bestendiging organisatie pastoraat. 

- Realistisch jeugd en jongerenwerk.  

- Bestendiging predikantsplaats/sociaal ondernemen/pionieren.  

- En sluimerend: een duurzame en groene kerk.   

 

Veel daarvan is al prachtig opgepakt en krijgt voortgang. De 

combinatie van dat alles vraagt echter ook het komende jaar opnieuw 

aandacht want al het werk gaat gewoon door en ik kan nu eenmaal niet 

alles doen. Denk aan het aantal diensten, ik heb er 32 gedaan terwijl er 

toch ‘maar’ 23 horen bij een 70% baan. We zullen dus nog creatiever 

en aandachtiger moeten zijn in de oplossingen.  

 

 ‘Blijdsplan’ 

Ons beleidsplan noem ik graag een ‘blijdsplan’ (term van Martin Kila). 

Plannen waar je blij van wordt. Zoals missionair kerk-zijn. Missionair 

kerk-zijn betekent een kerk die naast de ‘wees welkom’ houding ook 

een ‘ga’ houding kent. Want het evangelie is niet alleen voor onze 

eigen club. Zeker in deze tijd moeten we als kerk in beweging komen 

omdat mensen niet meer vanzelfsprekend binnenlopen en zich ook niet 

meer snel binden. Steeds meer mensen gaan naar de kerk als naar een 

restaurant - als het lekker is kom je er vaker maar je wordt er geen lid 
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van. De uitdaging voor ons ligt denk ik in het feit om God in te brengen 

in het gesprek met de ander, op zoek gaan waar de Eeuwige de ander 

raakt. Spreken over God die ons liefheeft en de wereld draagt, over 

Jezus die het gezicht is van de Eeuwige, en de Geest die ons ieder 

moment kan verrassen, dat spreken kan en mag niet binnen de muren 

van de kerk of in een kring van ingewijden blijven. Daar werken we 

dus ook aan en met een voorzichtig oog kijk ik graag naar of we de 

komende tijd echt kunnen gaan pionieren binnen de landelijke 

pioniersgroep. Naast alle expertise van de PKN zeker financieel ook 

aantrekkelijk. En er is niets mis mee om Oldenzaal goed op de 

landelijke kaart te zetten.  

 

Duurzame spiritualiteit & kerk als ‘sportschool’ 

 

Ik geniet van het feit dat mensen binnen en buiten de kerk verlangen 

om ‘dichter bij de kern’ te komen, dichter bij God en bij zichzelf. 

Graag zou ik dit aspect nog verder willen uitbreiden. Het tweede 

Leerhuis over ‘Ouder worden met een twinckel’ leverde 11 

aanmeldingen op inclusief de vraag of we er volgend jaar mee 

doorgaan. Graag ga ik daar mee door. Het komende seizoen hebben 

Yvonne en ik ook twee retraites vastgelegd in het klooster in Hierden. 

En daarnaast zijn er de vieringen en de Hofavonden etc. waar dit aspect 

nog meer kan worden uitgewerkt. Want duurzame spiritualiteit en kerk 

als ‘sportschool’ hebben alles te maken met leven in geloof delen. En 

daar bedoel ik mee dat we toegerust moeten zijn om ons geloof te delen 

met elkaar maar ook met wie zich niet tot een geloofsgemeenschap 

rekent. Elkaar begeleiden en leren om onze eigen dagelijkse ervaringen 

te verbinden met het evangelie. Dat we gesprekken durven voeren die 

ruimte maken om iets van God te ontdekken in je leven. Of gewoon 

ruimte, stilte en nabijheid bieden voor wie dat wil. Want God is meer 

dan een verhaal of de zondagse kerkdienst.  
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Werken op inspiratie i.p.v. transpiratie 

We kunnen niet steeds méér gaan doen. Dat overleven we niet. We 

kunnen wel, bij wat we doen, de blik meer naar buiten richten. We zijn 

met allerlei lijntjes verbonden met de samenleving als geheel. Die 

kennis kunnen en moeten we benutten. Wie kunnen we uitnodigen om 

een bijdrage te leveren? Voor wie kunnen we iets betekenen? Met 

welke organisatie kunnen we ons verbinden zodat we elkaar kunnen 

versterken? We zijn daar al volop mee bezig: in gesprek met Saxion 

over hulp bij onze jeugdactiviteiten, een oecumenische Sint 

Maartenoptocht in de stad, Zin in eten in de Mariahof, deelname aan 

het PIZO-overleg, Andere koffie etc. En straks met de kerkenraad op 

bezoek bij de PKN in Deventer, een kerk die als geen ander kerk in de 

stad is omdat ze aansluit bij wat er in de stad speelt. Ook hier staat 

missionair kerk-zijn voorop. Voor ons betekent dat dat we de traditie 

van de kerk verbinden met wat er in de samenleving leeft, dat is ook 

onderdeel van ons beleid. Feeling met de cultuur en onze traditie 

vertalen en beleefbaar maken. Hebben we al eens een burendag 

georganiseerd?  

 

Bondgenoten zoeken dus. Dat geldt ook voor ons kerkgebouw. Laatst 

hoorde ik iemand zeggen: over 10 jaar hebben we de Hofkerk niet meer 

‘nodig’ gezien het dalend aantal leden. Een reële opmerking en goed 

om daar over na te denken samen. En kunnen we het gebouw zo 

inrichten dat er zoveel mogelijk mensen gebruik van kunnen maken? 

