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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
Ik heb het de kinderen van de catechese en de
Hofbrug laatst weer eens uitgelegd. Al die
lichtfeesten in deze donkere tijd die zo prachtig met
elkaar verbonden zijn. Het begint met het 1e
lichtfeest van Sint Maarten, het feest van geven en
ontvangen, het geven van een halve mantel omdat
je zelf niet moet bevriezen. Hoe wijs. En Sint
Maarten is exact 40 dagen voor Kerst. En 40 dagen
na Kerst, op 2 februari, vieren we het laatste lichtfeest: Maria Lichtmis.
Op die dag wordt het kindje Jezus door Jozef en Maria naar de tempel
gebracht, het verhaal waar Simeon en Hanna ook zo’n mooie rol in
spelen (Lukas 2, 22 e.v.). Dan worden de dagen ook al weer langer,
dan zijn al die lichtjes niet meer nodig omdat de zon weer aan kracht
wint. Maar eerst vieren we vol verwachting het tweede lichtfeest:
Sinterklaas. Om vervolgens met de wakende herders en engelen op
weg te gaan naar hét grote Lichtfeest: de geboorte van Christus. En
kent u de 12/13 heilige nachten nog? Van Kerstavond tot en met 3
Koningen? Dat noemen we het ‘kleine Kerstfeest’. Kerst is dus niet 1
of 2 dagen maar heeft een aanloop van 40 dagen en een ‘naloop’ van
40 dagen. Eén groot Kerstfeest vol verstilling, openbaring,
verwachting en verbinding. Met in het midden dat kleine kindje dat
komt en redt wat verloren is.
Op 2 december, de 1e van de Advent, gaat ds. J. Bekhof-Smit uit
Hengelo voor.
Op 9 december, de 2e van Advent, is ds. M. Vlasblom uit Losser onze
voorganger.
Op 16 december, 3e Advent, gaat ds. Tieneke van Lindenhuizen voor
in de dienst.
En tot slot: van harte welkom om op 21 december de Zonnewende mee
te vieren. Aanvang 19.00 uur op het plein van de Plechelmus waar u
opgewacht wordt door de midwinterhoorns, ossenhoornblazers,
jachthoornblazers en de alpenhoornblazers. En dit jaar aan mij de eer
om de overdenking te doen. Welkom.
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Zondag - 2 december - 10.00 uur 1ste Advent
Voorganger
Ds. J. Bekhof-Smit (Hengelo)
Ouderling
Dhr. G. Pape
Diakenen
Dhr. G. Dortland
College van kerkrentmeesters
Dhr. H. Schreurs
Organist
Dhr. J. Schollaardt

Zondagskind
Naut Verbeek
Kindernevendienst
Katja Verbeek
Collectes
1) Voedselbank
2) Orgelfonds (restauratie)
Autodienst
Fam. van Hemert
Tel. 517722

Zondag – 9 december - 10.00 uur 2de Advent
Voorganger
Ds. M. Vlasblom (Losser)
Ouderling
Mevr. R. van Dijk
Diakenen
Mevr. A. Wolbers
College van kerkrentmeesters
Dhr. B. Post
Organist
Mevr. J. Westra

Zondagskind
Lisa Brinkman
Kindernevendienst
Marjolein Brinkman
Collectes
1) Hospice Oldenzaal
2) Instandhouding pastoraat
Autodienst
Fam. Dortland
Tel. 522636

Zondag – 16 december - 10.00 uur 3de Advent
Voorganger
Ds. J. van Lindenhuizen
Ouderling
Mevr. M. v.d. Langemheen
Diakenen
Mevr. C. Vrielink
College van kerkrentmeesters
Mevr. I. Simao
Organist
Dhr. H. Warnaar
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Zondagskind
Esther Vennegoor op Nijhuis
Kindernevendienst
Renske Bork / Marianne Hamhuis
Collectes
1) Amnesty International
2) Instandhouding kerkelijk gebouw
Autodienst
Mevr. Bugter
Tel. 518055

