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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 28 oktober is ds. G. Zijl onze voorganger (Lemele). 

 

Op 4 november vieren we Heilig Avondmaal en het Hofkoor verleent 

medewerking met organist/dirigent Koos Schollaardt. En met 

spannende lezingen uit Job en Marcus. Job vol vertrouwen en daar 

‘tegenover’ de Saduceeën. We vieren als vanouds, in de kring.  

 

En hoe aardig, voor dankdag 7 november zijn we feestelijk 

uitgenodigd door pastor Maroesjka en alle kokers van Zin in eten. Ze 

dachten, 7 november moeten we toch koken en waarom niet 

gezamenlijk eten en vieren. Welkom in de eetzaal van de Mariahof. De 

kosten zijn € 5,- per persoon (of minder als het een probleem is) voor 

een heuse drie-gangen-maaltijd. Er hoeven dus geen boterhammetjes 

mee. We beginnen om half zes met een viering en daarna eten we 

samen. Aanmelden is wel nodig: bij ds. Tieneke of pastor Maroesjka 

of bij Marja, Inge of Judith.  

 

Op zaterdag 10 november is iedereen welkom in de Plechelmus, 

19.00 uur, voor een aangepaste oecumenische viering rond Sint 

Maarten. En ja, Sint Maarten is er zelf ook om zijn verhaal te vertellen! 

(Ik verklap hier al dat het een Hofkerker is). Na de viering wandelen 

we met onze lampionnen van de Plechelmus, paard voorop, door de 

stad, naar de Mariahof waar we met bewoners chocolademelk drinken 

en samen nog een paar liederen zingen. Lampion of lichtje meenemen 

graag.  

 

Op 11 november is onze gastvoorganger ds. Annerie Snier, 

interimpredikant in Ootmarsum en Weerselo.  

 

Zondag 18 november werkt het koor ‘Impulsief’ mee aan de dienst. 

Ik zing af en toe een partijtje mee als het koor in Breedwijs oefent op 

de maandag en ik verheug me op hun komst in de dienst. Miny en Jan 

hebben het repertoire al bijna rond.  
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Op 25 november, Eeuwigheidszondag, gedenken we de namen van 

hen die ons ontvallen zijn in het voorbije jaar. Een moeilijke dag altijd 

met die voelbare leegte van gemis. Vang ze op God, de tranen van 

verdriet. Het koor Highlights is te gast in de dienst en ds. Tieneke gaat 

voor.  

 

Bijzondere diensten in deze periode  

Op vrijdag 26 oktober is er om 19.00 uur een viering in de Scholtenhof. 

Een bijzondere viering want pastor Marit Arink neemt afscheid in deze 

dienst.   

Op vrijdag 23 november 19.00 uur vindt in de Scholtenhof de Dienst 

der Gedachtenis plaats.  

En it giet oan: op zondag 18 november, 14.30 uur is er de tweejaarlijkse 

Friese kerkdienst in Twente. Plaats: in de Johanneskerk te Twekkelo, 

Twekkelerweg 110. Voorganger is ds. Monica M. Schwarz uit Almelo. 

Na de kerkdienst is er koffie, thee, gemoedelijk napraten in het Frysk 

en Twents en....  

 

Ds. Tieneke van Lindenhuizen  
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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  

 

Zondag – 4 november - 10.00 uur  

Heilig Avondmaal, m.m.v. ‘Hofkoor’ 
Voorganger  Zondagskind  

Ds. J. van Lindenhuizen  Lisa Brinkman  

Ouderling  Kindernevendienst  

Mevr. R. van Dijk  
Marjolein Brinkman  
Marianne Hamhuis  

Diakenen  Collectes  

Mevr. J. Slinger  
Mevr. C. Vrielink  

1) Diaconaal werk plaatselijk  
2) Instandhouding eredienst  

College van kerkrentmeesters   

Dhr. B. Post  Autodienst  

Organist  Dhr. Troost 

Dhr. J. Schollaardt Tel. 074-3492690 

 

Zondag –11 november - 10.00 uur  

 
Voorganger  Zondagskind  

Ds. A. Snier  Esther Vennegoor op Nijhuis  

Ouderling  Kindernevendienst  

Mevr. M. v.d. Langemheen  Angela Langenhof  

Diakenen  Collectes  

Dhr. F. Woordes  1) Dorkas  

College van kerkrentmeesters  2) Instandhouding kerkelijk gebouw 

Dhr. H. Medema Autodienst  

Organist  Fam. Valkema 

Dhr. J. Schollaardt  Tel. 516348 
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Zondag – 18 november - 10.00 uur 

M.m.v. koor ‘Impulsief’  

 
Voorganger  Zondagskind  

Ds. J. van Lindenhuizen  Kira ter Beek  

Ouderling  Kindernevendienst  

Dhr. H. v. Duijvenbode  Renske Bork  

Diakenen  Collectes  

Mevr. B. Frowijn  1) Project kleine ring  

College van kerkrentmeesters  2) Instandhouding eredienst  

Dhr. H. Schreurs Autodienst  

Organist  Fam. Arends  

Mevr. J. Westra  Tel. 551502 

 

