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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 
 

De 40-dagen kalender ligt al te wachten hier thuis. 

Woensdag 6 maart beginnen we. Dit jaar 

gebruiken wij de kalender van de organisatie 

Tear, ook vanwege dat aardige gezinsschriftje dat 

ze altijd meesturen (zie de website tear.nl, 

kalender kost € 3,95). Maar ook omdat het dit jaar 

hun 10-jarige jubileumuitgave is met centraal de allerlaatste viering die 

Jezus had met zijn vrienden: zijn verbond met zijn volgelingen, brood 

en wijn om bevrijding in hem te gedenken. Op weg gaan we dus, 40 

dagen van verstilling en versobering. Een tijd van ‘je onthouden’. Niet 

alleen stoffelijk maar juist ook geestelijk. Misschien even geen 10 

boeken neerleggen die nog gelezen moeten worden maar één. Even 

niet de hele dag bereikbaar zijn maar af en toe je telefoon of social 

media uit. Of even terughoudend zijn in je oordelen, voor jezelf even 

een punt maken, iets veranderen in je aandacht. Vasten heeft, zo leert 

de bijbel ons, altijd te maken met de verhouding tot God en de naaste, 

het verstaan van de oproep tot terugkeer tot die twee. Oefening tot 

delen ook. Omdat het ons ernst is dat koninkrijk van God. Kom, we 

gaan op weg.  

 

Op 24 februari, de 7e na Epifanie, gaat ds. N.J. Pronk voor 

(Haaksbergen).  

Op 3 maart, zo besloot de commissie eredienst, is er vanwege de 

carnaval en de onbereikbaarheid, geen dienst in de Hofkerk. De dienst 

wordt verschoven naar zaterdagavond 2 maart. Ds. Arie Bijl verrast 

ons dan met een vesper, aanvang 19.00 uur.  

Op 10 maart, de 1e van de 40-dagentijd gaat ds. Tieneke voor en lezen 

we het verhaal over Jezus in de woestijn, over de overgang van 

kwetsbaarheid naar kracht.  

Op 13 maart, Biddag, beginnen we met een maaltijd om 18.30 (inloop 

kan vanaf 18.00 uur) en een korte viering. Brood mee, voor soep wordt 

gezorgd.  
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Op 17 maart, de 2e van de 40-dagentijd, gaat ds. A. Gootjes voor 

(Borne), Jeannette Westra is de organist.  

En op 24 maart, de 3e van de 40-dagentijd, gaat ds. Tieneke voor en zit 

Koos Schollaardt achter het orgel.  

En ook hier de vermelding: op 30 maart is er weer een 

zaterdagavondviering om 19.00 uur. Deze keer in de Abdij want de 

Hofkerk is bezet die avond. Goede diensten gewenst.  

 

Tieneke van Lindenhuizen  
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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 

 

Zaterdag – 2 maart - 19.00 uur  

 
Voorganger  Organist  

Ds. A. Bijl  Dhr. J. Schollaardt  

Ouderling  Collectes  

Mevr. R. v. Dijk  1) Amnesty International  

Diakenen  2) Instandhouding eredienst  

Dhr. R.G. Dreierink  Autodienst  

College van kerkrentmeesters  Mevr. Elferink  

Dhr. H. Medema Tel: 514396 

 

Zondag - 10 maart - 10.00 uur  

1ste zondag 40-dagentijd  

 
Voorganger  Zondagskind  

Ds. J. van Lindenhuizen  Kira ter Beek  

Ouderling  Kindernevendienst  

Dhr. G. Pape Renske Bork / Marianne Hamhuis  

Diakenen  Collectes  

Mevr. B. Frowijn  1) Voedselbank  

College van kerkrentmeesters  2) Instandhouding kerkelijk gebouw 

Dhr. H. Schreurs  Autodienst  

Organist  Dhr. v.d. Toorn  

Dhr. J. Schollaardt  Tel. 512623 
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Woensdag – 13 maart- 18.00 uur  

Biddag arbeid en gewas  

 
Voorganger  Organist  

Ds. J. van Lindenhuizen  Dhr. H. Warnaar  

 

 

Zondag – 17 maart - 10.00 uur  

2e zondag 40-dagentijd  

 
Voorganger  Zondagskind  

Ds. A. Gootjes (Borne) Samuel Akuesson  

Ouderling  Kindernevendienst  

Mevr. J. Westera  Angela Langenhof  

Diakenen  Collectes  

Dhr. F. Woordes  1) Kerk in Aktie/gevangenenzorg  

College van kerkrentmeesters  2) Eigen jeugdwerk  

Mevr. I. Simao  Autodienst  

Organist  Fam. Valkema 

Mevr. J. Westra  Tel. 516348 

 

 

Zondag – 24 maart - 10.00 uur 

3e zondag 40-dagentijd  

 
Voorganger  Zondagskind  

Ds. J. van Lindenhuizen  Esther Vennegoor op Nijhuis 

Ouderling  Kindernevendienst  

Mevr. M. v.d. Langemheen  Meiliany Utung / Marianne Hamhuis 

Diakenen  Collectes  

Mevr. J. Slinger  1) Kerk in Aktie/Zending  

College van kerkrentmeesters  2) Instandhouding eredienst  

Dhr. B. Post  Autodienst  

Organist  Dhr. Troost  

Dhr. J. Schollaardt  Tel. 074-3492690 
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‘Het mandje vol appels’. 
Ze had de aankondiging in de lift zien hangen en was vastbesloten om 

te gaan: Bakkie Scholtenhof 1. Ze was ‘nieuw’ en kende niemand. 