‘Faaltastisch’
Het besluit van de synode raakt me. U heeft er vast over gelezen. In de
kerkorde blijft staan dat een huwelijk tussen man en vrouw kan worden
ingezegend en dat andere levensverbintenissen kunnen worden
gezegend. Ik had gehoopt dat dat voorvoegsel ‘in’ verwijderd zou
worden. Maar het onderscheid blijft. Natuurlijk, het is aan plaatselijke
kerken om te beslissen hoe ze daarmee omgaan maar waarom wordt
dat laatste restje ongelijkwaardigheid niet opgeruimd? In plaats
daarvan komt er een nadere toelichting op de kerkorde die duidelijk
maakt dat er geen waardeoordeel zit in het verschil tussen inzegenen
en zegenen. Begrijp ik het nou goed? Geen verschil maar toch het
verschil in de kerkorde handhaven? Met als argument dat wijzigen
‘gedoe en polarisatie’ met zich meebrengt?
Op de kerkenraad benoemden we de kerk als ‘faaltastisch’ (bezinning
Back to basics). Dat dubbele beeld van falen en fantastisch dat ook in
de bijbel voorkomt. Soms gaat het heel erg goed en soms gaat het heel
erg fout. Na de snelgroeiende gemeenschap van christenen in
Handelingen 2 is er in hoofdstuk 5 alweer sprake van bedrog. En in de
brieven van Paulus evenzo. Veel gaat niet goed en veel gaat wel goed.
We zullen goed moeten omgaan met de verschillen in onze pluriforme
kerk. Wij allemaal. En de ene kerk zal moeten accepteren dat de andere
kerk anders is en mag zijn. Maar eenheid betekent wel dat iedereen
erbij hoort, hoe verschillend de standpunten ook zijn.
Af en toe falen we enorm en af en toe is Gods wereld werkelijkheid. Is
kerk een plaats waar geluisterd wordt, waar hoop is, waar je veilig bent.
Zoals in de Bethelkapel in Den Haag waar de familie Tamrazyan
verblijft: Hayarpi, Warduhi en Seyran en hun ouders. De PKN steunt
deze actie volop, pleit al jaren voor een ruimere regeling binnen het
kinderpardon. Ik ben daar blij mee. Zolang de kerkdiensten voortduren
mogen instanties niet binnen vallen om de kinderen op te pakken. Een
rechtmatig middel, vreedzaam en vol verbinding. En het geeft dit gezin
even rust in deze hectische tijd. Maandag 26 november was ik in Den
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Haag voor twee kerkdiensten, van 12 tot 2. En daarna mocht ik weer
naar buiten. Zij niet. Binnen ging de lofzang door, voor deze 3 kinderen
en de ruim 400 andere kinderen.
O, en trouwens, ik doe niet aan inzegenen, ik zegen alleen maar.
Ds. Tieneke van Lindenhuizen
Veel mensen vragen of ze het Kerkasiel in Bethel financieel kunnen
steunen. Dat kan. Giften kunnen worden overgemaakt naar NL83
INGB 0009 5168 45, ten name van Stek te Den Haag, onder
vermelding van "Kerkasiel".
Zin in eten: kerstdiner 19 december
De kookgroep Zin in eten nodigt u en jou van harte uit
om aan te schuiven bij ons kerstdiner. Dit keer niet op
de eerste woensdag (Sinterklaas) maar op 19 december.
Kijkt u ook even om u heen om iemand mee te nemen
of aan te melden bij ons? Vooral die mensen die het
heerlijk vinden om weer eens samen met een gezellige groep te tafelen
onder het genot van een goed gesprek. Aanmelden bij Judith, Renske
Vlasblom, Marja, Inge of bij mij.

Wist u al…
- Dat Sint Maarten en het paard (en wij) de optocht door de stad zó
leuk vonden dat ze nu al gehinnikt hebben volgend jaar weer mee te
willen doen? En dat Rijn van Welij met een zwaard in de Plechelmus
rond liep en het levensverhaal van Martinus van Tours vertelde? Mis
het volgend jaar niet zou ik zeggen.
- Dat de Hofkerkers een geweldig inspirerend weekend op
Terschelling hebben gehad? Dat we een geweldig huisje hadden en dat
iedereen dol is op zuurkool? Over twee jaar zeker weer.
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- Dat we denken dat Martin Kila door zijn interviews met vrijwilligers
zo enthousiast is geraakt dat hij nu zelf weer vrijwilliger wordt? Dat
hij mee gaat doen met de jeugd en de Jeugdkerk volgend jaar? En dat
wij daar ontzettend blij mee zijn?
- Dat Renske Vlasblom ons oecumenisch initiatief Zin in eten zo leuk
vindt dat ze mee gaat draaien in de kookclub?
Tot slot
Van 30 november tot en met 9 december ben ik afwezig, vakantie.
Yvonne Meyer neemt waar in deze periode.
Met warme groet, ds. Tieneke

