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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 27 januari gaat ds. E. de Bruin voor (Losser). Het is de 3e zondag 

na Epifanie en de kleur is nog steeds wit. Organist is Jeanette Westra.  

 

In de dienst van 3 februari vindt de bevestiging plaats van Joke 

Westera. Mooi, want we lezen ook over de roeping van Jeremia. Vast 

geen toeval. Welkom allemaal, zo rondom Joke.  

 

Op 10 februari, de 5e zondag na Epifanie, gaat ds. Mariëlle Vlasblom 

uit Losser voor. Inmiddels geen onbekende meer bij ons. Fijn dat ze er 

weer is. Organist is Henk Warnaar.  

 

Op 17 februari vieren we samen het Heilig Avondmaal. Koos 

Schollaardt is onze organist. En op deze zondag gaan we weer over 

naar de kleur groen. Goede voorbereiding gewenst op alle diensten.  

 

Ds. Tieneke van Lindenhuizen  
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Zondag –27 januari - 10.00 uur  

 
Voorganger  Zondagskind  

Ds. E. de Bruin (Losser) Lisa Brinkman  

Ouderling  Kindernevendienst  

Mevr. M. v.d. Langemheen  Marjolein Brinkman  

Diakenen  Collectes  

Dhr. F. Woordes  1) Casa Elia  

College van kerkrentmeesters  2) Catechese en educatie  

Dhr. H. Schreurs  Autodienst  

Organist  Fam. Dreierink 

Mevr. J. Westra  Tel. 533030 

 

Zondag - 3 februari - 10.00 uur  

Bevestiging en afscheid ambtsdragers  
Voorganger  Zondagskind  

Ds. J. van Lindenhuizen  Samuel Akuesson  

Ouderling  Kindernevendienst  

Mevr. R. van Dijk  
Angela Langenhof  
Marianne Hamhuis  

Diakenen  Collectes  

Mevr. C. Vrielink  1) Kerk in Aktie/werelddiaconaat  

College van kerkrentmeesters  2) Instandhouding eredienst  

Dhr. B. Post  Autodienst  

Organist  Dhr. Troost  

Dhr. J. Schollaardt  Tel. 074-3492690 

 

Dinsdag – 10 februari - 10.00 uur 

 
Voorganger  Zondagskind  

Ds. M. Vlasblom  Esther Vennegoor op Nijhuis 

Ouderling  Kindernevendienst  

Dhr. G. Pape Meiliany Utung  

Diakenen  Collectes  

Mevr. A. Wolbers  1) Voedselbank 

College van kerkrentmeesters  2) Instandhouding kerkelijk gebouw 

Dhr. H. Medema Autodienst  

Organist  Fam. van Hemert  

Dhr. H. Warnaar  Tel. 517722 
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Zondag – 17 februari - 10.00 uur Heilig Avondmaal  

m.m.v. ‘Hofkoor’ o.l.v. Koos Schollaardt  

 
Voorganger  Zondagskind  

Ds. J. van Lindenhuizen  Naut Verbeek  

Ouderling  Kindernevendienst  

Mevr. J. Westera  Katja Verbeek / Marianne Hamhuis 

Diakenen  Collectes  

Dhr. J. Bruil  1) Project kleine ring  

College van kerkrentmeesters  2) Orgelfonds  

Mevr. I. Simao  Autodienst  

Organist  Mevr. H. Bugter  

Dhr. J. Schollaardt  Tel. 518055 

 

Zondag – 24 februari - 10.00 uur  

 
Voorganger  Zondagskind  

Ds. N.J. Pronk (Haaksbergen)  Lisa Brinkman  

Ouderling  Kindernevendienst  

Mevr. M. v.d. Langemheen  Marjolein Brinkman  

Diakenen  Collectes  

Dhr. G. Dortland 1) St. Armoedebestrijding  

College van kerkrentmeesters  2) Instandhouding pastoraat  

Dhr. H. Meulenbeld  Autodienst  

Organist  Mevr. W. Sanderman  

Mevr. J. Westra  Tel. 522271 
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Liefde 
 

Het waren heftige weken in theologisch en kerkelijk Nederland. U 

heeft er vast over gelezen, over de Nederlandse vertaling van de 

Nashville verklaring. En als u in de dienst van ds. Johan Meijer 

aanwezig was, dan bent u helemaal op de hoogte. En anders luistert u 

de dienst nog even terug. Met die indrukwekkende woorden die ds. 

Meijer van zijn en mijn docent 

Niek Schuman ooit ontving en 

die hem zo bemoedigden door 

te gaan om predikant te 

worden: ‘Niemand heeft het 

recht om jou uit het nest te 

kieperen’. We weten dat de 

Nashville-verklaring niet 

nieuw is en niets nieuws bevat. 