Zondag - 25 november - 10.00 uur 

Eeuwigheidszondag, m.m.v. ‘Highlights’  

 
Voorganger  Zondagskind  

Ds. J. van Lindenhuizen  Samuel Akuesson  

Ouderling  Kindernevendienst  

Mevr. M. Hamhuis  Meiliany Utung  

Diakenen  Collectes  

Dhr. R.G. Dreierink  1) Laatste zondag kerkelijk jaar  

College van kerkrentmeesters  2) Instandhouding pastoraat  

Dhr. H. Meulenbeld  Autodienst  

Organist  Fam. Dreierink  

Dhr. J. Schollaardt  Tel. 533030  
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Dit keer als hoofdartikel een bijdrage van Geziena Medema over het 

bezoek van de kerkenraad aan de Lebuinuskerk in Deventer. Een kijkje 

in de keuken van een collega-gemeente. De groepsfoto is gemaakt in 

het Etty Hillesum Centrum. De tekst op de foto is van Etty zelf. Tijdens 

de oorlogsjaren schreef ze: ‘De omstandigheden, de goede en de 

slechte, moet men aanvaarden, wat niet belemmert dat men zijn leven 

er aan kan wijden de slechte te verbeteren.’  

 

Inspiratiedag kerkenraad in Deventer  
 

Met 18 personen vertrekken we vanaf de Hofkerk naar parkeerplaats 

de Worp aan de overkant van de IJssel. Na een bezinningsmoment op 

de parkeerplaats, door ds. Tieneke met mooie teksten, staan we stil bij 

dit moment, op deze stralend zonnige zaterdag om met zovelen 

Deventer met zijn bijzondere geschiedenis te kunnen bezoeken. Met 

de pont steken we de IJssel over, een hele boot vol met ‘Hofkerkers’, 

dat geeft saamhorigheidsgevoel. We lopen naar het Inloophuis 
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‘Meester Geertshuis’, waar ds. Ingrid de Zwart van de Lebuinuskerk 

en vrijwilliger/kunstenares Rosemarijn ons opwachten met koffie en 

gebak. Geert Groote was de initiator van de moderne devotie, een 

vernieuwingsbeweging uit de Middeleeuwen, vooral in het gebied 

tussen Deventer en Zwolle. Hij legde de nadruk op een persoonlijke  

beleving van het geloof in plaats van door pausen en geestelijken 

voorgeschreven geloofsopvattingen. Een befaamde uitspraak van hem 

is ‘Het gaat er niet om wat je schrijft of zegt, maar wat je doet’. In het 

Meester Geerthuis gebeurt veel, o.a. ’s middags inloop in de gastvrije 

huiskamer voor een ieder die dat nodig heeft, een stiltecentrum om een 

kaarsje aan te steken, schildersgroep de ‘schildersezels’, ‘Krachtvoer’, 

tweewekelijkse ontbijtbijeenkomst voor mensen tussen werk en geen 

werk, om elkaar moed in te spreken en hulp bij het solliciteren, depot 

van de voedselbank, een vrouwengroep, bookcrossing en de 

kookgroep de pot van Geert. Het is een prachtig huis, aan de 

Assenstraat nr. 20, met vergaderruimten en keuken.  

Hierna leidt ds. Ingrid ons rond door de Lebuinuskerk, als kleine 

houten kerk in 768 gebouwd, herbouwd, uitgebreid tot deze prachtige 

romaans/gothische basiliek met crypte, grafzerken, gewelf- en 

muurschilderingen, glas in lood en er aan vast de Mariakerk. Hier 

hebben wij, bij de voorbereiding van deze dag, gezien hoe het 

‘overzomeren’ project gestalte krijgt, creatief bezig zijn, bezinning, 

muziek etc. Een grote groep mensen neemt hieraan deel, als in de 

zomer velen vakantievieren. Men is zo enthousiast dat er ook een 

‘overwinteren’ programma komt. Ingrid vertelt over haar kerk, waar 

ook immer zorgen zijn over financiën, waarbij ze allerlei fondsen 

aanboren en activiteiten bedenken om de kerk gezond te houden. Met 

2300 leden en een kerkenraad van 19 personen met vele taakgroepen 

die zich richten op o.a. pastoraat, diakonie etc. Hierna lunchen we in 

het Volkshuis, hier werken twintig mensen met een verstandelijke 

handicap, waar biologische producten uit de regio met passie en humor 

geserveerd worden. Dit is tevens de gelegenheid om afscheid van mij 

(Geziena) te nemen als ouderling en van Arjen van Dijk als éénjarig 

voorzitter en Gerrit Dortland te verwelkomen als nieuwe voorzitter van 

de kerkenraad 2018-2019. Gerrit heeft er zin in en wil trachten dat we 
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niet alleen bezig zijn met besturen en beleid maar ook de weg naar de 

bron terugvinden. 