Meeleven
Mevrouw Gré Hamstra heeft een kamer gekregen in de Scholtenhof
(Fonteinstraat 55, 7573 CG). We zijn blij dat die wens in vervulling is
gegaan. Nu mag er rust komen en weet ze zich omgeven met zorg en
aandacht.
Mevrouw Gerrie Timmers is, na opname bij Mediant via het MST
vanwege nierfalen nu opgenomen op de ouderen psychiatrie in Almelo
waar ze voorlopig zal blijven. Ze kan zonder nierdialyse. We hopen
dat ze hier tot rust kan komen. Wim en de jongens hebben veel
aandacht voor haar en laten haar én elkaar niet los. Wat een kracht en
liefde!
De heer Gerard Wellink kampt met de gevolgen van Alzheimer. De
wereld verandert en het is moeilijk daarin staande te blijven en een weg
te vinden. Gelukkig wordt hij, waar het kan, geholpen door zijn
dochters en schoonzus.
Het pastoraal team
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Langzaam vergeten…
Wat een verrassing, lieverd, dat je me komt helpen
Maar pap, ik kom toch elke week bij u
Wat weet jij veel, heb je daar voor geleerd?
Maar pap, ik heb toch die opleiding gedaan
Ik vergeet wel eens wat, maar ja, dat hoort erbij, hé…
en wat wazig staart hij naar onbekende einden
Als ik dingen vergeet
wil je me dan liefdevol herinneren?
Als ik keer op keer hetzelfde vertel
wil je dan geduldig naar me luisteren?
Als ik je niet direct begrijp
wil je het me dan nog een keer uitleggen,
we kunnen er een kopje koffie bij drinken…
Als ik jou niet zo goed kan volgen
wil je de afstand dan niet vergroten
Als ik iets probeer te vertellen
en de woorden komen moeilijk
wil je dan toch blijven luisteren?
Als mijn wereld wat verwarder voor mij wordt
en ik de weg niet meer zo goed weet
wil je me dan niet loslaten?
En als die wereld kleiner en kleiner wordt
wil je me daarin dan toch opzoeken?
Want…
diep in mij verborgen
in dit lijf wat ik zelf niet meer herken
zit nog steeds mijn ziel geborgen
blijf dat zien, ook als ik het niet meer kan
Yvonne Meyer, pastoraal werker Hofkerk
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Een bewogen gemeenteavond
Dinsdag 30 oktober stond ‘s avonds in het teken van de
gemeenteavond. We keken terug naar het voorbije jaar en vooruit naar
komend jaar. Na de pauze was er een praktische oefening in “contact
zoeken met God”. Gitarist en muziekbegeleider Frans Achterberg
bracht tussen de bedrijven door enkele mooie stukken ten gehore.
In de terugblik op de afgelopen periode hebben we stil gestaan bij het
“waarom” van kerk zijn en de niet te overschatten waarde van het
hebben van een plaats waar in vrijheid Gods liefde voor mensen
gevierd wordt. Ook het beleid waarvoor we als gemeente gekozen
hebben kwam ter sprake; waar we aandacht aan willen geven en hoe
we dat onder het motto “Dromen Durven Doen” omzetten in praktijk.
Bijvoorbeeld door het vervullen van een actieve rol in een
veranderende samenleving en tegelijkertijd oog te hebben en houden
voor wat er in onze eigen gemeente leeft.
Natuurlijk is er ook gesproken over de vele activiteiten die in onze
Hofkerk plaatsvinden. Er wordt veel georganiseerd en er wordt veel
werk verzet in- en door onze gemeente, te veel om hier te herhalen.
We staan midden in de samenleving en kunnen dankzij een groot
aantal vrijwilligers goed invulling geven aan de manier waarop we
kerk willen zijn.
Bij het terugblikken, zowel met Tieneke als met Gerrit was er uiteraard
gelegenheid tot het stellen van vragen waar volop gebruik van werd
gemaakt. Inhoudelijke vragen, vragen waarin oprechte zorg doorklonk
en van enkelen een hartenkreet. Pastoraat, oecumene, communicatie
en een gelijkwaardige verdeling van tijd en aandacht voor mensen die
dichtbij de kerk staan en anderen die juist verder af staan om er een
aantal te noemen.
De komende maanden gaan we, als kerkenraad met die geuite zorg en
vragen aan de slag. In de eerste plaats door het gesprek met elkaar op
te zoeken. Zowel in één op één gesprekken als in de vorm van
tafelgesprekken met Dominee Tieneke en leden van de kerkenraad.
Iedereen die dat wil kan hieraan deelnemen. Er komen intekenlijsten
in de hal van de kerk te hangen. Er wordt op actieve deelname aan deze
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tafelgesprekken gerekend. We doen dit met de bedoeling naar elkaar
te luisteren, gevoel te delen, ideeën uit te wisselen en elkaar, waar dat
nog niet het geval is, beter te begrijpen. Afhankelijk van de uitkomst
van de gesprekken kan het zijn dat we op sommige vlakken een andere
insteek kiezen, bijvoorbeeld bepaalde activiteiten meer- of juist minder
aandacht zullen geven.
Na de pauze stond een praktische oefening: Contact zoeken met God
op het programma. Uit een tweetal keuze sessies werden “bidden
uitgelicht” en “deel je godservaring” gekozen om mee aan het werk te
gaan. Mirjam van Es en Joke Flokstra namen ons mee in hun beleving
en persoonlijke ervaringen. In beide sessies werd openhartig
gesproken en werden opvallend veel mooie ervaringen gedeeld. Een
opbouwende manier van met elkaar gemeente zijn, zoeken naar God
en werken aan geloof. Een inspirerend en mooi besluit van een
bewogen avond.
Gerrit Dortland

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
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
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Beste mensen van de Hofkerk
Ik informeer u graag over de komende
Actie Kerkbalans, heel graag zelfs, die op
19 januari 2019 van start gaat en loopt tot 2
februari 2019.
Het thema is: “Geef voor je kerk”. Onze
kerk is een plek waar we bemoedigd en
geïnspireerd raken, waar mensen voor
elkaar bidden en klaar staan met praktische
steun. Een plek waar we samen een gemeenschap zijn en geven aan
anderen. Dankzij uw bijdrage kan de kerk voortbestaan
De kerk krijgt dus geen subsidie, daarom is uw bijdrage zo belangrijk.
Wees goed voor Onze kerk!
Namens de commissie van
kerkrentmeesters,
Harm Medema