En hoe maken we het allemaal duurzamer en groener? Mooie en 

leerzame vragen voor ons allemaal. Ik verheug me er op.  

 

Zo, toch een behoorlijk jaarverslag nog. Kunt u nagaan hoe de 

uitgebreide versie er uit ziet. Mocht u vragen hebben of opmerkingen, 

u weet ons te vinden. En dank voor dit eerste jaar zo samen: voor alle 

hulp en wegwijs, bemoediging, inzet, klusbereidheid, gebed, 

verhuizen, poetsen, gezelligheid, wijn in de Engel, trappen op de rem  

etc. etc. Op naar het tweede jaar.   

 

ds. Tieneke van Lindenhuizen  
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Gesprekstraining op 2 en 16 oktober 16.30 - 17.30 uur 
in de Keukenhof 
 

In oktober is er de mogelijkheid om een training bij te wonen over hoe 

je een (goed) gesprek voert. Al onze werkers in het veld zijn 

uitgenodigd maar ook als je geen bezoekdame of -heer bent ben je 

welkom. Soms is het fijn om weer even te horen waar het in een 

gesprek om gaat en hoe je (geloofs)verdieping in het gesprek kunt 

brengen. Of om je eigen motivatie en talenten te ontdekken of je 

valkuilen. Kortom, wat maakt een gesprek eigenlijk tot een goed 

gesprek en hoe sta je daar zelf in. Graag even aanmelden bij ds. 

Tieneke of bij één van de ouderlingen.  

 

 
Bezoek Syrisch-orthodoxe gemeente op 21 oktober, 
13.00 uur 
 

Binnen de oecumene worden er dit jaar drie bijzondere bijeenkomsten 

georganiseerd met het overkoepelende thema: 'Hoe gaat het eigenlijk 

met jullie'? De Syrisch-orthodoxe gemeenschap, de R.K.-

gemeenschap en wij doen daar aan mee.  

De datum van de eerste bijeenkomst is op zondag 21 oktober van 13.00 

uur tot 14.30. 

Plaats: Gemeenschapsgebouw Syrisch-Orthodoxe Kerk St. Shemun 

Zeyte Thijlaan 20 Oldenzaal. 

Van harte welkom bij elkaar.  

 

Meeleven 
Mevrouw Froukje Koers is inmiddels weer thuis uit het ziekenhuis in 

Enschede. Op bezoek in Friesland werd ze niet lekker en thuis bleek er 

toch weer een ingreep nodig te zijn. En dat geeft weer even verlichting. 

Met hulp van de kinderen en thuiszorg probeert ze de draad weer 

dapper op te pakken.  

Ook Alie en Cor van Hemert pakken de draad weer op na het overlijden 

van Alie's broer en Cor's nicht. Wat maak je toch veel mee in korte tijd 

https://maps.google.com/?q=Thijlaan+20+Oldenzaal&entry=gmail&source=g
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en moeilijk als zoveel mensen om je heen wegvallen. Ook voor jullie 

veel sterkte. 

 

Het pastoraal team 
 
 
 

Veel zeggen en 

zeggen wat gezegd moet worden 

zijn twee. 

-- Sophocles 
 

Hoe fijn is het om mensen te bezoeken en te horen wat zij allemaal 

beleven en hoe men met het leven omgaat. Maar hoe moeilijk is het 

ook om werkelijk te zeggen wat eigenlijk van het hart moet of mag. 

Vaak komen eerst de verhalen die makkelijk verteld worden, die niet 

spannend zijn. Over de familie, of de buren, over de vakantie. Het ene 

verhaal wordt al gauw opgevolgd door een volgende. 

Pastorale gesprekken mogen onderscheidend zijn; het kan over zaken 

gaan die je bezighouden, waar je mee worstelt of die je eens tegen het 

licht wilt houden. Dat is spannend. Allerlei gedachten kunnen je 

tegenhouden: “Daar zit zij toch niet op te wachten” of “Wat zal ze daar 

wel niet van denken” of “Ik wil haar daar niet mee belasten”. Vaak 

hoor ik ook dat je niet belt, omdat ik het al zo druk heb / wij het al zo 

druk hebben. Dat vind ik vreselijk jammer! 

Waar over wordt gesproken komt niet verder, je mag op 

geheimhouding rekenen. En niets is te gek of raar. Het is fijn als je uit 

elkaar gaat en elkaar de hand geeft met het gevoel dat er echt naar je is 

geluisterd en dat je alles hebt kunnen zeggen wat er op je hart lag. Dat 

je je wat lichter voelt misschien.  

Het pastoraal team en ondergetekende, zetten zich daar heel graag voor 

in. 

 

Yvonne Meyer 
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Toelichting bij jaarcijfers 2017 Diaconie Hofkerk  
 

De balans per 31-12-2017 laat een eigen vermogen zien van ruim € 

315.000,- hetgeen een geringe daling betreft van ongeveer € 1.000 

t.o.v. 31-12-2016. Het vermogen van de diaconie bestaat voornamelijk 

uit beleggingen en geldmiddelen. De financiële positie van de diaconie 

per balansdatum is zeer goed te noemen.  

 

De staat van baten en lasten 2017 laat een tekort zien van € 2.660 

hetgeen een lichte stijging t.o.v. 2016. Opgemerkt wordt hierbij, dat 

zowel de baten als de lasten per saldo zijn gedaald. Bij de baten betreft 

dit met name de rentebaten (o.a. laag rentepeil), terwijl bij de lasten 

plaatselijk diaconaal werk lager is uitgekomen, met name de 

ondersteuning van hulpbehoevende personen.  