Het circuleert binnen de groep orthodoxe christenen die ook zonder 

deze verklaring al zo tegen de dingen aankeken, en ook dat is niet 

nieuw. Wat nieuw is, is de ophef erover, en de publieke dwang om je 

uit te spreken tegen de verklaring, om partij te kiezen. ‘Wen er maar 

aan mam’, zeggen mijn kinderen dan tegen mij. En ze hebben gelijk. 

Maar partij kiezen kan en doe ik niet. Het is belangrijker om te 

luisteren in plaats van in een zwart-wit discussie terecht te komen. En 

wie goed luistert ziet dat de pijn groot is, dat de taal van de Nashville 

verklaring hard aankomt, zo zonder ruimte voor de integriteit en 

eigenheid van ieder afzonderlijk mens. Als er één ding duidelijk is 

geworden in de afgelopen week is dat we in liefde verder willen gaan. 

Uit zorg en solidariteit met wie door de verklaring ernstig worden 

geraakt. Want wij mensen zijn op elkaar aangewezen, niemand 

uitgezonderd, ook de ondertekenaars van de Nashville Verklaring niet, 

en zeker niet als het gaat om het mooiste wat we als mensen hebben: 

de liefde. Niet alleen nu maar iedere dag. In een kerk die oog heeft 

voor de realiteit van LHBT+’ers met een christelijke achtergrond. Dat 

je mag weten dat God je gemaakt heeft naar zijn beeld. Dat je goed 
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bent zoals je bent met alles er op en er aan. Zoals Sytze de Vries in een 

nieuw lied dichtte en dat ook gezongen werd en wordt in onze Hofkerk.  

 

 

Ongestraft mag liefde bloeien, 

vrijuit zoeken naar de zon. 

Liefdesloop verdraagt geen boeien 

laat haar stromen als een bron. 

 

ds. Tieneke  

 

Jeugdkerk zondag 27 januari  

Iedere laatste zondag van de maand kunnen de jongeren hun eigen 

kerkdienst bezoeken in de Hofkerk. Harrie van Duijvenbode, Gerard 

Pape en Martin Kila gaan bij toerbeurt voor in deze diensten. Dus, ben 

je 12 jaar of ouder, kom naar de Jeugdkerk en neem je vrienden mee. 

De eerste Jeugdkerk is op 27 januari. Aanvang: 10.00 uur. 

 

Sirkelslag JEUGD  

Op vrijdagavond 1 februari (19.30 tot 22.00 uur) doen we met de 

jongeren mee met Sirkelslag, 

het allerleukste spel van heel 

Nederland. We spelen het spel 

vanuit onze kerk, via een live-

uitzending en met die leuke 

Klaas van Kruistum. Via social 

media staan we online in verbinding met honderden andere 

jeugdgroepen uit heel Nederland. Het thema is: ‘Een nieuw begin’ en 

het zal gaan over Jozef. De jongeren van de Hofbrug en de catechese 

doen mee maar wie nog meer jongeren weet, meld je aan bij Martin, 

Harrie, Gerard of bij ds. Tieneke. En kijk even op de site van Sirkelslag 

hoe leuk het is.  
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Bijzondere vier-momenten  

 

1. 26 januari eerste zaterdagavondviering van 19.00 tot 19.45 

We gaan beginnen. De taakgroep zaterdagavondvieringen heeft de 

eerste viering klaar: mooie teksten, veel stilte en indrukwekkende 

liederen. Iedereen is welkom maar vraag vooral ook mensen mee die 

niet (meer) naar de kerk gaan.  

 

2. Marinus van den Berg  

De taakgroep Inspiratie en Bezinning nodigt u van harte uit. Want op 

zondagmiddag 10 februari, aanvang 14.00 uur, is Marinus van den 

Berg te gast in de Hofkerk. En dat vinden we een grote eer. Hij neemt 

ons mee in een lezing met als titel: ‘Verhalen rond Maria’. Een niet te 

missen evenement. Want wie is Maria eigenlijk. En ‘van wie’ is Maria 

eigenlijk. Van de ‘gewone gelovige’ of van de Kerk en de theologische 

interpretatie? En waarom lopen kerken leeg en worden 

Mariakapelletjes druk bezocht? En heeft Maria betekenis voor ons in 

2019? Veel aspecten van Maria die Marinus met ons door zal nemen. 

Er is muziek, gedichten, Marinus zelf en na afloop is er ruimte voor 

een hapje en drankje en gesprek.  