11

BEGROTING 2019 Hofkerk-Oldenzaal
STAAT VAN BEGROTE BATEN EN LASTEN 2019
Omschrijving

Begroting Begroting Rekening
2019

2018

2017

Baten onroerende zaken

17.000

15.000

17.390

Rentebaten

20.000

21.000

21.125

Bijdragen levend geld

89.300

89.000

96.738

Subsidies en bijdragen

11.500

8.000

6.825

137.800

133.000

142.078

21.000

22.000

18.336

1.600

2.000

1.600

a. BATEN

Totaal a
b. LASTEN
Lasten kerkgebouwen
Afschrijv. kleine verbouwing
Pastoraat

81.700

75.000

60.740

Kerkdiensten, catech., ov.

9.000

8.000

8.814

Verplicht./bijdr. andere organ.

8.000

8.000

7.944

Salarissen en vergoedingen

26.600

23.000

25.250

Kosten beheer/administratie

4.500

8.000

3.505

Rentelasten

4.500

4.000

4.252

Totaal b

156.900

150.000

130.441

Saldo a - b

-19.100

-17.000

11.637

Toev./onttrekk. aan fondsen

2.500

2.000

-12.500

Overige lasten en baten

5.000

4.000

5.768

Totaal c

7.500

6.000

-6.732

-11.600

-11.000

4.905

c. TOEV./ONTTREKKING
FONDSEN EN
OV BATEN/LASTEN

Resultaat (+ voord. - nad.)
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Deze begroting is vastgesteld in de Kerkenraad van 19 november 2018.
Toelichting Begroting 2019 Hofkerk
Bij het opstellen van deze begroting is uitgegaan van de
jaarrekeningcijfers 2017, het werkelijk verloop van de baten en lasten
t/m het 3e kwartaal 2018, alsmede de te verwachte baten en lasten
nadien.
De staat van baten en lasten 2019 sluit met een nadelig saldo van €
11.600,- terwijl in voorjaar 2018 nog een tekort geraamd was van
€5.000
Het hogere begrote tekort van € 5.000,- komt voornamelijk doordat in
2019 de kosten pastoraat en overige salarissen hoger uitkomen, door
o.a. indexeringen en overige aanpassingen via PKN Nederland.
De volledige Begroting 2019 (incl. toelichting) ligt gedurende 5
werkdagen na verschijning van dit blad ter inzage bij de secretaris:
Mevr. Inge Simao, Prins Hendrikstraat 214 te Oldenzaal.
Namens het College Kerkrentmeesters,
Albert Barelds, penningmeester

Overzicht giften en collectes oktober
Israël zondag, d.d. 7 oktober
Kerk in actie, d.d. 14 oktober
St. Armoedebestrijding Oldenzaal, d.d. 21 oktober
College van kerkrentmeesters, d.d. 7, 14, 21 oktober
Casa Elia, d.d. 28 oktober
Hervormingsdag, d.d. 28 oktober
Ouderenmiddag t.b.v. orgel, d.d. 21 oktober
Spaarpot orgelpijp
Koffiepotje

€ 129,96
€ 66,54
€ 121,17
€ 269,22
€ 63,04
€ 60,40
€ 65,11
€ 5,20
€ 101,71
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Giften:
Van personen die onbekend wensen te blijven ontving mevr. Gommer
€ 10, mevr. de Jong € 10 en mevr. Tel € 30
Hartelijk dank hiervoor,
Janke Meulenbeld

De Hofvijver
In de vorige Hofstem was er de vraag of er mensen bereid zijn om de
heer Bannink op te halen. Jammer genoeg heeft alleen iemand van de
diaconie de taak van Gerrit Dortland overgenomen. De bedoeling is
echter dat er meer mensen mee doen. U hoeft dan echt niet zo vaak.
Hoe meer mensen zich opgeven hoe langer de tussentijd is. Denkt u er
nog eens goed over na a.u.b.
De afgelopen tijd hebben we dekbedden, hoeslakens een t.v. een
inklapbaar kinderbedje met toebehoren en nog veel meer weg kunnen
brengen en voor de komende tijd staat er al weer veel klaar om
opgehaald te worden. Heel fijn dat u zo met ons meedenkt. Hartelijk
dank!
Namens de diaconie, Jet Slinger, tel.0541 662093 of 06 81504914
E-mail jetslinger10@gmail.com

Geloof met me mee: project
kindernevendienst
Dat is de titel van het adventsproject met de kinderen:
geloof met me mee. Vijf Bijbelse figuren vertellen ons
in deze periode wat zij geloven. Ze vertellen over hoop
en vertrouwen, over wat je kunt zien en wat (nog)
onzichtbaar is. Het is ook een uitnodiging om ons
geloof met elkaar te delen, belangstelling te hebben
voor elkaars geloof. Want geloof houd je niet voor
jezelf. Johannes op Patmos, Johannes de Doper, de profeet Sefanja en
Elisabet vertellen ons op de adventszondagen waar zij in geloven. Zij
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brengen iedere zondag een geloofsuitspraak mee en we zingen
natuurlijk ons Adventslied. Welkom allemaal.
Katja, Angela, Meiliany, Renske, Marjolein en Marianne.