 

De jaarrekening 2017 is gecontroleerd door de controle commissie van 

de Hofkerk en vastgesteld door diaconie en kerkenraad.  

 

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met 

ondergetekende.  

 

Namens diaconie,  

Albert Barelds, penningmeester.  
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Staat van baten en lasten diaconie 
 
 

    rekening  begroting  rekening  

    2017   2017   2016  

 

BATEN    €   €   €  

Rentebaten    6.221   8.000   7.127  

Bijdragen levend geld  1.830   1.800   1.778 

Door te zenden collecten  

en bijdragen derden   3.985   4.700   4.910  

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

    Totaal a  12.036  14.500  13.815  

 

 

LASTEN  

Verplichtingen en bijdragen 

inzake andere organen  1.162   1.300   1.367  

Kosten beheer en admini- 

stratie     1.567   1.020      834 

financiële lasten   2.138   2.000   2.064  

diaconaal werk plaatselijk 6.470   7.000   7.189  

diaconaal werk regionaal  

provinciaal en landelijk  2.051   2.500   2.901  

diaconaal werk wereldwijd  1.934   2.200   2.009  

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

   Totaal b  15.322  16.020  16.364 

     =====  =====  ===== 

  Saldo a-b (b-a) -3.286   -1.520   -2.549  

 

Overige baten en lasten      626       900       149  

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

 nadelig/voordelig saldo  -2.660     -620    -2.400  

     =====  =====  ===== 
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BALANS DIACONIE  

 

      31-12-2017  31-12-2016  

 

ACTIVA     €   €  

 

Financiële vaste activa   289.057  285.321  

Kortlopende vorderingen en  

overlopende activa       1.258     2.273  

Geldmiddelen     37.886   47.138  

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

      328.201  334.732  

      ====== ====== 

 

PASSIVA  

 

Vermogen     315.035  316.038  

Voorziening       11.727    14.627 

Kortlopende schulden en  

overlopende passiva       1.439     4.067  

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

      328.201  334.732  

      ====== ======  
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Financiën Hofkerk 
 

Dit voorjaar heb ik u geïnformeerd over de jaarcijfers 2017. De 

uitkomsten over 2017 waren positief, namelijk € 4.905 dit na 

reserveringen voor nieuw beleid en een toevoeging aan het orgelfonds. 

Thans wil ik graag nader berichten, zoals destijds ook toegezegd, over 

de meerjaren prognose van de Hofkerk (2018-2022) en vervolgens 

over een lange termijn verkenning (2023-2028). 

  

Meerjaren prognose 2018-2022 

Deze prognose is mede opgemaakt bij de aanvraag 

solvabiliteitsverklaring voor het benoemen van onze nieuwe predikant. 

De uitkomsten van deze prognose zijn (tijdelijk) negatief, met per 

saldo over de jaren t/m 2021 negatief € 31.000 Wij hebben 

toestemming verkregen om dit bedrag eventueel ten laste van het eigen 

vermogen te laten komen, waarbij wel afgesproken is, dat vanaf 1-7-

2021 de bezetting van de predikant wordt teruggebracht tot 60%. Met 

deze aanpassing zijn vanaf 2022 de inkomsten en uitgaven weer 

globaal in evenwicht. De kerkenraad zal zich tijdig op deze aanpassing 

dienen voor te bereiden, uiteraard in overleg met onze predikant. 

 

Lange termijn verkenning 2023-2028 

In het najaar van 2017 is afgesproken naast de meerjaren prognose nog 

een lange termijn verkenning op te maken. Deze eerste verkenning is 

inmiddels gereed en besproken in de kerkenraad. Samengevat blijkt 

hieruit, dat de resultaten vanaf 2024 helaas weer toenemend negatief 

gaan worden bij ongewijzigd beleid. Hierbij is uiteraard uitgegaan van 

een bezettingsgraad van 60% voor onze predikant. Een belangrijke 

reden voor de dalende trend in de inkomsten is de voortgaande 

vergrijzing van onze gemeente. Uit de bijdragen administratie van 

onze Hofkerk kunnen wij herleiden, dat van de totale bijdragen voor 

onze kerk van circa € 80.000 op jaarbasis ongeveer 44% wordt 

opgebracht door de leden van 75 jaar en ouder. Anders gezegd dat een 

bedrag van ongeveer € 35.000 in de komende 10 á 15 jaar (grotendeels) 

zal wegvallen! Hierop dienen wij ons samen nadrukkelijk voor te 
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bereiden. De kerkenraad is zich hier terdege van bewust en zal alles in 

het werk stellen om inkomsten te verhogen en indien nodig kosten 

besparingen door te voeren. 

Bij eventuele vragen of opmerkingen over vorenstaande kunt u contact 

opnemen met ondergetekende. 

 

Namens de kerkenraad Albert Barelds, penningmeester. 

 

De Hofvijver 
 

Gelukkig is er weer om hulp gevraagd en was er iemand die heeft 

geholpen. Fijn dat er altijd weer mensen zijn die dat doen. Verder 

hebben we heel veel bruikbare spullen aangeboden gekregen zoals 

koelkast, magnetron, printer, huishoudspullen en voor de kleintjes 

fietsstoeltje met windscherm een buggy en nog veel meer. Dank 

daarvoor en fijn dat u steeds weer aan ons denkt. 