Het dagprogramma laat een half uurtje toe om de stad te proeven, maar 

er staat al een gids op ons te wachten bij het Etty Hillesumhuis, zij 

vertelt ons over de Joodse geschiedenis in Deventer, de synagoge die 

te klein was, bouw grotere synagoge, nu niet meer als zodanig in 

gebruik en waar momenteel veel over te doen is. Behoud is belangrijk, 

maar welke bestemming zal het krijgen? Van Etty Hillesum hebben we 

allemaal weleens gehoord, haar dagboek misschien gelezen, er zijn 

meerdere boeken over haar en haar joodse familie en vrienden. 

Volgend jaar 14 april 2019 zal er een voorstelling over Etty naar 

Oldenzaal komen in onze Hofkerk, georganiseerd door de groep 

Inspiratie en Bezinning. Hier eindigt dan ook het programma met 

koffie, thee en Deventer koek en bedanken we elkaar voor de aandacht, 

de inspiratie die we hebben opgedaan en het samenzijn op deze mooie 

dag. Aan de kade vaart de pont naar ons toe om ons weer over de IJssel 

te zetten waar we geïnspireerd weer huiswaarts keren.  

 

Jeugd 

 

Samen met de ouders en de kinderen hebben we de catechese en 

Hofbrug weer vorm gegeven. Op 21 september heeft Harrie al een 

opwarmertje gedaan en de groep gaat na de herfstvakantie verder op 

de vrijdagavonden met de Hofbrug. Harrie, Gerard en ds. Tieneke 

begeleiden deze groep. Yfke en Kira hebben al pannenkoeken gegeten 

aan de Buizerdstraat en volgen catechese bij ds. Tieneke, start ook na 

de herfstvakantie. En N.B. er is, samen met de ouders, een plan 
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gemaakt. Vanaf januari is er voor alle jongeren ook de mogelijkheid 

om één keer per maand de Jeugdkerk te bezoeken. Jeugdkerk betekent 

dat de jongeren hun eigen kerkdienst hebben in de Hofkerk. Dat 

betekent samen met het gezin naar de kerk maar vieren in de eigen 

ruimtes. En daar zoeken we nog vrijwilligers voor. We volgen 

Jeugdkerk uit Kind op zondag dus dat voorbereiden hoef je echt niet 

in je eentje te doen. Graag opgave bij Harrie, Gerard of ds. Tieneke. 

Leeftijd is uiteraard geen bezwaar. Kom er bij!  

 

Leerhuis God en ik 

 

Op de dinsdagen 6, 13, 20 en 27 november is er weer gelegenheid om 

aan te schuiven bij het Leerhuis. Vier keer of af en toe een keertje mag 

ook uiteraard. Uitgangspunt is het boekje van Alain Verheij: God en 

ik. Verheij zoekt antwoorden op de vraag wat een 21e eeuwer bezielt 

te geloven in de verhalen van God. U kunt het boekje van te voren 

lezen uiteraard maar zonder gaat ook. Aanmelden bij ds. Tieneke 

graag.  

 

Najaarsretraite 30 oktober tot en met 2 december 

 

Voor de liefhebbers een paar dagen verstilling en bezinning in de 

prachtige omgeving van Priorij de Essenburgh in Hierden. We vieren 

mee in het ritme van de Norbertijnen en hebben daarnaast onze eigen 

activiteiten rond de periode van Advent. Aankomst vrijdag om 11.00 

uur en zondag vertrekken we na de lunch. Kosten rond de € 159,- 

afhankelijk van het aantal deelnemers. Opgave bij Yvonne of ds. 

Tieneke.  

 

Tot slot 

En daar stonden we dan, op de parkeerplaats, in de zon, aan het water 

en met het zicht op de stad van Gerardus Magnus oftewel Geert Groote. 

Hoe mooi wil je ’t hebben. We voelden ons behoorlijk gelukkig en 

gedragen als Hofkerkers. En we delen graag de uitspraak van Geert 
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Groote waarmee we onze kerkenraadsdag begonnen want zo voelen 

wij het ook. Toch?  

 

“We moeten altijd de dingen doen die binnen ons bereik liggen,  

niet meer, maar ook niet minder”.  

Geert Groote  

 
Hofavond 14 november: creëren en geloof 
 

Binnen het jaarthema is er op woensdagavond 14 november een 

Hofavond over creëren en geloof. En misschien beginnen we wel met 

de schepping…  Waar we in ieder geval aandacht aan gaan besteden is 

hoe een godsbeeld kan ontstaan. We nemen een aantal teksten van Etty 

Hillesum als uitgangspunt. Etty Hillesum, geboren in Middelburg en 

gestorven in Auschwitz, schreef daarover in een persoonlijk dagboek. 