Hofavond woensdag 12 december 2018
Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur.
Locatie: Grand café De Dominee, het zaaltje achterin *
Thema: REALISEREN? 2019 een bijzonder jaar!
Zoals de bloesem in de lente een voorbode is van het fruit in de zomer,
zo zijn wensen en verlangens van mensen voorbodes van wat zij later
in de praktijk gaan realiseren
In de laatste Inspiratie & Bezinning bijeenkomst van dit jaar gaan we
weer aan de slag met het thema Creëren, maar we maken het deze keer
heel concreet. Creëren is een natuurlijk proces voor ons, we doen het
doorlopend. We creëren onze eigen werkelijkheid als reflectie van ons
zelf. Wat we geloven, waarin we geloven, hoe we andere mensen zien,
iedereen beleeft het op zijn of haar unieke manier. Het zijn
manifestaties van de werkelijkheid waar we meestal aan voorbij gaan.
Als je deze manifestaties nader beschouwd dan blijken jouw
overtuigingen deze werkelijkheid vorm te geven. Echter, tegenstrijdige
overtuigingen in je kunnen elkaar stagneren. In deze avond gaan we op
zoek naar je verlangens en helpende overtuigingen die je ondersteunen
om het jaar 2019 tot een bijzonder jaar voor je te maken. In gesprek en
aan de hand van een aantal praktische oefeningen bouw je een beeld
op wat het jaar 2019 voor jou zou kunnen betekenen.
Laat even weten of je komt.
Namens de oecumenische werkgroep Inspiratie & Bezinning,
Jan Jacob Tiemersma en Arjen van Dijk
Arjen van Dijk
* De consumpties zijn voor eigen rekening
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Seniorenmiddag 21 oktober
Het was een heel gezellige middag.
Jammer dat er zo weinig mensen waren,
maar die er zijn geweest hebben een
prachtige middag gehad.
Om 14.45 uur was iedereen binnen. Na
koffie en een heerlijke Duitse kuche van
Hendrik Tel, van de molen uit
Gildehaus, begon de middag. Na het
zingen van liederen, psalm 139, lied 868
en lied 865, werd er een kleine quiz
uitgedeeld. Iedereen zat met volle
aandacht over de vragen gebogen.
Hierna werden er spellen
gedaan. Het sjoelen stak er
met kop en schouders
bovenuit. Maar er werd ook
Pim Pat Pet gespeeld. Dat ging
heel streng, de scheidsrechter
was Mariet Hamhuis. Intussen
gingen de hapjes rond en werd

er een glaasje gedronken.
Tot slot werd lied 904 gezongen en
werden de prijswinnaars van de quiz
en van het sjoelen bekend gemaakt.
De collecte voor het orgel bracht €
65,00 op. Dat is niet mis voor zo’n
kleine groep. Tot slot wil ik alle
vrijwilligers bedanken voor hun inzet.
Jeannette Westra en Hendrik Tel
voor hun muzikale bijdrage en niet te
vergeten de klussenclub voor het
klaarzetten van de stoelen en de
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sjoelbakken. Ook een woord van dank voor Ina Schollaardt, ze staat er
toch maar weer.
Heel graag tot een volgende keer, Jannie Standhardt

Vooraankondiging:
Op zondagmiddag 20 januari 2019 is er weer een Nieuwjaarsbijeenkomst voor senioren in de Hofkerk. In de Hofstem van januari
2019 komt er nadere informatie hierover, maar u kunt deze datum
misschien al op de kalender of in uw agenda zetten. We hopen velen
van u, bij leven en welzijn, dan te mogen begroeten.
Namens de senioren commissie, Riejennie Racer Palthe