 

3. Voorstelling Etty Hillesum 

Wat u ook niet mag missen is dit, ook van de taakgroep Inspiratie en 

Bezinning: op zondagmiddag 14 april komt de voorstelling ‘Etty’ naar 

de Hofkerk. Een unieke en ontroerende voorstelling over het leven van 

Etty Hillesum, uitgevoerd door toneel en zanggroep Choral. Choral 

bestaat uit 15 gedreven zangers die kwalitatief hoogstaande uit-

voeringen neer zetten rond zingeving. Zeer muzikaal en ontroerend 

mooi. Kijken en luisteren dus en leg de datum vast. Na de voorstelling 

is er gelegenheid om met de spelers in gesprek te gaan. We zullen rond 

die tijd ook een Leerhuis organiseren rond Etty Hillesum met nu al de 

vraag wie dat wil organiseren. Welke liefhebber van de dagboeken van 

Etty Hillesum wil dit op zich nemen?  
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Sjaal van barmhartigheid 

Op donderdag 24 januari en 7 en 21 februari kan er weer gebreid 

worden aan de Sjaal van barmhartigheid. Waar: Centraal Secretariaat, 

Spoorstraat 4a. Tijd: van 15.00 tot 16.30 uur 

We komen bij elkaar en gaan met onze eigen wol en naalden een sjaal 

maken voor iemand die we zelf kennen en die wel wat extra warmte 

kan gebruiken. De vorm, de kleur en de steek kunnen symbool staan 

voor onze wensen voor die ander. Welkom!   

 

Taakgroep Kerst 

En ik gooi alvast een kerstballetje op: ik zoek nu al mensen voor de 

Taakgroep Kerst 2019. We hebben heel aardige plannen om de 

zichtbaarheid van de Hofkerk in de stad rond Kerst meer vorm te 

geven. Ik heb praktische mensen nodig, creatieve mensen, klussers, 

denkers, doeners, bidders enzovoorts. Nu al zin in.  

 

Het nieuwe jaar 

We zijn alweer volop in beweging in 2019. En we hebben elkaar al 

veel moois en goeds gewenst. Dat doen we ook hier nog. Dat we volop 

met God meebewegen en doorgroeien dit nieuwe jaar, zowel naar 

binnen, ons innerlijk, als naar buiten. Iemand zei laatst en ik deel het 

graag met ‘ons’: Zeg dit jaar geen dingen die je maar half meent. Doe 

in 2019 niet net of je zus of zo gelooft omdat je denkt dat dat goed valt 

bij de omgeving. Bid niet op een manier die je eigenlijk niet past. Maar 

laat dit jaar de kanten van je geloof zien die misschien nog niet zo 

bekend zijn bij jezelf of de ander’. Mede namens het moderamen en de 

kerkenraad: een gezegend en authentiek 2019. 

 

Timmerman? 

 In het kader van vraag & aanbod en durf te vragen: ik zoek iemand 

die voor mij een kastje wil timmeren. In Friesland had ik een Free 

Little Library in de tuin. U weet wel, zo’n kastje waarin overtollige 

boeken staan en die door een ieder meegenomen kan worden. En dat 

wil ik ook hier graag in de Buizerdstraat. Kosten worden uiteraard 

vergoed.  



 

10 

Tot slot 

deel ik nog een zin van mijn ‘oude’ professor Frits de Lange die de 

Oecumenelezing voor de Raad van Kerken uitsprak (18 januari).  

 ‘Je kunt leven als een pelgrim in je achtertuin, maar daarmee wel 

krachtig uitdrukken hoe je in het leven staat.’ 

 

Met warme groet, ds. Tieneke van Lindenhuizen  

 

In Memoriam Leo Elferink 
Op 15 december jongstleden is in zijn slaap rustig overleden Leo 

Elferink op de leeftijd van 82 jaar. 

  

Leo was een man vol humor en levenslust. Zijn ogen, zijn lach zijn 

door velen gekend. Wat niet wil zeggen dat zijn levensmotto ‘lang leve 

de lol’ was, hoe zeer hij ook van de lol hield. Als echtgenoot en vader 

heeft hij zijn rol altijd zeer serieus genomen. Zowel Siny als de 

kinderen en later de kleinkinderen konden bij hem terecht. 

Ook hier, voor de Hofkerk, heeft hij zijn tijd, zijn kennis, zijn geld én 

zijn handen vele jaren gegeven als diaken. Daarmee mede uitdrukking 

gevend aan zijn manier van geloven; hij was geen man van het woord. 

Er was wel een Bijbel in huis, maar deze heeft Leo nooit ter hand 

genomen. Gedreven door een onzichtbare, betrouwbare Kracht heeft 

Leo zijn leven vorm gegeven. 

 

Want als Leo ergens voor ging, deed hij de dingen niet half. Zo heeft 

hij zich vol ingezet voor het bedrijf dat zijn vader in 1949 was gestart; 

Elferink Bouwgroep. Een zesdaagse werkweek en elke doordeweekse 

avond werken, was normaal voor hem. Nu wordt het bedrijf 

professioneel en met even veel liefde, geleid door zoon Gerd.  

Hoewel Leo al jaren niet meer in het bedrijf werkte was hij nog steeds 

erg betrokken. Zelfs kort voor zijn dood is hij er nog geweest om de 

post te brengen en even een praatje te maken. 