Bijzonder hoe ze in de turbulentie en absurditeit van de 2e WO, zonder 

kerk, dogma’s of instituut tot zo’n sterk innerlijk godsbeeld is 

gekomen. En hoe lukt het je om in zo’n ontluisterende wereld gewoon 

door te gaan met liefhebben? Waar komt die kracht vandaan? Van 

God? Op 27 juli 1942 schrijft Etty: ‘Maar plotseling komt er dan uit 

verborgen bronnen een kracht omhoog borrelen, die me leert, dat ik 

nog lang niet aan m'n einde ben. […] Er zal toch iemand over moeten 

blijven om later te kunnen getuigen, dat God ook in deze tijd nog 

geleefd heeft. En waarom zou ik niet die getuige zijn?’ Van harte 

welkom om mee te geloven, denken en te doen. De avond wordt geleid 

door Joke Flokstra en ds. Tieneke. Inloop vanaf kwart voor 8.  

 

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 



12 

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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Gemeente avond: jij en God 
 

30 oktober aanstaande is de Gemeenteavond in de Hofkerk. Vanaf 

19.00 uur staat de koffie klaar, het programma start om 19.30 uur. 

In het eerste deel van de avond blikken we terug op het afgelopen jaar 

en vooruit naar de komende tijd. Het tweede deel van de avond is een 

interactieve oefening; contact zoeken met God.  

 

Programma deel 1: terug en vooruitblik 

We blikken terug op de voornemens uit het beleidsplan en op wat er in 

de praktijk gedaan is in het afgelopen jaar. We benoemen waar de 

aandacht naar uit is gegaan, wat er goed ging, waar we van geleerd 

hebben en waar we aan gaan werken. We kijken ook terug op het eerste 

jaar met Tieneke als onze nieuwe dominee. Hoe heeft zij haar werk in 

de Hofkerkgemeente, het contact met Oldenzaal en de nieuwe 

woonomgeving ervaren. Naast presentatie en toelichting is er bij ieder 

onderwerp van dit deel van het programma gelegenheid om vragen te 

stellen en van gedachten te wisselen. 

 

Programma deel 2: jij en God – aan de slag! 

Contact hebben met God, een praktische oefening 

 

Contact met God is tweerichtingsverkeer; praten en luisteren. God 

spreekt! Hoe dan? Niet met een stem zoals jij en ik, maar wel op andere 

manieren. Zoals door zijn Geest in je hart en gedachten, door je rust te 

geven over situaties en keuzes, door mensen om je heen, door de 

natuur, door dat ene lied wat je zo raakt...God spreekt ook tot je door 

Zijn Woord, de Bijbel.  

 

Uit een viertal mogelijkheden om met God contact te hebben of met 

God in contact te komen kiezen we er twee om in een korte sessie mee 

te oefenen. Iedere sessie is voorbereid door een inleider die ons door 

de oefening heen begeleid. Je kunt actief aan de sessies meedoen maar 

ook alleen luisteren en meebeleven. 
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Het belooft een inspirerende avond te worden. Van harte uitgenodigd 

er de 30e oktober bij te zijn! 

 

Joke Flokstra, Harm Schreurs en Gerrit Dortland 

 

Voortgang Orgelproject 
 

Zoals Henk Warnaar namens de orgelcommissie in de vorige Hofstem 

al toegelicht heeft, is de 1e fase van de restauratie van ons orgel 

voorspoedig verlopen.  

Dit dankzij een voortreffelijke samenwerking tussen de 

orgelcommissie, Wim van Dijkhuizen (B.A.G. Orgelmakers) en de 

actieve club van vrijwilligers. Met de afronding van de 1e fase was ook 

het gereserveerde budget volledig besteed. 

Toen was er het dilemma: wat doen we nu? Wachten tot er weer 

voldoende geld beschikbaar is voor de 2e en tevens slotfase, of vragen 

we college en kerkenraad om een voorschot om de klus dit jaar nog af 

te maken. Na de voor- en nadelen goed afgewogen te hebben, heeft de 

kerkenraad goedkeuring gegeven om door te gaan en de restauratie af 

te ronden. Alle vrijwilligers zitten nog in het ritme, dhr. Dijkhuizen 

kan er nog bijblijven en dan hoeven we in een later stadium niet alles 

opnieuw op te starten. 

De kosten voor de 2e fase bedragen ongeveer €.9.000,00 en deze zullen 

voorgeschoten worden, waarna dit door acties, collectes, giften, 

subsidies enz. weer opgehaald moet worden. 

Al met al een tot nu toe mooi verlopen project waar we allemaal van 

kunnen genieten. 

 

Hans Meulenbeld 

 

Eindejaarscollecte 
We gaan al weer richting het einde van dit jaar en dat betekent dat 

binnenkort de enveloppe voor de eindejaarscollecte op de deurmat ligt.  

Het gaat om onze kerk die verbindend en gastvrij aanwezig is in de 

samenleving. Om zo’n kerk te zijn is moed, creativiteit, geloof en geld 
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nodig. Alleen dankzij uw steun kunnen we een open huis voor anderen 

zijn. Doet u mee? Uw bijdrage komt ten goede aan een bestemming of 

activiteit die we zorgvuldig gaan kiezen voor onze eigen gemeente.  