Namens de diaconie 

Jet Slinger. tel. 0541 662093 of 06 81504914 

E-mail: jetslinger10@gmail.com 

 

De navolging van Christus 
 

Voor sommigen kon deze aanhef wel eens bekend voorkomen. Kort 

geleden herontdekte ik de grote waarde van het boekje van Thomas à 

Kempis. Het boekje werd oorspronkelijk in 1891 in het Latijn 

geschreven door een kluizenaar in St. Agnietenberg. Het denken en 

voelen van Thomas is vandaag nog even actueel als het 127 jaar 

geleden moet zijn geweest. De vertaling uit het Latijn, die ik voor mij 

heb liggen stamt uit 1909. De grote bekendheid van dit geschrift 

bewijst, dat de inhoud velen moet hebben aangesproken, zo ook bij 

mij. Misschien dat ik wat vaker zal citeren uit dit werkje. Het is toch 

wel mooi om de taal van de vertaling uit 1909 aan te houden. Ik citeer 

het volgende uit het tiende hoofdstuk III: 

Van het verlangen van vrede en van ijver in het toenemen 

mailto:jetslinger10@gmail.com
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“Daarom moeten wij waken en bidden, opdat de tijd niet ongebruikt 

voorbijga. Zo spreken wat geoorloofd en nuttig is, spreek dan wat tot 

opbouwing dient. Kwade gewoonten en ons verzuim in innerlijk 

toenemen, dragen er veel toe bij dat wij geen wacht zetten voor onzen 

mond. Doch een rijke winst voor ons geestelijk toenemen is gelegen in 

een godvruchtig gesprek over geestelijke dingen, wel allermeest, 

wanneer zulken die één van zin en één van geest zijn, met elkander zich 

verenigen in God.” 

Naast veel levenslessen, richt Thomas zich voornamelijk op het 

groeien in geloof, soms met de vraag, wat nuttig is, wat me af en toe 

doet denken aan het boek Prediker in onze Bijbel.  

 

Ernst van Olffen  

 

RUNNING 
DINNER 
 
 

We nodigen u/je weer 

uit mee te doen aan 

het running dinner. 

Laat je verrassen en 

verras anderen met je 

culinaire kunsten. Niet alleen het lichaam, maar ook de geest wordt 

gevoed, want we gaan ook met elkaar in gesprek. Een andere manier 

van kerk-zijn, dus juist ook voor diegenen die niet gewend zijn naar de 

kerk te gaan.  

Bij een running dinner eet je in kleine groepen op verschillende 

locaties in wisselende samenstellingen. Een ideale manier om op een 

gezellige manier met elkaar in gesprek te zijn. In de Bijbel wist men 

het al: aan tafel, daar komen de gesprekken op gang. 

Deze avond is bedoeld voor alle gemeenteleden vanaf 18 jaar, zowel 

van de Plechelmusparochie als van de Hofkerk.  

Het eerste running dinner van dit seizoen vindt plaats op zaterdag 10 

november. Nadat je je hebt aangemeld krijg je ongeveer een week 

voor het running dinner bericht waar je verwacht wordt voor het 
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voorgerecht, dat om 17.00 uur wordt geserveerd. Het hoofdgerecht is 

om 19.00 uur op een andere locatie en het dessert wordt geserveerd 

vanaf 20.30 uur in de Hofkerk (voor kokers en runners). De avond 

wordt rond 22.00 uur afgesloten. We vragen een vrijwillige bijdrage 

van 5 euro p.p. van degenen die zelf niet koken. Degene die kookt mag 

de kosten declareren of het gratis doen. 

Je kunt je opgeven bij Rianke Lubberding: tel. 517667 

rianke.lubberding@caiway.net,  

 

De inschrijving sluit op 1 november i.v.m. het maken van de 

planning.  

 

Joke Flokstra  

 

Oldenzaal ‘Zong’  
Op zaterdag 15 september is de zangdienst Oldenzaal Zingt voor de 7e 

keer gehouden. Het koor Crescendo uit Enschede onder leiding van 

Jan Willem Docter werkte mee. Ook was Jan Willem aan het orgel te 

horen met "Music was my first love" van John Miles. Het was een 

geslaagde avond en ondanks dat het bezoekersaantal wat tegenviel 

leverde de collecte en de opbrengst van de consumpties na afloop toch 

het mooie bedrag van ca 300 euro op wat ten goede komt aan het 

orgelfonds. Met dank aan alle aanwezigen!  

 

Ina en Koos Schollaardt  
 

Uitnodiging Seniorenmiddag 
Na een lange warme zomer breekt de tijd weer aan voor de 

seniorendag. Deze zal gehouden worden op zondag 21 oktober 2018. 

We willen er een mooie middag van maken met het zingen van enkele 

liederen uit de bundel van "De Scholtenhof". Met begeleiding van 

Jeanette Westra op het orgel en van  Hendrik Tel op de baritonhoorn. 

 

Er is tijd voor koffie/thee en een lekkere verrassing. De deur is open 

om 14.30 uur. 

mailto:rianke.lubberding@caiway.net
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De collecte van vorige senioren dag voor het orgel was € 80,00. Daar 

waren we blij mee. 

 

We hopen dat u allen komt.  

Voor de mensen die gehaald willen worden, kunnen dat 

doorgeven aan: Riejennie Racer Palthe, tel. 625244.       