 

Eind november ging het slechter met hem en kwam het bericht dat hij 

niet verder behandeld kon worden. 13 december kon hij niet meer op 



 

11 

zijn benen staan en heeft Siny hem met heel veel moeite nog in bed 

gekregen. Leo was helder maar wist dat het einde in zicht was. Zo 

hebben allen die hem dierbaar zijn, Siny, de kinderen met partners en 

de kleinkinderen nog in alle rust afscheid van hem kunnen nemen.  

 

Leo vond het lastig om qua gezondheid in te leveren. Dat hij steeds 

minder kon. En daarom vind ik het zo knap hoe hij zich in zijn laatste 

uren zonder strijd heeft kunnen overgeven aan wat onmiskenbaar stond 

te gebeuren. Hij was moe, heel moe. In de nacht van 14 op 15 december 

en in het bijzijn van zijn vrouw Siny en dochter Friederike, heeft hij 

zijn laatste adem uitgeblazen. Op 21 december hebben wij vanuit de 

Hofkerk afscheid van hem genomen waarna we zijn lichaam in het 

crematorium van Oldenzaal hebben overgegeven aan het vuur.  

 

Graag willen wij geloven dat Leo is overgegaan naar het huis van de 

Vader. Wij wensen Siny, Gerd en Friederike, partners, kleinkinderen 

en verdere familie en vrienden heel veel sterkte om met deze lege plek 

te leren omgaan. 

 
Yvonne Meijer 
 

In memoriam Gré-Hamstra  
 

Wie op de Heer vertrouwt is als de Sionsberg, 

die onwankelbaar vast staat voor eeuwig. 

Zoals de bergen Jeruzalem omringen, 

zo omringt de Heer zijn volk 

van nu tot in eeuwigheid. 

 

Woorden waarmee we de afscheidsdienst van Gré begonnen, psalm 

125, haar trouwtekst. Vrijdagochtend, 4 januari overleed ze op de 

leeftijd van bijna 83 jaar. Het voorbije jaar leefde ze tegen en met de 

dood en toch, zoals dat gaat, haar dood was ook onverwacht. Ze was 

broos geworden, kwetsbaar, maar ook nog zo sterk. Anders sterk. 

Tijdens onze gesprekken kwam altijd dat ene zinnetje voorbij: ‘Maar 
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ik kom er wel weer bovenop. Ik knok gewoon door.’ Dit keer dus niet. 

Rustig is ze ingeslapen op haar kamer in de Scholtenhof.  

Gré werd geboren in Friesland in Haulerwijk en groeide op in 

Donkerbroek. Ze was de oudste van het gezin en na haar jaren op de 

lagere school ging ze de huishouding in. Eerst thuis en rondom huis en 

daarna in een pension in het mooie Friese Woudsend. Grote 

waardering ondervond ze daar, ze was een harde werker. Maar dat 

andere was er ook, dat innerlijk van haar waar je niet zo goed bij kon 

komen. Dat bleef. Op een gegeven moment maakte ze de oversteek 

naar Twente waar ze in de Lutte ging werken en waar ze haar Jan 

ontmoette. Wat een vreugde die twee samen. Op haar verjaardag in 

1960 trouwden ze. En nu, bijna vier jaar na de dood van Jan, dragen ze 

elkaar weer op handen in de hemel, zijn ze weer samen. In eeuwigheid. 

Dat geloofde Gré, daar verlangde ze naar. Zoals in die ontroerende 

psalm 73 die we lazen in de dienst:  

 

Nu weet ik mij altijd bij u, 

u houdt mij aan de hand.  

 

Met het bestaan van God was en is Gré alles gegeven: leven na de 

dood, een hemel van eeuwige rust, thuiskomen in het huis van de 

Vader. Dat, waar ze zo naar verlangde.  

 

ds. Tieneke  

 

Meeleven  
Wim en Gerrie Timmers hebben het moeilijk. Het ziet er sterk naar uit 

dat Gerrie niet meer thuis zal komen. Wim spant zich in om een goede, 

vaste plek voor haar te vinden, liefst in Oldenzaal. We wensen jullie 

heel veel succes en sterkte. Dat die plek er maar gauw mag komen. 

 De berichten bij Geeke Koster zijn goed. Van harte gefeliciteerd 

Geeke! Nu de tijd nemen om weer aan te sterken en kracht op te 

bouwen. 

Bij de familie Pleijhuis is de rust nog niet weergekeerd. Het gaat op en 

af met Tonnie en er is nog veel onduidelijkheid over zijn gezondheid. 
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Ze hopen met een CT scan begin februari antwoorden te krijgen op de 

vele vragen die er zijn. 

 Meneer Visser (Pianolaan 8) is na een val in huis met een gebroken 

heup naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels revalideert hij in Gereia. 

Wij wensen hem veel geduld en van harte beterschap toe. 