Het Hogepriesterlijk Gebed
Tussen de vier evangeliën vinden we in het evangelie van Johannes
een heel bijzonder en prachtig hoofdstuk en wel in het 17de. In zijn
gebed tot de Vader spreekt Jezus over zijn verleden, zijn heden en zijn
toekomst. Dit gebed is zo totaal anders dan de overige verhalen in de
evangeliën. Het sleutelwoord in dit hoofdstuk is Jezus’ verheerlijking.
Jezus bevindt zich tijdens dit gebed kort voor zijn kruisiging. Jezus
spreekt hier al over de nieuwe situatie na zijn kruisiging. Vers 2 van
dit gebed luidt dan ook: “U hebt Hem macht gegeven over alle vlees,
opdat Hij eeuwig leven geeft aan allen die U Hem gegeven hebt.”
Dat wij door de Vader aan Jezus gegeven zijn, wordt in dit gebed vaker
genoemd. De woorden “het is volbracht” vinden we alleen in het
Johannes evangelie en dat bevestigt vervolgens Gods plan met deze
wereld. Je zou vers voor vers een aantal bijeenkomsten aan dit
hoofdstuk kunnen weiden.
Het is zeker de moeite waard om het hele hoofdstuk te lezen, dat wordt
afgesloten met vers 26: “En Ik heb hun Uw Naam bekendgemaakt, en
zal die bekendmaken, opdat de liefde waarmee U Mij hebt liefgehad,
in hen is, en Ik in hen.” Het laatste vers verwijst al naar Pinksteren.
Ernst van Olffen
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TIJDVERSCHIJNSELS
December overstapmaand?
Toen Riejennie en Jan Racer Palthe de Hofkerkbloemen voor mijn
zieke vrouw brachten, kwamen de Tijdverschijnseltjes ter sprake.
“Daar stop ik mee. Mijn hoofd staat echt niet naar lichtvoetige
gedachtenkronkels”, zei ik. “Dan schrijf je toch ernstige stukjes”, gaf
Riejennie als uitweg. “Schrijven leidt trouwens ook af”.
Dat laatste klopt, net als een tijdje op de trappers tussen de
ziekenhuisbezoeken. Maar mijn gedachten zijn ook dan zelden vrolijk.
Dan vraag ik me bijvoorbeeld af wat er terechtgekomen is van mijn
mantra ‘nicht ärgern, nur wundern’. Heb ik niet zojuist de zoveelste
brief weggegooid van een verzekeraar volgens wie het de hoogste tijd
is mijn ziektekostenpolis in te ruilen voor de zijne? Het verwondert me
dat zoveel mensen daar in trappen. En wat me ergert, is dat ook wij
ouderen met die hele of halve leugens worden belaagd. Wij zijn toch
van vóór de tijd van stress, targets, burn-out, bubbels en van de
‘content’ waar het tegenwoordig om gaat? Content betekende vroeger
dat je tevreden was.
Ik kan, kortom, slecht tegen ‘december overstapmaand’. Komt dat
voort uit de gemakzucht van een gepensioneerde die in de nerveuze
maatschappij niet helemaal spoort? Ik weet niet eens hoe wij aan de
verzekeraar van onze gezondheid zijn gekomen. Het zal eerst wel zo’n
kruisvereniging zijn geweest die paste bij onze ouders. En dat OranjeGroene Kruis (voortgekomen uit Draagt Elkanders Lasten, ofzo) is
later vast opgeslokt door de onderneming waar de dokter nu onze
rekeningen naartoe stuurt. Dat gebeurt geruisloos, zodat wij niets
merken van de druk waar huisartsen vanwege diezelfde verzekeraar
onder schijnen te zuchten.
Ja, af en toe deelt de apotheek me mee dat ik een ander
cholesterolpilletje krijg, omdat de verzekeraar een goedkopere heeft
kunnen vinden. Dat neem ik voor kennisgeving aan. Alles wordt
betaald en bij gebeurtenissen die je niet hebt kunnen verzinnen, weet
je toch niet bij wie je goed zit. Niet alle maatschappijen vergoeden het
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invriezen van eierstokken, las ik. En het kan je overkomen dat de
nieuwe heup wel in het buitenland mag worden ingebracht, maar dat
daar België mee wordt bedoeld, terwijl je natuurlijk aan Duitsland had
gedacht. (Het beste doen ze dat overigens gewoon in Hengelo.)
Mijn pensioenfonds belegt niet meer in tabak. Daar heb ik ook een
brief over gekregen. De uitkering staat al meer dan tien jaar stil, maar
ik zit blijkbaar in een fatsoenlijk fonds! De dekkingsgraad is gestegen.
Niet genoeg om meer geld uit te keren, wel om de bonussen van de
beleggers flink te verhogen. Hoe zit het moreel met die geldmensen?
– in het algemeen, bedoel ik. Zelf heb ik geen verstand van geldzaken.
Het enige beleggen waar ik mee te maken heb gehad was met
pindakaas en hagelslag. Als ik rijk had willen worden, was ik wel een
patatkraam begonnen. Van roepingen word je niet rijk, de dominee niet
en de ouderwetse journalist niet.
Zulke dingen overdenk ik, eerst bozig, daarna rustiger voorttrappend.
Voor me staat een oude boekenkast. Ik fiets in onze logeerkamer waar,