Spannend. Maar eigenlijk waren we 

allemaal nieuw want het was ook onze 

eerste keer Bakkie Scholtenhof. Bijzonder 

blijft het. Dat je zomaar op tafel legt wat je 

bezig houdt, wat je kwetsbaar maakt. Dat je 

zomaar vertelt dat veel verwachtingen niet 

uit zijn gekomen. Geen succesverhalen dus. 

En toch… Deze uurtjes zijn, net als bij 

Andere koffie, ook momenten waarop we 

samen werken aan onze geestelijke vitaliteit, lezen in de bijbel, 

luisteren, delen, denken en geloven. Alsof we weten dat juist in die 

gebrokenheid de heelheid zit. Dat de dingen eerst aan het licht moeten 

komen om daarna volop te kunnen gaan stromen. Ik had mijn 

lievelingsboekje mee, Verhalen van levenskunst van Stephan de Jong, 

en las er iets uit voor. Over een wereldverbeteraar die moe is omdat de 

wereld nog niet erg verbeterd is. Die voor wat inspiratie zijn oude 

leermeester bezocht die in een huisje aan de oever van een groot meer 

woonde. En de leermeester bood hem een stoel aan en zette theewater 

op. Na de klacht van zijn leerling te hebben aangehoord, zat hij een 

tijdje te peinzen. Toen stond hij op, nam een schepje theeblaadjes, liep 

naar de rand van het meer en gooide de theeblaadjes er in. Even kleurde 

een deel van het water, maar de kleurstof loste al spoedig op in de grote 

watermassa. Vervolgens schepte de meester een lepel theeblaadjes in 

een kopje en schonk er water op en dronk. De les was ons wel 

duidelijk: een groot meer kan vaak door één lepel niet veranderd 

worden, een kopje thee wel. Streef het onmogelijke niet na maar het 

mogelijke. En leer vooral het onderscheid tussen beide goed kennen. 

Zij die nieuw was vond het mooi en vergeleek het met een appelboom. 

Al dat reiken naar de bovenste appeltjes maakt het leven behoorlijk 

vermoeiend. En ze zei: ‘Mijn mandje zit al vol met mooie appeltjes. 
                                                      
1 Iedere eerste woensdag van de maand in de grote zaal van Scholtenhof, 
10.00 – 11.00 uur.  
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En daar ben ik iedere dag dankbaar voor.’ Het was een mooie eerste 

keer. Bakkie Scholtenhof, ook als je er niet woont.  

 

ds. Tieneke  

 

Activiteiten 

Dit keer is bij de Hofstem de activiteitenkalender meegeleverd. Wat 

gebeurt er veel en welkom om mee te doen. Let u ook alvast op de 

activiteiten in de zomer? Daar hebben we veel vrijwilligers voor nodig, 

juist ook omdat het in de vakantieperiode valt en niet iedereen 

beschikbaar is. Overzomeren heet het: 1x in de week een gezellige en 

aandachtige plek creëeren voor die mensen die de zomer wel erg lang 

vinden duren juist omdat alles en iedereen weg is en het zo stil is. Wie 

mee wil organiseren, graag opgave bij scriba Marja of bij ds. Tieneke. 

Ook als je 1x mee kunt helpen, vele handen maken licht werk.  

 

Hofbrug & Jeugdkerk 

De Hofbrug begint weer in maart: 1, 8, 15, 22 en 29 maart (en 5 april) 

van half 8 tot half 9 in de Keukenhof. Catechese voor de jongsten gaat 

weer in overleg. De Jeugdkerk is er weer op 24 februari.  

 

Sirkelslag was zó cool.  

Op vrijdagavond 1 februari was het zover: 8 jongeren van de Hofbrug 

- en Gerard, Martin en ds. Tieneke - deden mee aan Sirkelslag 

YOUNG, met recht het allerleukste spel van heel Nederland. En dat 

alles via een live-uitzending, gepresenteerd door Klaas van Kruistum 

(onder andere bekend van Zapplive). Via social media stonden we in 

verbinding met meer dan 600 jeugdgroepen uit heel Nederland. In 

totaal deden een dikke 10.000 jongeren aan dit evenement mee. 

Fanatiek en met veel enthousiasme streden de Hofbruggers voor de 

beste plek want ook de tussenstanden waren natuurlijk live te volgen. 

In de regionale battle, waar ook jongeren uit Tubbergen, Hengelo, 

Enschede, Enter en Nijverdal meededen, zijn de jongeren van de 

Hofbrug in de top-5 geëindigd. Landelijk zijn we op de 56e plaats 

geeindigd.  



 

9 

Bakkie Scholtenhof en Andere Koffie  

Iedere eerste woensdag van de maand is er in de Scholtenhof 

gelegenheid om aan te schuiven voor een gesprek of gebed of wat er 

ter tafel komt. De dominee of een andere gesprekspartner is er van 10 

tot 11 uur. Op de overige woensdagen zitten we in de Dominee aan het 

Marktplein van 11 tot 12. We noemen dat ‘clusterpastoraat’ en we 

benadrukken graag dat wie wil en kan welkom is om mee te doen. Voor 

individueel pastoraat graag bericht aan Yvonne Meyer, zij is het eerste 

aanspreekpunt.  