 

Namens het college van kerkrentmeesters  

Harm Medema 

 

Overzicht giften en collectes augustus en september  
 

Casa Elia, d.d. 5 augustus  € 78,47  

Kerk in Actie, zending, d.d. 12 augustus  € 81,80  

Diaconie, d.d. 19, 26 augustus en 23 september  € 234,17  

Missionair werk, d.d. 2 september  € 77,72  

Hospice Oldenzaal, d.d. 2 september  € 116,95  

Amnesty International, d.d. 9 september  € 102,37  

Voedselbank, d.d. 16 september  € 86,63  

Vredesweek, d.d. 16 september  € 84,90  

St. Matamba, d.d. 30 september  € 51,12  

College van kerkrentmeesters, d.d. 5, 12, 19, 26 aug. 

en 30 september  

€ 575,32  

 

Giften: 

Van personen die onbekend wensen te blijven ontving dhr Ponsteen € 

10 voor het orgel, mevr. van Milligen € 20 en via enveloppen € 10 en 

€50 voor het orgel, mevr. Naber ontving € 10 van mevr. S 

 

Hartelijk dank hiervoor, 

Janke Meulenbeld 

 

Project Out of the Box 
 

Zondag 11 november kunt u weer meedoen aan het project Out of the 

Box. Zoals u weet richt dit project zich op de mensen die afhankelijk 

zijn van de voedselbank in Oldenzaal. Naast de gebruikelijke inhoud 

van de voedselpakketten is er ook grote behoefte aan duurdere 
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artikelen. Producten waar m.n. een grote vraag naar is zijn: 

wasmiddelen, vacuüm verpakte kaas en koffie. In de hal van de kerk 

staan drie boxen waarin u uw producten kunt deponeren. De boxen 

blijven nog een week na de actiezondag staan. Dus ook op zondag 18 

november kunt u nog spullen inleveren. Vervolgens gaat de inhoud 

naar de voedselbank. U maakt hier heel wat inwoners van Oldenzaal 

blij mee. Wij bevelen deze actie dan ook van harte bij u aan. 

 

Sulawesi 
Kerk in Actie startte meteen na de ramp op Sulawesi een 

noodhulpprogramma (o.a. medische zorg, distributie van voedsel, 

water, tenten, hygiënische kits…. en ook pastorale zorg en 

traumaverwerking). Zij riep alle diaconieën op in actie te komen en de 

slachtoffers te helpen d.m.v. een financiële bijdrage. Wij, als 

Oldenzaals diaconie, besloten om 1 euro per pastorale eenheid te 

doneren. Aangezien de Hofkerk op dit moment 532 pastorale eenheden 

telt,  is er een bedrag van 532 euro overgemaakt aan Noodhulp 

Sulawesi.   

 

Namens de diaconie, 

Joke Flokstra 

 
De Hofvijver 
 

Dit keer een vraag. Wij zoeken mensen die de heer Bannink kunnen 

ophalen van de Molenkamp. Hoe meer mensen dit kunnen doen hoe 

langere tijd ertussen zit voor u weer dienst hebt. Er zijn nu mensen die 

dubbel draaien en er is iemand die al zoveel andere dingen doet voor 

de Hofkerk dat hij dit nu graag aan een ander zou willen overlaten. 

Graag horen we van u. 

We hebben weer veel dingen weg kunnen brengen. Maar ook een vraag 

of u, of misschien één van uw kinderen een maxi cosy over heeft. Daar 

is veel vraag naar. Ik weet dat iemand aan mij heeft gevraagd of er een 

houten ledikant gebruikt kan worden. Helaas weet ik niet meer wie dat 
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aangeboden heeft. Heel vervelend, maar wilt u mij bellen of het even 

met het koffie drinken na de dienst, mij laten weten? 

Wederom dank dat u met ons meedenkt. 

 

Namens de diaconie, 

Jet Slinger, tel. 662093 of 06 81504914 

E-mail: jetslinger10@gmail.com 

 

Licht en duisternis 
 

“In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen; 5en het 

licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen.” 

(Johannes 1: 4 – 5) 

Het ligt al vast in de schepping, dat duisternis niets anders is dan het 

ontbreken van licht. Zo ligt het ook natuurkundig vast, dat de duisternis 

het licht niet verdrijven kan. Johannes 1 lees ik voor mijzelf eigenlijk 

als een scheppingsverhaal! Eén brandend kaarsje is al voldoende om 

de duisternis te verdrijven, waar dan ook. Dat is een grote troost voor 

iedereen. In Gods Woord worden licht en duisternis gebruikt voor de 

dingen van God, die in onze duistere wereld komen!! God is Licht, 

komen we vaak tegen. Zo vind ik in Romeinen 2: 19 “dat gij een 

leidsman van blinden zijt, een licht voor hen, die in duisternis zijn,” 

Een heel bekend Psalmvers luidt in Psalm 119: 105 “Uw woord is een 

lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.” 

Waarom koos ik dit onderwerp? In Spreuken vond ik een 

bemoedigende tekst, omdat het onze groei in het geloof zo mooi 

verwoordt. “Het pad van rechtvaardigen is als een schijnend licht, dat 

gaandeweg helderder gaat schijnen tot het volledig dag is 

geworden.”(Spreuken 4: 18). 
 