zoals vaker in zulke kamers, vergeten de boeken en albums van
vroeger staan. Toen een hometrainer nog niet bestond. Ik trap dan ook,
surplace, de rust van vroeger tegemoet. Soms doe ik het lezend, zo’n
oud boek op het stuur. Over de vrome Sil de Strandjutter, of over Kees
de jongen, bedenker van de zwembadpas. Ik zou ook het
postzegelalbum kunnen pakken met die kleurrijke zegel van de
Javaanse boer, die zijn karbouw vreedzaam door de sawa’s leidde toen
Indië nog van ons was. Of het schrift daarnaast, vol sigarenbandjes uit
de voormalige wereld waar ik even verblijf. Ergens moet ook dat boek
met plakplaatjes staan over het maken van een krant, uitgegeven door
de tabaksfirma Niemeijer en te lezen ‘onder het genot van een heerlijk
pijpje’. Allemaal herinneringen aan de verloren tijd met stevige zuilen,
waar de nerveuze bubbels van tegenwoordig niet bestonden. Het is een
ontspannen uurtje, waarin ik mezelf even voor de gek houd en daar nu
een ernstig stukje over denk te hebben geschreven.
Wim Timmers
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VERWONDERING
Hoe een kinderfeest plotseling zo ingewikkeld werd.
Groot was mijn teleurstelling toen bleek dat mijn zus, geschminkt en
getogen in een rode muts en zwarte majot, de zwarte Piet bleek te zijn
die bij ons thuis de sinterklaasviering opvrolijkte. Ik zal een jaar of zes
zijn geweest, toen ik mij niet meer tot de gelovigen mocht rekenen.
Tranen met tuiten heb ik gehuild.
In feite, en dat was het gekke, heb ik wel jarenlang het bestaan van
zwarte Piet erkend, maar altijd getwijfeld aan Sinterklaas. Terwijl er
daar toch maar één van was! Op de één of andere manier wilde ik ook
niet geloven in die oude, enigszins brommerig voor zich uit
mompelende man, die nog eens een jurk bleek te dragen ook. Nee, dan
de pieten! Al snoep strooiend en over de tafels van het klaslokaal
springend, en op die manier alle klasseregels doorbrekend, maakten
ze een diepe indruk op mij. Daar kon Sinterklaas niet aan tippen!
Nooit is bij mij of bij wie dan ook van de kinderen uit mijn klas, de
gedachte opgekomen dat Piet de mindere zou zijn van Sint. Natuurlijk,
we zongen wel dat Sinterklaas maar binnen moest komen met z’n
knecht, en we zaten recht, maar dachten niet verder over die zin ná.
Alleen dat paard, dat hij, in het zelfde versje, maar buiten moest laten
staan, dat baarde ons enige zorgen. Zeker wanneer het flink regende
op dat moment.
Mochten Sinterklaas en Piet zo’n vijftig jaar terug nog rekenen op een
groep redelijk orthodoxe gelovigen, dat geloof is gaandeweg steeds
vrijzinnger geworden. Zagen wij vroeger Piet nog wel eens quasidreigend rondlopen, de roe die hij in z’n hand hield, verdween
langzamerhand uit het straatbeeld, evenals de zak om stoute kinderen
mee terug in te nemen naar Spanje. Sint en z’n pieten volgden
wonderlijk genoeg de steeds veranderende visie op opvoeding, waarin
dus ook het uitdelen van een corrigerende tik taboe werd. Ook het
dikke rode boek werd steeds minder vaak opengeslagen. De Sint
veranderende van een enigszins strenge belerende bisschop in een Sint
die in de eerste plaats lief moest zijn. Héé…..zie ik daar toch een lijntje
naar dat andere geloof? .
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Jammer genoeg neemt het geloof in onze goedheiligman de laatste
jaren wat bizarre vormen aan. Een nieuwe beeldenstorm, deze keer
met het beeld van Piet voorop steekt op, en de Remonstranten en
Contraremonstranten staan weer tegenover elkaar, deze keer met de
ME er tussen. Piet zou voort komen uit een ver koloniaal verleden,
waarin hij een slavenbestaan leidde onder het dwingend gezag van een
blanke minderheid , volgens de laatste tijd verpersoonlijkt door
bijvoorbeeld Pieterszoon Coen. Maar als kinderen hadden wij daar
geen weet van. Moet je daar de kinderen van nu bewust van maken?
Ik weet het niet. Voor ons bleef Piet de held, volkomen gelijkwaardig
aan Sint, en zelfs meer dan dat. Discriminatie, rascisme, het zijn
lastige begrippen, die, wanneer je ze verkeerd uitlegt, juist een
tegenovergesteld effect kunnen bereiken. Moet je dat willen? Zijn Piet
en Sint er niet in de eerste plaats voor de kinderen? Het blijft een
verhaal met twee kanten.
Alleen dat paard, dat moet toch anders. Dat moeten we de volgende
keer toch maar gewoon mee naar binnen nemen. Anders krijgen we
ook nog de Partij van de Dieren achter ons aan.
Martin Kila.