 
Wandelen over water – Vastenactie pelgrimstocht  

Echt de leukste wandeltocht ooit, ik heb jaren meegewandeld. Voor de 

negende keer staat de 3-daagse pelgrimage op het programma en op 

11, 12 en 13 april 2019 wordt er gewandeld rondom Weesp. 

Pelgrimeren ter bezinning op jezelf en onze levensstijl, maar ook om 

geld bij elkaar te brengen voor de projecten van Vastenactie: vijf 

waterprojecten in Nicaragua, Niger, Sierra Leone, Indonesië en 

Congo. De pelgrimstocht wordt dit jaar georganiseerd door Weesp, 

Muiden en Muiderberg. ‘Wandelen over water’ is het thema en dat 

gebeurt in het waterrijke gebied van Gein en Vecht, onder de rook van 

Amsterdam. Van harte welkom om mee te lopen, ook als u één of twee 

dagen wilt aansluiten. De deelnamekosten zijn € 15 per dag. U hebt de 

mogelijkheid om te overnachten in de buurt en om gebruik te maken 

van de lunchpakketten en het avondeten. Als pelgrim kunt u zich laten 

sponsoren en de opbrengst is bestemd voor de waterprojecten van 

Vastenactie. Voor aanmelding en informatie, kijk op vastenactie.nl. 

Een aanrader. 

 

Preparing for Easter (in de oecumene) 

Het boekje Preparing for Easter is geschreven door C.S. Lewis 

(schrijver van o.a. de Kronieken van Narnia). Lewis heeft voor iedere 

dag van de 40 dagentijd overdenkingen geschreven en twee 

bijbelteksten uitgezocht. Deze teksten zijn vooral bedoeld om je 

religieus, spiritueel, inhoudelijk voor te bereiden op het feest van 

Pasen. Wie wil met ons, pastor Maroesjka/ds. Tieneke meelezen? 



 

10 

Iedere dag een stuk en dan één keer per week bij elkaar komen en 

uitwisselen wat het met ons gedaan heeft. Het boek is er helaas niet in 

een Nederlandse vertaling, maar voor wie moeite heeft met de Engelse 

taal verzinnen we wel een oplossing. Denk er eens over na of dit 

misschien wel iets voor u/jou is, of voor iemand die je kent en laat het 

ons weten.  

 

Vakantie  

Van 21 februari tot en met 3 maart ben ik afwezig (de 24e preek ik nog 

in Wierden). Voor waarneming kunt u Yvonne Meyer of Marja van de 

Langemheen bellen.  

 

Tot slot 

Graag voldoe ik aan het verzoek, veel mensen vroegen er naar: de 

hedendaagse psalm van Hayarpi Tamrazyam (Kerkasiel Bethel) die 

zich door God gered weet. En door de inzet van alle vrijwilligers, 

belangstellenden en predikanten die zó samen kerk waren. Moedig en 

zacht de lofzang gaande houdend. Zo moet een kerk zijn denk ik: niet 

keihard schreeuwen wat goed of fout is, maar in alle bescheidenheid 

het juiste doen voor de mensen die op je pad komen. Niet om je eigen 

gelijk te krijgen. Want echt gelijk zoekt nooit de confrontatie, echt 

gelijk handelt juist zó omdat ze simpelweg niet anders kan. 

 

Er gebeurde iets wonderlijks,  

iets onverwachts.  

Weer veilig kunnen slapen,  

weer veilig kunnen dromen.  

Dit wonderlijke kerkasiel heeft  

onze toekomst gered.  

Het bidden en het zingen  

heeft de hemel bereikt.  

Wij zijn dankbaar in hart en ziel 

dat u er was en bent voor ons gezin.  

 

Met warme groet, ds. Tieneke van Lindenhuizen  
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MEELEVEN 
11 februari waren meneer en mevrouw de Ruiter 65 jaar getrouwd. Een 

mooie dag om bij stil te staan. Ze hebben dit op zondag 10 februari in 

een klein gezelschap gevierd. De bloemen van de kerk zijn met onze 

felicitaties naar ze toe gegaan. 

  

Roel Jansen is deze week begonnen met chemo. Heel erg spannend. 

We hopen mét hem dat er weinig bijwerkingen zijn. Sterkte Roel! 

 

‘Boek de dominee’ 
Een kreet die voorbij kwam van een bevriende kerkgemeente. Want 

veel gemeenten worstelen er mee: de beschikbare uren en het aantal 

aanvragen voor een bezoek, zeker als er ook nog een dienst voor de 

zondag op de agenda staat en er al de nodige wekelijkse pastorale 

(crisis)bezoeken zijn en vergaderingen. Tijd is soms beperkt. Er 

kwamen bij de Actie Kerkbalans aanvragen binnen voor een bezoek, 

dank daarvoor. We bespreken en verdelen ze in het team en 

proberen zo snel mogelijk contact op te nemen. Voor crisispastoraat 

zijn we altijd bereikbaar.   

 

Met warme groet, het pastorale team Yvonne, Joke, Ria, ds. Tieneke 

  

 

Vitaliteitsonderzoek op 10 maart  

De Hofkerk is 1 van de 30 kerken die is uitgekozen om mee te doen 

aan een landelijke pilot van het Church of Life Survey. Dit is een 

onderzoek dat wereldwijd gehouden wordt in de protestantse kerken 

en nu ook in Nederland gehouden wordt. 