Email: racerpalthe@oolreve.nl  

 

Archiefcommissie  
Op donderdag 30 augustus 2018 was de 

overdracht van het archief van de 

Hofkerk aan de burgerlijke gemeente 

Oldenzaal. De gemeentearchivaris 

Niels Bakker heeft ons archief in 

ontvangst genomen. De stukken gaan 

terug naar 1880 toen Napoleon de 

scepter zwaaide in Oldenzaal. Herman 

Arends, Rieks Eekhof, Wiebe Valkema 

en Henk Teunis waren de drijvende 

krachten achter dit grote project. Vanaf 

mei 2012 is deze groep één morgen per 

14 dagen bij elkaar gekomen 

om 

het archief te ordenen. Deze 

groep gaat nog verder, o.a. 

digitalisering staat op de 

agenda. De Hofkerk ge-

meente is dankbaar voor de 

inzet en voor het afgeleverde 

werk. 

 

Vriendelijke groet, 

 

Harm-M. Schreurs namens de Hofkerk 

mailto:racerpalthe@oolreve.nl
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VAN DE ORGELCOMMISSIE 
Het orgel is na een periode van noodzakelijke reparaties weer 

bespeelbaar en dat heeft u vast wel gehoord. 

 

Door de orgelbouwer en door véél vrijwilligers is er de afgelopen 

maanden veel werk verzet. 

Het front van het orgel is er helemaal uit geweest, er heeft een tijd lang 

een steiger voor gestaan en ook binnen in het orgel is veel gebeurd. 

Het poetsen van de frontpijpen is door vrijwilligers en zelfs door de op 

een dag aanwezige breiclub gedaan!! 

Om de storingen die uitval van tonen veroorzaakten zodat sommige 

toetsen helemaal geen geluid meer gaven op te heffen zijn binnen in 

het orgel bijna alle luchtzakjes, zogenoemde membranen, vervangen 

door nieuwe. Dat zijn er alles bij elkaar wel 2260 stuks, die losgemaakt 

moesten worden. En daarna moesten de nieuwe membranen weer 

aangebracht en op precies dezelfde plaats vastgeplakt worden. Een 

secuur werk dat door de orgelbouwer is gedaan. Dat heeft veel uren 

werk gekost. De grote groep vrijwilligers heeft veel werk gedaan wat 

de werkuren van de orgelbouwer behoorlijk verkort heeft. Uiteraard 

zijn die werkzaamheden wel onder de deskundige leiding van de 

orgelbouwer gebeurd. 

Daarom ook willen we alle vrijwilligers die hieraan hebben 

bijgedragen hartelijk bedanken voor hun inzet. En wij hopen dat we 

ook in de 2e fase van de renovatie (zie hieronder) weer een beroep op 

jullie mogen doen! 

De 1e fase van de renovatie van het orgel is hiermee gereed.  

Dat heeft ertoe geleid dat het orgelfonds nu nagenoeg leeg is. Dank 

aan iedereen die bijgedragen heeft.  

Op het moment dat ik dit schrijf zijn er gelukkig geen storingen meer 

en daar zijn de organisten bijzonder blij mee.  

Máár……. Het werk is nog niet klaar. Alle pijpen (behalve het front) 

moeten nog schoon gemaakt worden omdat er veel stof in zit waardoor 

de klank niet optimaal is en veel daarvan moeten ook gerepareerd 

worden omdat de zogenoemde stemkrullen gebreken vertonen. Ook is 

er in de loop van de jaren veel stof gekomen in het orgel tussen de 
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pijpen en dat kan er alleen maar uitgezogen worden als de pijpen er 

allemaal uit zijn! Zolang dit niet gebeurd is bestaat er door dat stof toch 

weer kans op storingen……… 

Als deze schoonmaak is afgerond zal het orgel weer klinken zoals het 

klonk toen het gebouwd is in 1934! 

Dit is de 2e fase van de renovatie van het orgel.  

Daarvoor is vanzelfsprekend ook weer geld nodig, wat er dus op dit 

moment niet is. Dat geldbedrag wordt begroot op ongeveer € 9.000,--. 

U zult begrijpen dat we dus nog steeds een beroep op uw zeer 

gewaardeerde vrijgevigheid doen om dit bedrag bij elkaar te krijgen! 

 

Hartelijke groet namens de Orgelcommissie, 

Henk Warnaar, secretaris. 

 
Boekje met meditaties van Ernst 
 

De korte meditaties, die Ernst van Olffen sinds jaar en dag schrijft voor 

de Hofstem, zijn door zijn familie gebundeld in een mooi, goed 

verzorgd boekje, compleet met foto’s van – onder andere – de vaak 

door hem beschreven ervaringen in Israël. Op de cover prijkt dan ook 

een afbeelding van Ernst en zijn echtgenote, wandelend in  Jeruzalem. 

Onze man met keppeltje, wat vanwege de welige haarbos tijdens een 

soortgelijk bezoek, vele jaren geleden, tot een vergelijking met Ben 

Goerion leidde en tot de veronderstelling dat hij joods zou zijn. Dat is 

Ernst dus niet, maar de liefde voor het Oude Volk spat van de 

bladzijden. Net als die voor God en voor de bijbel uiteraard, waarvan 

Ernst, zoals hij schrijft, levenslang wil getuigen. De titel van het boekje 

luidt dan ook ‘Je zult van Mij getuigen’. De liefhebbers van zijn stukjes 

kunnen het als bijbels dagboekje gebruiken. Het zijn er bijna honderd. 

Ernst sluit zijn inleiding af met: “Ik bid en hoop, dat u 100 dagen lang, 

elke dag een van de meditaties leest en deze voor u als een zegen die 

dag moge begeleiden”. 