 

Yvonne Meyer  

  

Nieuw 
Wat heeft 2019 in petto? We zijn al bijna een maand op weg bij het 

verschijnen van deze nieuwe Hofstem. In ieder geval een jaar waarin 

we als Hofkerk opnieuw uitgedaagd worden vorm en inhoud te geven 

aan hoe we met elkaar gemeenschap willen zijn. En hoe we als 

onderdeel van de gemeenschap aan onze omgeving deelnemen, 

ondersteuning geven en verbinding zoeken. 

 

Over verbinding zoeken gesproken; een mooie brief deze week 

ingezonden in de Britse krant “the Times” van Duitse hand. In die brief 

doen Duitse politici, cultuur- en zakenmensen een bevlogen en warme 

oproep aan de Britten om in de Europese Unie te blijven. Ze noemen 

daarbij de verbinding, de niet vergeten uitgestoken hand die de Britten 

na de tweede wereldoorlog aan Duitsland geboden hebben. Een 

welkom in plaats van een uitsluiting waar je die wel zou verwachten.  

 

Dat uitnodigende, verbinding zoekende spreekt aan is een voorbeeld 

van hoe het ook kan tegen de trend van “zoek het lekker zelf uit” en 

vastroestend eigen gelijk in. Elkaar en anderen opzoeken, een welkom 

geven en ruimte bieden voor vernieuwing en verbinding. Dat is ook 

een opdracht die we als kerk hebben en waar we gelukkig ook vaak 

goed invulling aan geven. Ik hoop dat in 2019 door ons als Hofkerkers 

in alle opzichten veel handen uitgestrekt mogen worden. 

 

Gerrit Dortland 
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Overzicht giften en collectes november/december  
 

Diaconie, d.d. 4 november  € 93,47  

Dorcas, 11 november  € 64,32  

Project Kleine Ring, d.d. 18 november  € 108,81 

Laatste zondag kerkelijk jaar, d.d. 25 november  € 101,36  

College van kerkrentmeesters, d.d. 4, 11, 18, 25 nov. € 420,57  

Orgelfonds, d.d. 2, 24 en 31 december  € 273,97  

Voedselbank, d.d. 2 december  € 77,95  

Hospice Oldenzaal, d.d. 9 december  € 94,85  

Amnesty International, d.d. 16 december  € 83,79  

St. Matamba, d.d. 23 december  € 93,37  

Kerk in Actie, d.d. 24 december  € 200,15  

Kinderen in de knel, d.d. 25 december  € 134,67  

Eigen jeugdwerk, d.d. 25 december  € 116,99 

Casa Elia, d.d. 30 december  € 56,45  

Pastoraal werk ouderen, d.d. 30 december  € 69,50  

Eindejaarscollecte, d.d. 31 december  € 38,56  

College van kerkrentmeesters, d.d. 9, 16, 23, 24 dec. € 408,05  

Volkskerstzang € 360,40   

Koffiepotje  € 135,10 

Spaarpot Orgelpijp € 9,70  
 
 

Giften: 

Van personen die onbekend wensen te blijven ontving dhr Ponsteen € 

10, mevr. Racer Palthe € 15 en € 25 voor het orgelfonds, mevr. de Jong 

€ 10, mevr. v. Milligen € 20, mevr. Slots € 20 en € 20 voor het orgel, 

dhr. Van Hemert € 15 voor het orgel, mevr. Timmers € 10, dhr. 

Ponsteen € 10 voor de diaconie. Mevr. Simao ontving € 10 van  mevr. 

F. Per bank ontving de kerk € 25 voor het orgelfonds. 

 

Hartelijk dank hiervoor, 

Janke Meulenbeld 
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Twentse noaberhulp in Kameroen 
 

Jaarlijks wordt er op de bijeenkomst van de diaconieën uit de Kleine 

Ring een gemeenschappelijk project gekozen. Afwisselend een 

binnenlands- en een buitenlands project. Dit jaar was Oldenzaal aan de 

beurt om een project voor te stellen, een buitenlandproject. Via Henk 

Vrielink kwamen wij op bovengenoemde stichting. Dub de Boer, 

voorzitter van deze stichting, gaf een boeiende presentatie op de 

jaarlijkse Kleine Ringvergadering, op 11 oktober in de Hofkerk. 

In het kort: in 1961 startten de Franciscaner zusters in Mambu-Bafut 

een gezondheidscentrum. Het dorp ligt in het Noord Westen van 

Kameroen. Met steun van Terre des Hommes werd SAJOCAH 

gebouwd: een revalidatiecentrum waar lichamelijk en geestelijk 

gehandicapte kinderen kunnen worden opgevangen en behandeld, met 

als doel hen een zo zelfstandig mogelijk bestaan te bieden. De 

Stichting Noaberhulp SAJOCAH uit Almelo ondersteunt sinds 2005 

dit project. Zij doet dit door hulp bij het oprichten en onderhouden van 

revalidatievoorzieningen, zoals orthopedische werkplaatsen en 

schoenmakerijen, en door het bieden van faciliteiten voor onderwijs en 

scholing. De instrumentmakers worden door vrijwilligers uit 

Nederland medisch en technisch begeleid. Een aantal 

instrumentmakers is gehandicapt en verdient in SAJOCAH zelf hun 

bestaan. 