Binnenkort wordt er voorafgaande aan de kerkdienst een enquête 

uitgedeeld: het vitaliteitsonderzoek. Dit zal plaatsvinden op 10 maart 

2019. De enquête is een moment om naar elkaar te luisteren, in de 

verwachting dat God hierdoor heen spreekt. Deze enquête zal onze 

gemeente helpen om inzicht te krijgen in de eigen vitaliteit. Het is een 

belangrijke stap bij het ontwikkelen van toekomstig beleid. Onze 

gemeente krijgt een uitgebreide rapportage. Daarin staan gegevens 
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over hoe onze betrokkenen – u en anderen – onze gemeente ervaren. 

Het onderzoek wordt begeleid door de Protestantse Theologische 

Universiteit in Groningen (onderzoeksplatform Connecting Churches 

and Cultures). Wie meer informatie wil kan op de site kijken van de 

pthu.nl/ccc. Ik wil u graag oproepen om zoveel mogelijk op deze 

zondag aanwezig te zijn, mocht u helaas op deze datum verhinderd zijn 

laat het dan weten dan komen wij op een ander tijdstip met de enquête 

naar u toe. Het kan ook online ingevuld worden.  

Op zondag 10 maart vragen wij u, onder het genot van een kopje koffie, 

de enquête in te vullen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Hierna zal de 

zondagdienst officieel beginnen 

 

Namens de kerkenraad 

Arjen van Dijk 

 

Balans 
Afgelopen weken stonden voor ons als Hofkerk in het teken van de 

actie kerkbalans. Onder het motto “Geef voor je kerk” wordt van ons 

een bijdrage gevraagd om te kunnen blijven bestaan om zo van waarde 

te kunnen blijven voor de leden en de samenleving. Zo staat het op de 

website van de actie kerkbalans en zo is het kennelijk de gezamenlijke 

deler voor de kerken en parochies in Nederland. Vanzelfsprekend is 

die bijdrage niet weten we, en zo stond het ook te lezen in de Tubantia 

van de zaterdag voor aanvang van de actie.   

De kerk is voor iedereen op een andere manier van waarde en het 

verwachtingspatroon wisselt ook nog al eens. Naar elkaar luisteren, 

weten wat er leeft en je daarop richten waar je van waarde kunt zijn 

voor elkaar en voor de gemeenschap. Een beste opgaaf en 

balanceeroefening juist ook voor ons als Hofkerk omdat we nou 

eenmaal een gevarieerde gemeente zijn. Het vergt flexibiliteit en de 

wil gezamenlijk de gemeente op te bouwen, ook als het de nodige 

moeite kost.   

De waarde van de gemeente laat zich goed zien waar het lukt om 

onrecht tegen te gaan, om een proteststem tegen verdrukking te laten 

horen, elkaar steun te geven en om hulp te bieden waar dat het hardst 
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nodig is. Goed om in het oog te houden als we de balans opmaken van 

waar je echt voor geeft. 

 

Dank voor alle inzet in opbouw en bijdragen, 

Gerrit Dortland 

 

Verwachte opbrengst Kerkbalans 

  
Allereerst een hartelijk woord van dank voor iedereen die ook deze 

actie mede mogelijk heeft gemaakt qua voorbereiding en organisatie. 

Elke keer weer een hele klus om alles goed uit te voeren van de aftrap, 

de lopers in weer en wind, tot aan de verwerking. De eerste indicatie 

van de actie kerkbalans willen wij U graag geven in deze uitgave van 

de Hofstem. Wij verwachten dat de opbrengst 2019 heel dicht bij de 

begroting uitkomt, nl. rond de € 78.500,-. Wij danken alle gevers 

hiervoor! Vanzelfsprekend volgen de precieze cijfers in de volgende 

uitgave met verdere informatie m.b.t. de analyse van de bedragen enz. 

  
Harm- M. Schreurs 

Namens de Kerkrentmeesters   

 

De klus is geklaard 
  
Het zit er weer op, de klus is weer geklaard 

op enig nawerk na. 

Ik wil mijn dank uitspreken aan al die 

lopers die deze periode de enveloppen 

weer hebben rond gebracht, opgehaald en 

ingeleverd. “Chapeau”. Dank jullie wel!! 

De inleveravond, dinsdag 5 februari was 

een hele gezellig avond, veel lopers bleven 

even zitten voor een kopje koffie en een 

kleine traktatie, tijd om een praatje met 

elkaar te maken. En natuurlijk ook dank aan de gevers. Over cijfers en 

getallen komen we later terug als de balans is opgemaakt. 



 

14 

Voor nu nogmaals, dank jullie wel. 

“De kerk is van ons allemaal” 

 

Tot later in de Hofkerk. 

Namens college van kerkrentmeesters,  

Harm Medema 

 

Restauratie orgel 
 

De werkzaamheden aan ons orgel zijn in de 

afrondende fase. In februari zal alles naar 

verwachting klaar zijn. Zoals bekend is 

hiervoor het potje ingezet en een deel is 

voorgefinancierd om de werkzaamheden 

helemaal naar wens te kunnen afronden. De 

registers, de pijpen en het houtwerk zijn weer 

als nieuw. Het orgel is dan weer van een 

bijzondere 

hoge kwaliteit. 

Maandenlang 

heeft onze klussenclub zich met veel 

passie ingezet. Zonder deze inzet zou 

het orgel niet in één keer gerestaureerd 

kunnen worden. Dit heeft de Hofkerk 

vele tienduizenden euro’s bespaard. 

Ook bewijst dit hoe vitaal de Hofkerk 

is om een dergelijke grote uitdaging 

succesvol aan te gaan en af te ronden. 