 

Wim Timmers 
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Nieuwe Hofmarkt-coördinator gezocht 
 

De Hofmarkt heeft dit jaar zijn lustrumjaar beleefd. De gang zit er goed 

in; de vrijwilligers kennen het klappen van de zweep en het publiek 

weet z’n weg te vinden naar onze goed gesorteerde kramen. Hier kan 

de Hofkerk nog járen mee vooruit. 

Om ruimte te geven aan nieuwe ontwikkelingen, zowel bij de 

Hofmarkt als bij mezelf, was dit voor mij de laatste keer als 

coördinator. De afgelopen vijf jaar heb ik er ruimschoots van genoten! 

Want wat is het leúk om nieuwe mensen te ontmoeten en samen aan 

de slag te gaan. 

De taken die ik met zoveel plezier heb gedaan, zijn ook onder te 

verdelen over verschillende nieuwe vrijwilligers. Ik noem in 

willekeurige volgorde: overleg met de werkgroep leden en de 

penningmeester, draaiboek bijhouden, vrijwilligers vragen voor de 

kramen, de catering, het gebak, en het rondbrengen van posters, kopij 

Hofstem schrijven, Facebook-postings doorsturen, persberichtje 

maken en dan nog allerhande kleine taken vooral tijdens de 

opbouwweek. Lijkt het je wat? Neem dan contact op met dominee 

Tieneke 06-20248850 of Henk Vrielink 06-83394390.  

Volgend jaar ga ik de Hofmarkt vanaf een andere kant bekijken; als 

vrijwilliger bij de opbouw, achter een kraam, een taart bakken of 

nadien helpen met schoonmaken. Zoveel mogelijkheden, dat wordt 

nog lastig kiezen.. 

Tenslotte een hartelijk dankjewel aan alle mensen met wie ik voor de 

Hofmarkt heb gewerkt. Ik wens de Hofmarkt nog veel saamhorige, 

productieve en lucratieve jaren en om met Barrie Stevens te spreken: 

“Vooral doorgaan!”  

 

Hanneke Bugter  
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TIJDVERSCHIJNSELS 

Inspiratie uit de Mariakapel 
 

Op de laatste snikhete dag in september zette een tengere vrouw van 

een jaar of vijftig ’s ochtends haar schildersezel voor de Mariakapel 

aan de Tankenbergweg. De kapel is een dankbaar object. Mijn vrouw 

heeft hem ook wel eens geschilderd, gewoon omdat hij zo mooi tussen 

enorme eiken staat. En toen onze oudste zoon meende kunstenaar te 

moeten worden,  heb ik hem uitgedaagd: “Wees nou niet meteen 

Pollock of Appel. Schilder de kapel”. Hij deed dat piekfijn, maar toen 

het werk af was bleek het gebouwtje op een tennisbaan te staan. Dat 

heeft me geleerd. Zelfs een kunstenaar-in-de-dop moet je niet dwingen 

tot het afbeelden van iets waar hij niets mee heeft. 

 

Die mevrouw heeft me nu laten zien hoe het ook kan. ’s Avonds trof 

ik haar aan met een totaal abstract schilderij. Voorzichtig informeerde 

ik of ze soms het uitzicht op weiland, maïs en bosrand in streepjes en 

vlakjes had vastgelegd. Nee, zij was met de kapel bezig geweest. Die 

dus nergens op het doek te bekennen viel. Het was haar gegaan om de 

inspiratie die uitgaat van dit  plekje met zijn devote bezoekers, die 

allemaal een verhaal hebben en blijkbaar, net als ik, even bij haar 

waren komen staan om te vertellen. 

Aan mijn inbreng zou ze niet veel hebben, leek me. Als buurtbewoner 

weet ik van de ruzie over het herdenken dat deze kapel 75 jaar geleden 

is gebouwd. Dat wilden de noabers doen met een mis, gecelebreerd 

door een pastoor van hun keuze. En dat ging in de parochie niet 

zomaar. Ze hebben daar een voorganger die trouw de lijn van zijn 

aartsbisschop volgt, zoals bekend een heel behoudend heerschap. 

 

De schilderes wist ervan. Zij had zelfs overwogen daarom niet voor dit 

plekje te kiezen. Maar ze dankte nu God dat ze het toch had gedaan. 

Wat was het een mooie dag geweest met al die mensen die hier Maria 

komen bedanken voor iets dierbaars, of troost bij haar zoeken. Of 

vergeving vragen, zoals vroeger in de biechtstoel. Al heb ik, evenmin 

als mijn vrouw en mijn zoon, echt iets met de kapel, wat daar gebeurt 
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vind ik bijzonder. Op mijn  wandelingen meen ik het ook een beetje te 

voelen. Sinds enige tijd hangt in het torentje een klokje dat ik in 

gedachte een vesperklokje noem en dat, als het zes uur heeft geslagen, 

zo lang door kleppert dat het de herinnering oproep aan ‘het Angelus 

klept in de verte’, zoals mijn moeder gevoelig kon zingen. 

Die sfeer wordt versterkt door de mensen die ik zie bidden en bloemen 

vernieuwen. Van katholieke vrienden weet ik dat ze zelden in de kerk 

komen, van de pastoor niets moeten hebben, laat staan van het 

Vaticaan, maar dat Moeder Maria boven dat alles verheven blijft. Daar 

kun je voor naar Lourdes gaan, of gewoon naar de Tankenberg. Echt 

doorgronden doe ik het als protestant niet. Wij zijn volgens Herman 

Finkers dan ook van die mensen die willen weten of de slang al dan 

niet heeft gesproken, iets wat een katholiek nou weer niet begrijpt. 