Ernst van Olffen  

 

HOFBIEB 
U kent ze wel, die kastjes in een woonwijk, waar je een boek kunt 

brengen, meenemen of ruilen. Of tijdens een fietstocht, zo maar ergens 

mailto:jetslinger10@gmail.com
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op het platteland, vind je een kar met tweedehands boeken, voor een 

klein bedrag te koop. 

Een combinatie van beide systemen zouden we op willen zetten in de 

Hofkerk. In de hal onder de toren staat sinds kort een boekenkast die 

daarvoor te gebruiken is. De vraag is nu of mensen daar overtollige 

boeken willen inleveren; ook kinderboeken zijn van harte welkom. We 

gaan die kast dan inrichten en bij voldoende inbreng kunnen we van 

start gaan. 

Er kan dan een boek gebracht worden, meegenomen worden of geruild. 

Wil je een boek graag houden dan kan je het voor twee euro kopen; 

kinderboeken voor een vrije gift. Die inkomsten kan de Hofkerk 

natuurlijk goed gebruiken. Er wordt een geldkistje geplaatst voor uw 

bijdrage. 

 

Marit de Groen en Erna Blokhuis 

 

Maandelijkse schrijfactie van Amnesty International 
De groep Amnesty International Oldenzaal is blij met de aandacht en 

steun in de Hofkerk voor de maandelijkse schrijfactie van Amnesty 

International. De brieven die uitgaan zijn onmisbaar in de acties voor 

mensen van wie de mensenrechten in het geding zijn. Regelmatig 

worden successen geboekt. 

Van mensen uit de Hofkerk-gemeenschap kregen we vragen of de 

brieven ook elders te vinden zijn als men de brieven in de kerk heeft 

gemist. Wij bieden twee andere mogelijkheden: onze website 

https://oldenzaal.amnesty.nl/index.php/brieven, daar kunt u de brieven 

downloaden. Of stuur een kort verzoek naar p.wester7@kpnplanet.nl 

u ontvangt dan de brieven per e-mail.  

Tientallen Oldenzalers ontvangen iedere maand de brieven per e-mail. 

Bij de brieven wordt het goede nieuws over acties in de voorafgaande 

maanden gevoegd. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken? 

Stuur dan een kort bericht naar p.wester7@kpnplanet.nl. Het is ook 

mogelijk de brieven zes maal per jaar te ontvangen. 

  

Peter Wester, tel. 552061 

https://oldenzaal.amnesty.nl/index.php/brieven
mailto:p.wester7@kpnplanet.nl
mailto:p.wester7@kpnplanet.nl
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TI JDVERSCHIJJNSELS 

En als de hemel verzonnen is? 
 

“Wat ga je doen als pensionado?”, vroeg ik een kennis die bijna zo ver 

was. Ik ken hem uit de Hofkerk, waar hij lang geleden afhaakte. 

Afgeschud had hij zijn verleden niet, want hij bleek religiewetenschap 

te gaan studeren aan de Open Universiteit. Ik heb daar ook wel eens 

aan gedacht. Het lijkt me een boeiende vrijetijdsbesteding voor 

senioren. Je verdiepen in het ontstaan van godsdiensten en in hun 

betekenis in de wereldgeschiedenis is helemaal van deze tijd. 

Ik heb die betekenis hier wel eens aangestipt. Schrijvend over slavernij 

of kolonialisme verschuil ik me dan graag achter mensen van gezag; 

aartsbisschop Desmond Tutu bijvoorbeeld. Die vatte het kolonialisme 

zo samen: “De blanken kwamen met hun bijbel in ons land. Ze zeiden: 

Laat ons bidden. Toen we onze ogen openden hadden wij hun bijbel 

en zij ons land”. Zo kun je met humor praten over vanouds 

imperialistische religies. Er ligt een wereld van verschil tussen het 

inzicht van nu en het geloof van lang geleden, toen veroveringsdrift 

precies spoorde met het redden van zieltjes. 

 

Het ging destijds helemaal niet om inzicht, iets wat in feite in mijn 

jeugd nog zo was. Ik zal een jaar of zestien zijn geweest toen ik mijn 

vader schamper voorhield: “Ja hoor, God heeft een zoon die naar de 

aarde komt om daar een vreselijke marteldood te sterven, waarna hij 

opstaat en terug gaat naar de hemel, maar ons met die opoffering wel 

van onze zonden heeft bevrijd”. Het zullen ongeveer mijn woorden 

zijn geweest. Wat ik me precies meen te herinneren, is het antwoord 

van mijn vader: “Ik wil het zo geloven”. 

Al had mijn vader best gevoel voor humor, zelfs zo’n grap als die van 

Tutu zou bij hem niet goed gevallen zijn. Het heette al gauw spotten. 

Laat staan dat hij zou hebben genoten van de fijnzinnige spot waarmee 

nu een Herman Finkers mij kan verrassen. U kent misschien dat liedje 

wel waarin hij zich een man van de wetenschap noemt, die alleen 

gelooft wat kan worden bewezen. Dus: “Zolang men niet glashelder 

bewijzen kan dat ik mij vergis, geloof ik dat er een hemel is”. Een 
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prachtige omkering toch? En allemaal verzonnen, dat van een hemel? 