Een groot woord van dank voor deze 

enthousiaste groep vrijwilligers. 

  

Namens de Kerkrentmeesters,  

Harm- M. Schreurs 
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Overzicht giften en collectes januari 
 

Koffiepotje  € 78,10  

Orgelfonds  € 5,00  

St. Armoedebestrijding, d.d. 6 januari  € 115,30  

Eigen gemeentewerk, d.d. 6 januari  € 108,32  

Diaconie, d.d. 13 januari  € 62,02  

College van kerkrentmeesters, d.d. 13 januari  € 71,38  

St. Matamba, d.d. 20 januari  € 157,00  

Oecumene, d.d. 20 januari  € 130,05  

Casa Elia, d.d. 27 januari  € 74,75  

JOP, d.d. 27 januari  € 50,70  
 
 

Giften: 

Van personen die onbekend wensen te blijven ontving mevr. Meijer € 

10 en € 20, mevr. de Jong € 10, dhr. Ponsteen € 20, mevr. Westera € 

10 en mevr. Schuurman € 20. Van dhr. W ontving de kerk € 65 voor 

het orgelfonds.  

Voor de diaconie ontving ds. Tieneke € 20 van mevr. K. en mevr. 

Bosch € 20 van mevr. H. 

 

Hartelijk dank hiervoor, Janke Meulenbeld 
 

Collectedoelen van de diaconie in de maand maart 
02 maart: Amnesty International 10 maart, begin zondagen 40-

dagentijd: Kerk in Actie: Kerk zijn in woord en daad. Kerk in Actie 

ondersteunt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba met 

theologisch onderwijs en helpt kerken diaconale activiteiten op te 

zetten.  

17 maart: Kerk in Actie: Verlaat de gevangenis… En dan? Veel 

gevangenen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven 

opbouwen. Op eigen kracht blijkt dit erg moeilijk. Ex-gedetineerden 

hebben vaak schulden, geen woonruimte, geen werk en geen sociaal 

netwerk. Stichting Exodus Nederland, partnerorganisatie van kerk in 
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Actie, biedt hen de kans te werken aan een succesvolle terugkeer in de 

samenleving.  

24 maart: Kerk in Actie: Stop kinderarbeid in India. Kerk in Actie 

werkt samen met partnerorganisaties aan beter onderwijs. Jaarlijks 

worden 5000 ouders en kinderen voorgelicht over het belang van 

onderwijs, worden scholen bezocht om advies te geven en worden 

meer dan 700 werkende kinderen (terug) naar school begeleid. 

 

Namens de diaconie, Joke Flokstra  

 

De Hofvijver 
Jammer dat we geen antwoord van u hebben gekregen op 

medewerking om een tuin op te knappen en meer mensen voor de heer 

Bannink. 

Waar we heel blij mee zijn is met uw bijdrage voor de 

armoedestichting. We kregen een computer, kinderfietsje, kinderstoel, 

speelkleed, 2 wiegjes een open kast en ladekastjes. Waar nog vraag 

naar is zijn Maxi-Cosi’s en wandelwagens. Als u deze vraag eens bij 

kinderen of familie en vrienden wilt neerleggen wie weet staat er 

ergens nog wel wat en maken we er mensen blij mee. 

 

Dank voor alle goede gaven namens de diaconie. 

Jet Slinger-de Graaf Tel.662093 of0681504914 

Per mail: jetslinger10@gmail.com 

 

Thema Hofavond 13 maart:  Grenzeloos creëren!?                                                                                       
“De mens heeft de aarde uit haar sluimer gewekt” 

In de christelijke ethiek wordt het begrip rentmeesterschap gebruikt 

voor ons omgaan met ons bezit en met het geschapene. Uitgangspunt 

is dat God de eigenaar van alles is, dat Hij zijn schepping aan de mens 

in beheer heeft toevertrouwd. Dat de mens geen absoluut eigenaar van 

zijn bezit is, maar het in beheer heeft gekregen, houdt in dat zijn 

gebruik daarvan overeenkomstig Gods bedoelingen moet zijn, in 

dienst van God en tot welzijn van de naasten, in het bijzonder ook de 

behoeftigen, zowel in de naaste omgeving als wereldwijd. Zo heeft het 

mailto:jetslinger10@gmail.com
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rentmeesterschap wereldwijde dimensies. De mens mag de schepping 

niet uitputten of vernielen, maar dienen! De geschiedenis laat zien dat 

de mens zich hier niet veel van heeft aangetrokken. Zo verzuchtte 

Franciscus (1181-1226): “broeders en zusters, bidt en waakt, dat onze 

lieve zuster aarde niet naar broeder bliksem gaat”. Of, in de taal van de 

dichter (Jan van Opbergen): “Herschepping: Op de zevende dag schiep 

God de mens. En de mens begon haastig te leven, want hij dacht: ik 

heb hooguit honderd jaar de tijd om te vinden en te zien. En hij keek 

wel uit voor een ander, want hij vreesde: die ligt me in de kortste keren 

vóór. En hij dacht maar weinig na, de mens, want hij meende: ik moet 

vooruit, de breedte af, de hoogte in. Uit andermans dood bakte hij 

brood om tijd te winnen en zijn devies werd: komen zien en heersen. 