Voor meer informatie, zie de website: www.sajocah.nl 

Gedurende het jaar 2019 wordt vier maal voor dit project 

gecollecteerd. De eerste keer op 17 februari. De andere data zijn: 12 

mei, 25 augustus en 17 november. Alle beetjes helpen, of zoals een van 

de zusters uit het dorp het zegt: “Every raindrop swells the ocean”! 

 

Wij bevelen deze collectes van harte bij u aan, 

Namens de diaconie, Joke Flokstra 
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De Hofvijver  
Dit keer heb ik twee vragen en de eerste is voor de 3de maal, maar wie 

weet driemaal is scheepsrecht. Wij zoeken nog steeds mensen die om 

de 6 of 7 weken, en hoe meer zich opgeven des te meer weken zitten 

ertussen, de heer Bannink bij de Molenkamp willen op halen. U kunt 

uw auto of fiets daar laten staan en het is niet ver lopen naar de kerk. 

Denk u er nog eens over na? 

Verder is er iemand die op zoek is naar man of vrouw die haar wil 

helpen met de tuin. De bladeren verwijderen en nog wat andere dingen. 

U weet ons nog steeds te vinden met mooie en bruikbare spullen zoals 

een grote spaghetti pan, 2 stofzuigers en nieuw dekbed, mooie 

gordijnen, een driewielertje en kinderstoel. Witgoed is nog steeds heel 

welkom. 

 

Onze dank namens de diaconie 

Jet Slinger-de Graaf 

Tel. 662093 of 06 81504914 

Of per mail jetslinger10@gmail.com 

 

Melk en honing 
 

De Israëlieten vertrokken uit Egypte om op reis te gaan naar het 

“Beloofde Land” Het zou een land zijn overvloeiende van melk en 

honing. Waarom melk en honing, want er was uiteraard zoveel meer 

dan dat? Zoals zo veel in de Bijbel zit daar ook een betekenis aan vast. 

Melk en honing zijn heel belangrijke voedselproducten waar je niets 

voor hoeft te doen, Kant en klare melk haal je bij de koeien en honing 

haal je bij de bijen. Zij doen het werk voor de mensen. Uiteraard moet 

je zowel koeien als bijen goed blijven verzorgen.  

Is dat eigenlijk ook niet bij geloof en genade precies zo? Beide ontvang 

je van de Heer. Je hoeft het alleen maar te halen bij Hem. Het 

onderhouden en verzorgen van je geloof moet je zelf doen, zoals 

Bijbelstudie, gebed, kerk bezoeken en alles wat daar bij hoort.  

Zo goed als honing smaakt, zegt Paulus heel terecht in Filippenzen 4: 

4 en 5 

mailto:jetslinger10@gmail.com
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“Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd 

verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is 

nabij.” 

De melk werd ooit de “witte motor” genoemd. Dat wil zeggen dat er 

kracht uit komt! Dat kwam ik ooit tegen in Nehemia 8: 10 

“Wees niet bedroefd, want de vreugde die de HEER u geeft, is uw 

kracht.” 

Overvloeiende kracht! 

 

Ernst van Olffen 

 

VERWONDERING 

Terug naar de toekomst: mijn wereld in 2000 

 
Ooit kregen wij in de vierde klas lagere school tijdens de tekenles de 

opdracht om de wereld te tekenen zoals die er volgens ons uit zou zien 

in het jaar 2000. Wij gingen er mee aan de slag, en tekenden vervolgens 

vliegende schotels die ons luchtruim doorkruisten, auto’s die zich niet 

op, maar nog uitsluitend bóven het dekweg verplaatsten, en mensen 

die vrolijk in ruimtepakken hun boodschappen deden. Kortom, de 

wereld was in het jaar 2000 veranderd in een futuristische 

maatschappij, die niet zou misstaan in een willekeurige aflevering van 

“Star Trek” of “Starwars,” want het jaar 2000  was voor ons,  

tienjarigen uit het jaar 1975, immers een mensenleven ver weg!  

Wanneer ik even reken,  realiseer ik me dat het van 1975 tot 2000 maar 

25 jaar was. Ik zeg nu “maar”, omdat het inmiddels alweer drie jaar 

geleden is dat ik Abraham heb gezien, en blijkbaar ervaar je de tijd dan 

toch anders. 25 jaar is voor een kind een onvoorstelbaar lange periode, 

die je niet kunt overzien.. Maar wanneer ik nu terug denk aan januari 

1994, op dit moment dus 25 jaar geleden,  valt het eigenlijk best mee.  