 

Dat mystieke katholieke had de schilderes op haar doek verwerkt, 

legde ze me uit. Kleurige vlakjes en veel streperigs. Nu zij de vijftig 

was gepasseerd, had ze behoefte aan zo’n uiting, want ‘het geloof mag 

niet verloren gaan’. 

“Wat een avontuur, mevrouw!”, heb ik maar als compliment gegeven. 

“Is het te koop?” Dat bleek inderdaad het geval te zijn. Ze exposeerde 

in Leeuwarden. 

Verder wandelend dacht ik: zo’n schilderij is toch alleen interessant 

als je het verhaal kent en vooral aanvoelt. Denk ik daarom bij schilders 

als Lucebert en Pollock: die rotzooien maar wat aan, zoals Appel over 

zijn werk schijnt te hebben gezegd. Mis ik iets vanwege mijn 

calvinistisch nuchterheid? Ik heb in dit hoekje van De Hofstem al 

eerder geschreven dat die roomsen iets hebben waar je een beetje 

jaloers op kunt zijn. Even dacht ik: zal ik deze aardige mevrouw het 

telefoonnummer van dominee Tieneke geven? Daar heb ik me niet aan 

gewaagd. 

 

Wim Timmers 
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VERWONDERING 
Waarom de koning soms ook gewoon een ijsje om de hoek eet. 

 

Wat ik me wel eens afvraag, is of het typisch Nederlands is dat wij 

“autoritair” afgeleid hebben uit het op zich zelf neutrale woord 

autoriteit. Van macht en gezag moeten wij Nederlanders immers niet 

zoveel hebben. Anders dan bij onze oosterburen, waar in ziekenhuizen 

bijvoorbeeld “Herr Doktor” nog steeds een gevleugeld begrip is, en 

men elkaar eerder met “Sie”dan met “Du” aanspreekt,  hebben wij niet 

zo veel met rangen en standen. 

Ook onze eigen vorst, Willem Alexander eet met vrouw en dochters, 

als ik de Tubantia mag geloven, ook gewoon een bolletje bosvruchten  

bij de ijsboer om de hoek. In Wassenaar, dat wel, maar daar woont hij 

dan ook. Maar: sinds Maxima koningin is doet ze niet zelf haar 

boodschappen meer bij de Albert Heyn. “Dat zou ook geen gezicht 

zijn, een koningin die een zakje aardappelen in haar karretje doet”, 

aldus de plaatselijke grootgrutter in Wassenaar. Kijk, dat vind ik nou 

wel weer aardig. Een beetje afstand moet er blijkbaar dus toch wel zijn.  

Willem Alexander die op het plaatselijke MBO op de foto gaat met de 

3e jaars koks-in-opleiding, prima, maar Maxima die met een 

boodschappenwagentje door de winkel loopt….dat hoort niet. Daar 

trekken we de streep.  

Blijkbaar willen we mensen toch, bewust of onbewust, ergens  

plaatsen. En kennen we daar bepaalde normen aan toe. In het 

ziekenhuis waar ik gewerkt heb, gaven we als afdeling wanneer een 

collega afscheid nam, een VVV- bon cadeau. Meestal 25 euro. Echter, 

wanneer een specialist zo’n bon kreeg, was het er meestal eentje van 

50 euro. Want tja, zo’n man verdient een ton per jaar dus dan geef je 

hem toch ook een fatsoenlijke bon? Zo was de opvatting. Gelijke 

monniken, gelijke kappen. Ongelijke monniken, ongelijke kappen. 

In de dienst van twee weken terug viel ook het woord gelijkheid. Ook  

barmhartigheid kwam daarbij om de hoek kijken. Klonk logisch vond 

ik. Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden. Heeft een 

ander hulp nodig, dan laat je hem niet zitten, en geef je die. Toch stelt 

niet iedereen dat altijd op prijs. Op Lesbos, waar veel vluchtelingen 
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een tijdelijk toevluchtsoord naar Europa zoeken, werkte een 

hulpverlener die het woord compassie niet wilde gebruiken. Dat klinkt 

vreemd, maar ergens begrijp ik het wel. Hulp is goed, maar kan ook 

mensen te afhankelijk maken. Je krijgt dan een ongelijke relatie; 

slachtoffer – hulpverlener, of: de zwakke – de sterke. Dat wil niet 

iedereen.  Er zijn ook mensen die leven op bijstandsniveau, maar die 

weigeren een uitkering aan te vragen. Niet uit trots, maar omdat ze niet 

afhankelijk willen zijn.  

Het is ook  niet altijd simpel…. Je kinderen leren fietsen en zorgen dat 

ze nooit vallen? Of eens flink op hun neus laten gaan, zodat ze zelf 

beter opletten de volgende keer?  Je bejaarde vader of moeder  met 

alles helpen in de tuin, of zelf het gras laten sproeien?  Die ene meneer 

in het verpleeghuis helemaal helpen met aankleden of zelf de trui aan 

laten trekken? .Het zijn keuzes die we moeten maken. We moeten 

omzien naar elkaar, zeker, maar laat mensen in hun waarde.  Dat is wat 

uiteindelijk iedereen toch wil. 

 

Martin Kila. 

 

Vijf en vijftig jaar getrouwd 

Op 31 augustus jongstleden waren mijn vrouw en ik 55 jaar getrouwd. 