En de mens draaide zich een rad voor de ogen. Dat schoof hij onder de 

tijd en noemde het ‘vooruitgang’. Toen legde hij zich vleugels aan, hij 

raasde door de lucht en noemde het ‘welvaart’, ‘verheffing van de 

mens’. Tenslotte zag hij geen kans meer om nog tijd te winnen en 

uitgehold en moe gevlucht ging hij zitten en noodgedwongen dacht hij 

na. Toen keerde hij terug naar de plaats waar hij gemaakt was, de 

aarde, en hij huilde om eeuwen voorbij en kinderen verloren. Daarna 

stond hij op, de mens, en ging naar een ander mens, naar velen, en zei: 

zullen wij toch maar samen? We leven maar kort, maar we hebben een 

zee van tijd.”  

Of we die zee van tijd nog hebben, is maar de vraag. In ieder geval een 

vraag waar de Australische klimaatdenker Clive Hamilton zich 

diepgaand mee bezig houdt. Zijn missie is: de aarde redden als 

woonplaats van de toekomstige mensheid. De eerste stap die we 

moeten nemen, is volgens Hamilton dat we zonder voorbehoud 

erkennen welke unieke rol we als mensheid spelen. Over die rol gaan 

we het hebben op deze Hofavond. Aan de hand van teksten, 

beeldmateriaal en inspirerende voorbeelden. 

 

Van harte welkom op woensdag 13 maart. Aanvang 20.00 uur, vanaf 

19.45 staan koffie en thee klaar. 

Mark Verschoor en Joke Flokstra  
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Biddag voor gewas en arbeid 
Ook op 13 maart, voorafgaande aan de Hofavond, wordt in de Hofkerk 

“Biddag voor gewas en arbeid” gevierd. Het is een dag om even stil te 

staan bij wat het leven ons biedt en bij het werk – al dan niet betaald – 

dat we mogen en kunnen doen. Ook hier gaat het om rentmeesterschap. 

De diaconie nodigt u van harte uit om deel te nemen aan de 

gezamenlijke maaltijd voorafgaande aan het avondgebed. U wordt 

gevraagd zelf uw brood mee te nemen, de diaconie zorgt voor soep en 

drinken. De maaltijd begint om 18.30 uur. Het avondgebed wordt 

geleid door ds. Tieneke van Lindenhuizen, en begint om 19.00 uur.  

Graag tot ziens op één of alle van bovengenoemde activiteiten. 

Joke Flokstra 

 

Voleinding 
Veel mensen hoor ik spreken over de “eindtijd”, anderen over het 

“einde van de wereld”. Jezus gebruikt echter een andere benaming. 

Mattheus 28: 20: “Zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van 

de wereld. Amen.”, wat tevens de afsluiting is van het Mattheus 

evangelie. Voleinding is een heel ander begrip dan “het einde”. In het 

Oude Testament kom ik een paar keer tegen dat de aarde ergens 

“VOL” van wordt.  

Als God de Israëlieten vergeeft, dat ze niet wilden geloven dat ze het 

Beloofde Land konden veroveren, zegt Hij tegen Mozes: (Numeri 14: 

21) “Zo waar Ik leef, de hele aarde zal met de heerlijkheid van de 

HEERE vervuld worden!” en de profeet Habakuk: (Habakuk 2: 14) 

“Want de aarde zal vol worden met de kennis van de heerlijkheid van 

de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt.” Teksten waar 

je heel blij van kunt worden. Het zijn geweldige vooruitzichten om 

deel aan te mogen hebben. We leven in tijden die mensen angstig 

kunnen maken, maar wie gelooft, weet wat wij hebben te verwachten. 

Ik droom niet van een hemel, maar wel van een aarde VOL van Gods 

heerlijkheid, zoals Paulus aan ons belooft in (Colossenzen 3: 4) 

“Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult 

ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.” 

Ernst van Olffen 
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Alt Reformierten over de grens 
 

Het begrip Alt Reformierten in Duitsland wordt vaak gelijk gesteld met 

de Oudgereformeerd gemeenten in Nederland. Dat is onjuist. Graag 

schrijf ik daarom iets over deze kerkgemeenschap net over de grens. 

De Alt Reformierte gemeenten zijn ontstaan omstreeks 1838. Zij 

kwamen voort uit de liberale tendensen in de protestantse kerk van 

toen. Het begin van deze opwekkingsbeweging lag in Nederland, 

Dominee Hendrik de Cock uit Ulrum was de eerste aandrijver van wat 

eindigde in de afscheiding. Zijn beweging sloeg over naar de 

aangrenzende Duitse gebieden Oost-Friesland en de graafschap 

Bentheim. Daar werden veertien Alt Reformierte gemeenten gevormd. 

Tot op de dag van vandaag heeft men het over ‘de Koksen‘, naar de 

geestelijke vader. 

De voertaal in de kerk was vaak Nederlands, maar in de nazitijd werd 

dat verboden. De veertien gemeenten hadden een eigen bestuur. Zij 

sloten zich echter in 1923 aan bij de GKN en namen als volwaardig lid 

deel aan de synode der Gereformeerde Kerken. De opleiding van 

pastoren (spreek dominees), gebeurde in Kampen, aan de 

Theologische Hogeschool. 
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In de Samen-op-weg periode kwam de groep, wat de organisatie 

betreft, in moeilijkheden. Wat nu te doen? Besloten werd een 

samenwerkingsverband aan te gaan met de ‘normale’ Reformierte 

Kirche in Duitsland. Ook werd met de PKN een 

samenwerkingsverband gesloten, echter zonder volwaardig lid te zijn. 