Niet dat er niets is gebeurd: Ik heb inmiddels drie kinderen, we zijn 

een paar keer verhuisd, en ik ben van werkgever veranderd. Maar 

toch...zolang geleden voelt het allemaal niet. Hoe ik dacht, deed, 

praatte, het was allemaal niet veel anders als nu, anno 2019 
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Tijdens de koffiepauze op mijn werk vroeg ik aan mijn collega: “ Als 

je in een tijdmachine zou kunnen stappen, zou je dan naar het verleden 

of naar de toekomst willen reizen?” Ze wilde het liefst naar de 

toekomst. Zou het de leeftijd zijn? Ze is 23, heeft haar eerste baan en 

heeft net een huis gekocht.  Mij boeide juist het verleden.Waar je 

vandaan komt,  hoe het komt dat de wereld er nu zo uitziet…. “Maar 

dat is toch gebeurd”, was haar reactie. “Daar kun je toch niks meer aan 

veranderen”. Een nuchtere conclusie. Maar kun je dat aan de toekomst 

wel? Wanneer we de geleerden mogen geloven, is er over dertig jaar 

geen Noordpool meer. Burgeroorlogen, hongersnood, en 

vluchtelingenstromen lijken heviger dan ooit tevoren, en we stevenen 

blijkbaar af op een tweede koude oorlog. Kernenergie lijkt de enige 

reële oplossing voor het toekomstige gebrek aan fossiele brandstoffen, 

en de westerse wereld wordt gedomineerd  door een miljardair, wiens 

belangijkste doel is, een muur tussen de VS en Mexico neer te zetten.   

Toch ben ik geen zwartkijker hoor, mocht u dit denken na het lezen 

van deze alinea. Maar wanneer ik in 1975 de vooruitziende blik van 

Jesaja zou hebben gehad, en een enorme muur tussen de VS en Mexico 

op de landkaart zou hebben getekend, zou de meester me meewarig 

hebben aangekeken, of misschien een gesprekje met m’n ouders 

aangegaan, of thuis verder alles wel goed was…je weet het niet. In 

ieder geval waren die vliegende schotels van ons dan toch 

onschuldiger, vind ik. We tekenden ze vooral met het idee, dat we de 

toekomst zagen als één groot avontuur. Moet je daar kind voor zijn? 

Of kunnen grote mensen dat ook? Paulus schrijft ergens, dat hij, toen 

hij een kind was, dacht als een kind, en redeneerde als een kind. Hij 

heeft  als volwassense het kinderlijke achter zich gelaten. Ergens vind 

ik dat jammer. Ergens moet je altijd een beetje een kind blijven, en je 

blijven verwonderen om de wereld om je heen. Alles er aan veranderen 

kun je niet. Hooguit een klein beetje mooier maken.Desnoods met 

tekeningen over ufo’s en vliegende auto’s. 

 

Martin Kila. 

 

 



 

19 

TIJDVERSCHIJNSELS 

Zestig jaar terug, in de zuil van toen 

Begin januari waren wij zestig jaar getrouwd. De nieuwe burgemeester 

was graag langsgekomen. Wij zijn van een generatie waar dat bij past. 

Waar menigeen nog gevoel heeft voor autoriteit, al heet de 

burgemeester al lang Peter, Frans, Theo en nu Patrick en noemt de 

kapper hem dan ook zo. Ik kan me niet voorstellen dat mijn zoons zo’n 

bezoek op prijs zullen stellen als zij zover zijn. Het is al mooi dat ze 

überhaupt getrouwd zijn. Ik herinner me dat de oudste het wel 

praktisch vond toen de eerste baby eraan kwam. 

Wij zijn dus van vroeger, maar de burgemeester hoefde niet van ons. 

Met een foto in de krant wilden wij evenmin. Ik heb de familie wel iets 

bijzonders kunnen mailen: een knipsel uit de Haagse krant waar ik 

zestig jaar geleden werkte. Wij stonden daar toen in als ‘Huwelijk van 

de Dag’. Het rubriekje was bedoeld voor schooljuffen, badmeesters en 

jonge dominees, maar voor de aardigheid werd soms ook een collega 

ermee verrast. De abonnees hebben kunnen lezen dat de dominee ons 

huwelijk inzegende met Ef. 3: 17 ‘Dat Christus woning make in uw 

harten’. 

Uit die oertijd stammen wij. Lang voor de tijd van het samenwonen. 