“Ook de veertigste van Beethoven en de liedjes van Jacques Brel zijn 

verzonnen, maar ze bestaan wèl”, zingt Finkers. Hij gaat nog verder: 

“Iets kan zijn verzonnen en daardoor juist bestaan”. 

 

Het lijkt me boeiend om vanuit die speelse redenering bijvoorbeeld te 

gaan uitzoeken of er toch ook iets controleerbaar is in de 

bijbelverhalen. Wat is daar de laatste jaren veel literatuur over 

verschenen. Als de National Geographic zijn coverstory wijdt aan een 

zoektocht naar Jezus, van wie ik toch absoluut geloof dat hij heeft 

geleefd, koop ik zo’n blad. Ook al krijg ik de bevestiging dat over 

Jezus’ leven niets feitelijks te vinden is. Als een paar geleerden de 

bijbel gebruiken voor een geografisch onderzoek, lees ik hun ‘Oerboek 

van de mens’. Word ik er wijzer van? Dat niet. In alle westerse talen 

is ‘Sapiens’ vertaald, waarin een Israëlische filosoof de hele evolutie 

behandelt, inclusief de menselijke eigenschap goden te gaan vereren. 

Waarbij zijn conclusie is dat het ontstaan van monotheïsme bepaald 

niet bevorderlijk is geweest voor de vrede op aarde. 

 

Dat laatste is dan weer minder mooi, maar het boeit me. Met geloof 

heeft het niets te maken. Om de vrolijkgelovige Finkers er nog even 

bij te halen: in zijn hemel komt iedereen en kan de voormalige 

ongelovige niet geloven dat hij ooit op aarde was. Hij laat er bisschop 

Eijk over het hemelse leven mopperen tegen de Heer: 

“Zoals ’t er hier aan toegaat, strookt niet met de leer!” 

“Dat klopt”, zegt God. “Daarom heerst er hier zo’n fijne sfeer”. 

Jammer dat de generatie van mijn vader nooit heeft overwogen dat 

God best een goed gevoel voor humor zou kunnen hebben. En dat je 

gerust mag uitzoeken wat jou geloofwaardig lijkt in de leer die de 

mensen Hem hebben toegeschreven.  

 

Wim Timmers 
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VERWONDERING 

Wanneer liefde geen adres meer heeft. 

 

Het was de vorige maand een krantenbericht dat  heel Nederland 

massaal schokte. Het ongeluk in Oss waarbij vier kinderen in een stint 

omkwamen, en een vijfde kind en de leidster zwaargewond raakten. 

Even was iedereen in rouw. Nabij de spoorovergang waarbij het fatale 

ongeluk plaats vond, werden bloemen, knuffels en tekeningen 

neergelegd. Op de basisschool waar in één keer vier stoeltjes voorgoed 

leeg bleven, was er tijd en ruimte gemaakt voor de kinderen en de 

ouders. Er volgden een inzamelingsactie en artikelen in de krant. Een 

ieder, groot en klein, verwerkte het verlies op z’n eigen manier. En een 

ieder vroeg zich af: Hoe verwerken de ouders dit verlies? 

Maar zo’n verlies, zegt Klaas-Jan Rodenburg, rouwdeskundige, kún je 

niet verwerken. Dat doet denken, zo zegt hij in de Tubantia, aan een 

bos gesnoeide takken die je in de shedder gooit. Nee, verlies van je 

kind dat kun je hooguit verweven met je leven. De liefde  heeft in één 

keer geen adres meer. Dat raakte me. Al die dingen, waarvan je zo kunt 

genieten bij je kinderen, zijn er plotsklaps niet meer. Nooit zul je 

weten, hoe ze eruit zouden hebben gezien op hun 15e, nooit zul je 

weten wat ze zouden zijn geworden, en nooit zul je ze meer horen 

praten, lachen, ruzie maken, en uiteindelijk groot zien worden. De 

liefde die je hebt voor je kind, kan plotseling nergens meer naar toe. 

Zeker, ook wanneer je ouders overlijden heb je verdriet, maar je weet 

ook ergens: het is goed zo. Je houdt van hen en kunt ze daarom ook, 

wanneer de tijd daar is, met liefde los laten. 

Ik ben er over gaan nadenken, want loslaten kan ik zoiets niet zomaar. 

Ergens geloof ik, dat wanneer je een dergelijk verlies werkelijk kunt 

verweven in je eigen leven, de liefde weer een plaatsje vindt. Klaas-

Jan Rodenburg ziet bijvoorbeeld dat ouders  zich in gaan zetten voor 

een vereniging, of gaan schrijven. Sommige ouders richten zelf een 

stichting op, bijvoorbeeld wanneer hun kind aan leukemie is 

overleden. 