Dit laatste om de opleiding van dominees te waarborgen. Maar men 

vindt het belangrijk een eigen identiteit te behouden. Daarom de 

zelfstandigheid. 

De Alt Reformierte Kirche is een ‘Freikirche‘, dat betekent dat zij niets 

uit de pot van de ‘Kirchensteuer‘ (kerkelijke belasting) krijgt, maar 

zich geheel zelf moet financieren, wat tot nu toe heel goed gelukt.  

Tegenwoordig zijn er nog dertien gemeenten met gezamenlijk 6700 

leden. Een bijzondere gemeente is die van Wuppertal. Ze ligt ver uit 

de buurt, maar heeft een eigen geschiedenis. De oprichter van deze 

gemeente op gereformeerde grondslag is de Nederlandse dominee 

Kohlbrugge. Daarover schrijf ik graag later meer. Op de foto: de Alt 

Reformierte kerk van Emlichheim met ongeveer 1000 zitplaatsen, 

waarvan men zegt dat er zondags 800 bezet zijn. 

 

Hendrik Tel 
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TIJDVERSCHIJNSELS 

Wilmink en de sprekende ezelin 
 

Een achternichtje van me had haar baby Naomi genoemd. Ze had het 

een leuke naam gevonden. Kende iemand die zo heette. Dat had haar 

op het idee gebracht. “Tsja”, zei ik, “maar Naomi is toch niet zomaar 

een leuke naam?” 

De jonge moeder had geen idee wat die ouwe oom bedoelde. Dus 

vertelde ik dat Naomi een bijbels omaatje is geweest dat haar niet-

joodse schoondochter – een weduwe – handig koppelde aan een rijke 

jood, waarmee de stamboom ontstond waar David uit is 

voortgekomen. En dat de lijn, in onze joods-christelijke fantasie, van 

David is doorgetrokken naar Jezus. Je moet er, kortom, niet aan denken 

dat die Naomi er niet was geweest… 

‘Ze kijkt me aan alsof ze Maarten ‘t Hart voor zich heeft’, dacht ik. 

Dat was natuurlijk onzin, maar ook ik heb de neiging veel bijbelse 

verhalen anekdotisch te bekijken. Eigenlijk heb ik die neiging al sinds 

mijn kinderbijbeljaren, toen W.G. van de Hulst het me allemaal zo 

sprookjesachtig wist te vertellen. Ik ben het kinderbijbelgevoel nooit 

echt kwijtgeraakt. Toen ik bijvoorbeeld las dat een protestantse 

schrijver een hekel had aan Abel, herkende ik dat. Ik heb Abel, die 

(samen met God nota bene) zijn broer Kaïn zo treiterde dat die ’s 

werelds eerste moordenaar werd, altijd een onprettig personage 

gevonden. Dominee Carel ter Linde weet haarfijn uit te leggen waarom 

men God deze fabel heeft aangedaan, maar voor mij is het al sinds 

W.G. van de Hulst een ongemakkelijke fantasie. 

Zo’n onwezenlijk gevoel heb ik altijd nog sterker gehad bij die louche 

Jacob, die zijn oude, halfblinde vader en zijn onverschillige broer Ezau 

beduvelde en na de huwelijksnacht ontdekte dat hij met de verkeerde 

in bed had gelegen. Zou Lea toch niet zo onaantrekkelijk zijn geweest? 

Op die laatste fantasie kwam ik uiteraard in mijn kinderjaren nog niet, 

maar als leerling-journalist werkte ik met gereformeerde Bijbelbelt-

collega’s. Die dachten zo. Toen een nieuwe secretaresse, kennelijk 

geen knappertje, kwam kennismaken, hoorde ik in alle ernst een 
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collega mompelen: “En ziet het was Lea”. Ik schaamde me dat ik hem 

begreep. Het zit kennelijk in de genen, ook in mijn hervormde. 

 

Met zo’n verleden is het niet verwonderlijk dat ik graag ietwat ironisch 

praat over bijbelse fabels, zonder er de draak mee te willen steken. Laat 

dat nou door een man die zelf vol humor zit verkeerd zijn begrepen. 

Onlangs verscheen de dikke biografie van Willem Wilmink. Toen hij 

in Twente kwam wonen, hebben wij hem onmiddellijk aangetrokken 

als columnist voor Tubantia. Daar was ik best trots op. Wat lees ik nu 

in de biografie? Dat het hem de keel uithing hoe ik hem herhaaldelijk 

vermanend toesprak over stukjes waar lezers aanstoot aan zouden 

kunnen nemen. Dan zou er weer een dominee hebben opgebeld, 

bijvoorbeeld omdat Willem de sprekende ezelin van Bileam op de hak 

had genomen. Hij wilde niets meer met mij als hoofdredacteur te 

maken hebben, lees ik. 

Ik herinner het me niet, maar sluit niet uit dat ik met hem mee heb 

gefantaseerd over sprekende ezels en dito slangen. Nu zit ik dus niet 

alleen met de wetenschap dat Wilmink me voor een discipel van zware 

dominees heeft versleten, maar ook dat lezers van mijn Hofstem-

stukjes, als zij de biografie aanschaffen, kunnen concluderen: hij is zijn 

kinderbijbel ècht nooit ontgroeid. 

Laat ik u daarom, afsluitend, vertellen hoe onze samenwerking in 

werkelijkheid eindigde. Dat staat ook in de biografie. Ik had de door 

mij bewonderde dichter en zijn vrouw Wobke op bezoek om eens bij 

te praten. Vriendelijk en o zo voorzichtig heb ik hem toen gevraagd 

ietsje meer krantgericht te denken bij het schrijven van zijn columns. 