Mijn vriendin woonde bij een hervormde hospita, naast Vadertje 

Drees, die tegen de honderd zal zijn geweest en vriendelijk naar ons 

wuifde als hij in de erker zat. Wij hadden niets met zijn partij, maar hij 

staat model voor de burgerlijkheid van de jaren vijftig waar ook wij bij 

hoorden. Toen al genoot ik van het verhaal over de Amerikanen die in 

Europa de Marshallhulp waren komen verdelen en in Washington 

moeten hebben verteld dat de hulp nergens in zo goede handen kon 

zijn als bij de Nederlanders. Ze waren op bezoek geweest in de 

eenvoudig woning aan de Beeklaan, waar mevrouw Drees thee met een 

kaakje had geserveerd. Ik woonde een paar straten verderop bij de 

gepensioneerde beheerder van de Scheveningse begraafplaats en zijn 

moederlijke echtgenote, uiteraard ook van onze kerk. Hun lange 

tafelgebed kan ik nog altijd opzeggen. 
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Zoiets hoeft niet in de krant. Ik lees tegenwoordig wel de stukjes van 

Twentse diamanten echtparen. Dat zijn er meer dan vroeger, want wij 

worden steeds ouder en blijven in principe bij elkaar tot de dood ons 

scheidt. Wat was, lang geleden, ons leven anders dan dat van 

Twentenaren in Oldenzaal en omstreken. Ik krijg de indruk dat die 

elkaar steevast op de kermis of de dansvloer leerden kennen. Dat 

laatste was ons niet gegeven. Was het maar waar. Maar, anders dan bij 

die doorgaans katholieke Tukkers, zaten de meisjes gewoon bij ons in 

de klas. Dat gaf toch een voorsprong. En in de kerk ging ik al op het 

balkon naast het meisje zitten met wie ik nu zestig jaar getrouwd ben. 

Zo ging dat. 

Bij de kerk hoorden de mannenbroeders van de Christelijk Historische 

Unie. Samen vormden zij een ‘zuil’ die macht had in de jaren vijftig. 

De woningnood was schrikbarend, maar vlak bij Den Haag, in 

Rijswijk, was CHU-kopstuk Hendrik Beernink gemeentesecretaris, 

collega en partijgenoot van mijn vader. Wij hadden dan ook zomaar 

ineens een woning. De huur was eigenlijk niet op te brengen, zodat ik 

tot diep in de nacht bijschnabbelde, bijvoorbeeld voor het christelijke 

familieblad De Spiegel. Ik herinner me een interview dat ik maakte 

met de in onze kring gezaghebbende pedagoog professor Jan Waterink 

die meisjes waarschuwde voor de onzedelijke hoelahoep! 

Kortom, we zaten compleet in die zuil. Zelfs met ons huis trouwens. 

Dat was van de christelijke woningbouwvereniging en daarom van 

meer kwaliteit dan de flats van de Rk-dito. Om maar te zwijgen over 

de bouwsels van de arbeiderswoningbouw. Ons enige probleem was 

geldgebrek, waardoor we met een bloemkooltje twee keer moesten 

doen en de derde dag bloemkoolsoep aten. Daar heb ik weleens 

herinneringen aan opgehaald bij Royal Plaza, waar mijn kleinkinderen 

experts zijn inzake sushi, grill en wok. Over die bloemkool? “Ja hoor, 

opa…!”. Terwijl het echt waar is. 

 

Wim Timmers 
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Bedankt! 
 

Hartelijk dank voor de bloemen die we tijdens mijn verblijf in het 

ziekenhuis mochten ontvangen. Ook dank voor de vele kaarten en de 

bemoedigende woorden. 

Na ruim 5 weken gelukkig weer thuis en nu weer op krachten komen. 

Met hartelijke groet, Roel en Alice Jansen. 

 

Hartelijk bedankt voor de bloemen die ik mocht ontvangen na het 

overlijden van mijn man Leo. 

Sini Elferink 

 

Zondag 25 november mocht ik de bloemengroet ontvangen van de 

gemeente. Hiervoor mijn warme dank!  

Riet Lantinga. 

 

Bedankt voor de bloemen welke ik mocht ontvangen na mijn 

handoperatie. Ik hoop binnen afzienbare tijd mijn werk weer te kunnen 

hervatten.  

Ina Schollaardt  
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Vergaderingen / bijeenkomsten in de Hofkerk  
 

In stilte het weekend beginnen Vrij  25 jan.  19.00 uur 

Zaterdagavondviering  Za  26 jan.  19.00 uur  

Jeugdkerk  Zo  27 jan.  10.00 uur  

College van Kerkrentmeesters  Ma  28 jan.  19.30 uur  

Sirkelslag Jeugd Vrij 1 febr.  19.30 uur  

In stilte het weekend beginnen  Vrij  1 febr.  19.00 uur  

Lezing Marinus van der Berg  Zo  10 febr.  14.00 uur  

Diaconie  Ma  11 febr.  20.00 uur  

In stilte het weekend beginnen Vrij  22 febr.  19.00 uur  

Jeugdkerk  Zo  24 febr.  10.00 uur  

Vergadering kindernevendienst Woe  27 febr.  20.00 uur  
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Hofstem 

 

Mededelingen van de redactie 

U kunt de kopij (bij voorkeur) digitaal aanleveren.  

E-mailadres: hofstem@hofkerk-oldenzaal.nl 

 

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: 22 februari 2019  

 

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: 

14 febr.   
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


 

28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