Op de één of andere manier geeft de liefde , die zo sterk is,  zich niet 

zomaar gewonnen. Want liefde is een positieve kracht. En ook al is 
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diegene voor wie je die liefde voelde, er zelf niet meer, dan nog zet de 

liefde door. In woorden, in herinneringen, maar ook in daden. Je loopt 

‘s ochtends in je eentje het pad af, maar de zon gaat met je mee. En je 

weet dan, dat je niet alleen bent. Dat de liefde je gezelschap houdt.  Dat 

het zo goed is.   

 

Martin Kila. 

 

Als een dief in de nacht  
Totaal onverwacht is het mij overkomen, twee zware buikoperaties 

eind juni van dit jaar. Gesprekken met de oncoloog brachten licht aan 

de horizon. ”Je wordt weer helemaal gezond op voorwaarde dat je de 

totale nabehandeling ondergaat “. In deze periode leef ik nu. Het kost 

alle energie die ik denk te hebben. Het zal nu nog duren tot het nieuwe 

jaar 2019 begint. Dan mag ik beginnen met het opbouwen van mijn 

volgende stukje in dit leven. 

Ik heb het volste vertrouwen in “aan het einde van de tunnel schijnt er 

ook voor mij levenslicht “. En daar ga ik voor! 

Lieve mensen van de Hofkerk, ook jullie steun brengt mij energie. 

Mijn dank is groot.  

 

Geeke Koster  

 
 
Bedankt!  
Voor het prachtige boeket bloemen welke ik mocht ontvangen namens 

de Hofkerk.  

 

Gerard Wellink  

 

Hartelijk dank voor de bloemen vanuit de Hofkerk die ik op 30 

september heb ontvangen.  

 

Ank ten Thije  
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Bedankt!  
Bij dezen wil ik de Hofkerk bedanken voor de mooie bloemen die ik 

mocht ontvangen. 

  

Gerrie de Ruiter Boeve, 

Molenkamp app 216 

 

 

Vergaderingen / bijeenkomsten in de Hofkerk  
 

In stilte het weekend beginnen  Vrij  26 okt.  19.00 uur  

Stichting Leendert Vriel  Di  30 okt.  13.30-15.00  

Gemeenteavond  Di  30 okt.  19.30 uur  

Moderamen  Ma  5 nov.  19.30 uur  

Leerhuis  Di  6 nov.  16.30 uur  

Leerhuis  Ma  12 nov.  16.30 uur  

Diaconie  Ma  12 nov.  20.00 uur  

Hofavond  Woe  14 nov.  20.00 uur  

In stilte het weekend beginnen  Vrij  16 nov.  19.00 uur  

Leerhuis  Ma  19 nov.  16.30 uur  

Kerkenraad  Ma  19 nov.  19.30 uur  

Kindernevendienst  Woe  21 nov.  20.00 uur  

Stichting Leendert Vriel  Do  22 nov.  9.00-11.00  

In stilte het weekend beginnen  Vrij  23 nov.  19.00 uur  

Commissie eredienst  Ma  26 nov.  14.00 uur  

Leerhuis  Ma  26 nov.  16.30 uur  
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Cultuurhuis ‘De Hof’ 
Agenda concerten november/december  

 

Zaterdag 3 november:  

 

 

Jubileumconcert Popkoor ‘Vocal Essen’. Aanvang: 19.30 uur.  

Kaarten à € 12,50 (inclusief pauzedrankje) zijn te bestellen via de mail: 

jubileumcommissie@vocalessen.nl  

Zaterdag 8 december:  

Concert Oldenzaals Nederlands Basiliek Koor.  

Aanvang: 20.00 uur 

 

Zondag 9 december:  

Kerstconcert Oldenzaals Mannenkoor & Encore  

1e voorstelling: aanvang 15.00 uur - 17.30 uur  

2e voorstelling: aanvang 19.00 uur - 21.30 uur  

Kaarten à € 8,50 verkrijgbaar bij de VVV (incl. pauzedrankje) of aan 

de zaal voorafgaande het concert. 

 

mailto:jubileumcommissie@vocalessen.nl
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Zondag 16 december: 

Kerstconcert ‘A Wonderful Christmas Time’ door Muz’en Scène.  

Aanvang: 15.00 uur - 17.00 uur. 
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Donderdag 20 december:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concert ‘Overdagkoor Enschede’ 

Aanvang: 19.30 uur.  

Entree gratis; vrije gift ter bestrijding van de onkosten.  

 

Zaterdag 22 december:  

 

Kerstconcert Stadsjongenskoor Oldenzaal.  

Aanvang: 19.30 uur  
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Hofstem 

 

Mededelingen van de redactie 

U kunt de kopij (bij voorkeur) digitaal aanleveren.  

E-mailadres: hofstem@hofkerk-oldenzaal.nl 

 

Getypte of handgeschreven kopij voorzien van 

naam, adres en telefoonnummer inleveren op het redactieadres (zie 

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

 

We proberen zoveel mogelijk de aangeleverde kopij te plaatsen. 

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

het voorkomen dat we uw bijdrage door moeten schuiven naar een 

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

 

De volgende Hofstem verschijnt: 30 november 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: 

22 nov.  
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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