Nog hartelijk dank voor de bloemen, die wij van de Hofkerk 

ontvingen. Onze zoon stelde als cadeau voor ons een boekje samen met 

ca. 90 stukjes, die ik in de Hofstem geschreven heb, over een periode 

van ongeveer tien jaar. Wie belangstelling heeft het boekje te bezitten, 

kan contact opnemen met ondergetekende. 

 

Ernst van Olffen 

 

Bedankt  
Zeer verrast was ik toen mevrouw van de Langemheen mij zondag een 

mooie bos bloemen bracht. Ik wens u allen het allerbeste en 

gezondheid toe. 

 

Ans de With  
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Werkgroep Meditatieve Wandelingen 
N.O.Twente, zaterdag 13 oktober 2018 

 
Meditatieve zaterdag-ochtendwandeling vanuit de Ned. Hervormde 

kerk te Ootmarsum. In samenwerking met Huis van Spiritualiteit – 

Thema ‘Loslaten’. Verzamelen: 9.30 uur in de Ned. Hervormde Kerk  

Ganzenmarkt 31, 7631 EM Ootmarsum 

 
Na een korte bijeenkomst in de kerk wandelen we in en om het oude 

stadje Ootmarsum. In het glooiende landschap wordt op een gezellige 

locatie tijd ingeruimd voor koffie/ thee met iets lekkers. Tijdens de 

plm. 12 km wandeling wordt op bijzondere plekken gemediteerd. 

Deelname gratis; na afloop - vrije gift ter bestrijding van de kosten. 

Waarschijnlijk kennen alleen échte wandelaars de prachtige plekjes  

die we 13 okt. bezoeken. Dus laat u verrassen! 

 

Opgave per mail bij Marjan van Galen: vangalenmarjan@gmail.com 

Info: 074-3494256 

 

Vergaderingen / bijeenkomsten in de Hofkerk  
 

Training: een goed gesprek 

voeren  
Di  

2 okt.  16.30 uur  

Diaconie  Ma  8 okt.  20.00 uur  

Hofavond  Woe  10 okt.  20.00 uur  

Diaconie kleine ring  Do  11 okt.  19.30 uur  

Stilte avond  Vrij  12 okt.  19.00-20.00  

St. Leendert Vriel  Vrij  12 okt.  18.30-21.00  

Een goed gesprek voeren  Di  16 okt.  16.30 uur  

Stilte avond  Vrij  19 okt.  19.00-20.00  

Stilte avond  Vrij  26 okt.  19.00-20.00  

St. Leendert Vriel  Di  30 okt.  13.30-15.00 

Gemeenteavond  Di  30 okt.  19.30 uur  

mailto:vangalenmarjan@gmail.com


31  



32  



33  



34 

Hofstem 

 

Mededelingen van de redactie 

U kunt de kopij (bij voorkeur) digitaal aanleveren.  

E-mailadres: hofstem@hofkerk-oldenzaal.nl 

 

Getypte of handgeschreven kopij voorzien van 

naam, adres en telefoonnummer inleveren op het redactieadres (zie 

colofon pag. 2). Later aangeleverde informatie wordt niet verwerkt! 

 

We proberen zoveel mogelijk de aangeleverde kopij te plaatsen. 

Aangezien we aan een maximum aantal pagina´s zijn gebonden, kan 

het voorkomen dat we uw bijdrage door moeten schuiven naar een 

volgende keer. We zullen u hiervan altijd op de hoogte stellen. 

 

De volgende Hofstem verschijnt: 26 oktober 2018  

 

Redactie 

Mevr. G. Schollaardt-v.d. Bent, tel. (074) 278 28 10 

 

Voor digitale reacties: hofstem@hofkerk-oldenzaal.nl 

 

Redactiecommissie 

Dhr. W.P. Timmers  

Dhr. W. Valkema 

Mevr. Y. Ponsteen 

 

Productie 

Dhr. H.J. Teunis 

 

Coördinatie bezorging 

Mevr. J. Timmers, tel. 520477 

 
 
 

Uiterlijke 
inleverdatum: 

18 okt. 
vóór 18.00 

uur 
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Diaconie 
Dhr. F.J.C. Woordes 
(administratie)  
Look 55, 7577 GK Oldenzaal. 
Telefoon 522 607.  
Bankrekening: 
NL42ABNA0595523544  
Rekening t.n.v. Diaconie Hofkerk te 
Oldenzaal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Administratie kerkleden 
E-mail: ledenadministratie@ 
hofkerk-oldenzaal.nl  
Correspondentieadres: 
Dhr. H. Meulenbeld  
Dauwnetel 7, 7577 AG Oldenzaal 
Telefoon 523013 
 

College van Kerkrentmeesters 
Mevr. I.V. Simao (secretariaat)  
Prins Hendrikstraat 214  
7571 BW Oldenzaal  
E-mail: 
secr.ckrm.hofkerk@gmail.com 
Telefoon 510645 
 
Mevr. J. Meulenbeld (administratie)  
Dauwnetel 7  
7577 AG Oldenzaal  
Telefoon 523 013 
E-mail:  
fahofkerkoldenzaal@gmail.com 
Bankrekening: 
NL60ABNA0595895700  
Rekening t.n.v. Hofkerk 
te Oldenzaal  
 
Aanspreekpunt van o.a. 
Kerkbalans – Oudejaarscollecte 
Dhr. H. Medema 
Dravik 9, 7577 CG Oldenzaal 
E-mail: hmedema@hotmail.com 
Telefoon 531 052 / 06-506 37 013 
 

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

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

 
 
 
 

mailto:hmedema@hotmail.com
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