Hofbieb
In de vorige Hofstem kon u een stukje aantreffen over een nieuw
initiatief: de Hofbieb. Daarin staat dat u boeken kunt brengen, lenen of
kopen.
Intussen worden de kasten al aardig gevuld en is er een geldkistje
geplaatst voor uw bijdrage.
Er hangt een briefje naast waar in het kort staat hoe een en ander werkt.
Wilt u boeken kwijt dan zijn ze van harte welkom. U kunt ze altijd
brengen op tijden waarop de kerk open is.
Marit de Groen en Erna Blokhuis
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Volkskerstzang
Op vrijdag 21 december vindt de volkskerstzang weer plaats in de
Hofkerk. Veel koor- en samenzang van bekende kerstliederen. Net als
vorig jaar verleent het koor "Crescendo" uit Enschede weer haar
medewerking. Dit mooie koor staat onder leiding van Jan Willem
Docter, die behalve dirigent ook een virtuoos op orgel is! Natuurlijk
hoort u hem ook op ons mooie orgel!
Koos Schollaardt begeleidt de samenzang en na afloop kunt u nog even
napraten onder het genot van een kopje koffie of een drankje.
Aanvang 19:30, toegang vrij, collecte voor het orgel.
Ina en Koos Schollaardt

Dank voor de bloemen
Hartelijk dank voor de bloemen die Gerrie en ik zondag 4 november
van de kerk kregen. Gerrie is nu opgenomen in de psychiatrische
ouderenafdeling van het Almelose ziekenhuis, na een kort verblijf bij
Mediant in Enschede. Daar werd al gauw vastgesteld dat haar nieren
door het langdurige medicijngebruik (lithium vooral) zwaar
beschadigd zijn. Zij werd onmiddellijk opgenomen op de afdeling
interne geneeskunde van het MST. Maandag 19 november volgde de
opname in Almelo. Haar toestand is zowel geestelijk als lichamelijk
zorgwekkend.
Wim Timmers

Bedankt!
Ik wil iedereen bedanken voor het medeleven welke ik mocht
ontvangen na mijn operatie en revalidatie gedurende 4 weken in
Humanitas. Inmiddels ben ik weer thuis waar ik afgelopen zondag de
bloemen van de kerk mocht ontvangen. Hartelijk dank!
Mevr. J. Vruggink
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Lieve mensen van de Hofkerk,
Hartelijk dank voor de bloemen die ik 11 november mocht ontvangen.
Eveneens bedankt voor alle blijken van medeleven in de vorm van
telefoontjes, kaarten, bezoeken e.d.
Dan merk je maar weer eens hoe belangrijk omzien naar elkaar kan
zijn. Dank, dank!!
Warme groet,
Wies Sanderman

Vergaderingen / bijeenkomsten in de Hofkerk
Moderamen
Evaluatie
en
voortgang
oecumene initiatief
Diaconie
In stilte het weekend beginnen

Ma
Do
Ma
Vrij

3 dec.
6 dec.

19.30 uur
10.00 uur

10 dec.
14 dec.

20.00 uur
19.00 uur

Cultuurhuis ‘De Hof’
Agenda concerten december
Zaterdag 8 december:
Kerstconcert Oldenzaals Nederlands Basiliek Koor, het Twents
Mandoline en Gitaar orkest en het regionaal Mandoline en Gitaar
orkest o.l.v. Dorothea van Linschooten.
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
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Kaarten à € 8,50 verkrijgbaar bij de VVV (incl. pauzedrankje) of aan
de zaal voorafgaande het concert.
Vrijdag 14 december:
Kerstconcert Politiekoor Twente, o.l.v. Tim de Man en het Vocaal
vrouwenensemble Miscellaneous, o.l.v. Karin van der Tuin.
Beide koren hebben de
uitdaging aangenomen
om met een wel zeer
verschillend repertoire
het publiek in Oldenzaal
te laten genieten. Het
eerste gedeelte kan men
genieten van lichte
muziek. Het tweede
deel bestaat geheel uit
kerstliederen.
De
avond
wordt
afgesloten met een zesstemmig, gezamenlijk
gezongen ‘Stille Nacht’.

Aanvang: 20.00 uur,
zaal open vanaf 19.30 uur. Entree € 5, Voor info en bestellen van kaarten:
Miscellaneous: mduenk@home.nl tel. 0610403087
Politiekoor Twente: esbe@hetnet.nl tel. 053 4306929

24

Zondag 16 december:
Kerstconcert ‘A Wonderful Christmas Time’
door Muz’en Scène.
Aanvang: 15.00 uur - 17.00 uur.
Entree: € 10,- incl. Zweedse glögg en
pepparkakor
Voorverkoop en info: 074 2916893,
info@muzenscene.nl

Donderdag 20 december:

Concert ‘Overdagkoor Enschede’ m.m.v. Vocal groep “Just for fun’.
Aanvang: 19.30 uur.
Entree gratis; vrije gift ter bestrijding van de onkosten.
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Zaterdag 22 december:
Kerstconcert Stadsjongenskoor Oldenzaal.
Aanvang: 19.30 uur

Vergaderingen / bijeenkomsten in de Hofkerk
Moderamen
Evaluatie
en
voortgang
oecumene initiatief
Diaconie
In stilte het weekend beginnen
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Ma
Do
Ma
Vrij

3 dec.
6 dec.

19.30 uur
10.00 uur

10 dec.
14 dec.

20.00 uur
19.00 uur
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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:
13 dec.
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: 21 december 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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