Dat vond hij een interessant idee, iets om over na te denken tijdens de 

wandeling naar huis. Zodra hij thuis was, liet hij Wobke bellen. 

“Willem schrijft nooit meer voor jou!”, deelde zij mee. 

Zo is het gegaan. Niks ruzie over een sprekende ezel en boze dominees. 

Ik had geprobeerd een fijngevoelige dichter ietwat bij te sturen. Dat 

was dom. 

 

Wim Timmers 
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VERWONDERING 

Waarom we soms een voorbeeld aan de Engelsen 

kunnen nemen. 

 
Volgens Godfried Bomans, die ooit een tijd lang in Londen woonde,  

verontschuldigen de Engelsen zich eerst, voordat ze hun mening 

geven. Ze beginnen namelijk vaak met: “ I might be wrong, but….om 

vervolgens hun standpunt kenbaar te maken. Ze beginnen dus met de 

vooronderstelling dat ze in de eerste instantie fout zitten. Misschien 

had ik daar de afgelopen week een voorbeeld aan moeten nemen. Wat 

is gebeurd?  Nederlandse scholieren spijbelden de afgelopen week in 

Den Haag  massaal om te protesteren tegen de gematigde  

milieuplannen van het kabinet. Een klein onderzoekje wees daarbij uit 

dat vooral VWO-ers uit Amsterdam kwamen opdraven. Twee groepen 

scholieren lieten het afweten: de VMBO-ers en de scholieren uit het  

Reformatorisch onderwijs. “Die van het VMBO interesseert het niet, 

omdat politiek hen niet zo boeit, en die van het Reformatorisch 

onderwijs willen niet ongehoorzaam zijn”, fluisterde een duiveltje in 

mijn oor. Foei! Ook ik maakte me er dus aan schuldig: vooroordelen. 

Terwijl ik toch vroeger zelf ook op de Mavo zat, en in die tijd nog heb 

geprotesteerd tegen de kruisraketten! Bij navraag  bleek dat de VMBO-

ers het  niet zo zagen zitten om één dag actie voeren tegen plannen die  

volgens hen toch al in gang waren gezet. De Reformatorische 

leerlingen vonden inderdaad dat je niet moest spijbelen.  Maar in beide 

gevallen toch plausibele argumenten. 

En toch. Ik had mijn oordeel blijkbaar al klaar, zonder eerst fatsoenlijk 

het nieuws verder af te luisteren. Mijn mening baserend op een soort 

algemeen beeld dat je van bepaalde groepen hebt. Misschien is het een 

schrale troost dat ik niet de enige ben die zich schuldig maakt aan 

vooroordelen. Overal, op het werk, in de sportkantine, in de 

supermarkt wordt er gepraat, gekeken, geroddeld, geoordeeld, en 

hebben mensen hun mening klaar. We hebben een mening, of 

verwachten van anderen dat ze een mening hebben. Vooral aan 

bekende Nederlanders dichten we blijkbaar een groot kritisch vemogen 

toe, alsof onze BN-ers overal een hapklare oplossing voor hebben. . 
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Onovertroffen daarin vond ik Johan Cruyff, die overal wel een mening 

over had. Natuurlijk op het gebied van sport (“Als je wilt scoren, moet 

je schieten”) maar ook meer levensbeschouwlijk ( “”Ieder voordeel 

heb z’n nadeel”)  overigens ook andersom toe te passen. En zelfs voor 

het fileprobleem had hij een oplossing (“Allemaal zo hard mogelijk 

blijven doorrijden”). Kijk, geniaal toch! De hele wereldproblematiek 

in één klap opgelost. Kan geen Buma of  Klaver tegenop. Geen 

urenlange debatten, geen speciale kamercommissies, geen 

duimendikke rapporten en hoofdpijndossiers meer. Met één heerlijke 

opmerking over asielzoekers, ontwikkelingssamenwerking, 

derdewereldproblematiek en het milieu vegen we alle zorgen van tafel, 

en staan we weer met beide benen op de grond…… 

Ach, misschien moet je het ook weer niet té serieus nemen. We zijn op 

het wereldtoneel tenslotte in zekere zin allemaal maar amateurs. We 

moeten van onszelf niet verwachten dat we altijd komen met goed 

doortimmerde, weloverwogen standpunten. Dan konden we met z’n 

allen wel het Haagse Pluche op.   

Anders, vind ik, wordt het wanneer het gaat om onze mening over de 

anderen om ons heen. Zelfs Jezus lijkt daar gevoelig voor te zijn, 

wanneer hij vraagt aan zijn leerlingen: “Wie zeggen de mensen dat ik 

ben?” Gevolgd door de vraag: “ Maar wie zeggen jullie dat ik ben?” Is 

het uit onzekerheid, dat Jezus die vraag stelt, of onderwerpt hij zijn 

leerlingen aan een test?. Beken maar eens kleur, zeg eens hoe je over 

mij denkt, en waar je staat. Maar…niet iedereen is zo sterk als Jezus, 

en kan zich zo kwetsbaar opstellen. Het is goed om een mening over 

iemand te hebben, maar nog belangrijker wat je met die mening doet.  

Spreek je hem uit, of is het beter of hem even vóór je te houden? En 

ja, het is goed om daarbij af en toe heel simpel dat oude gezegde even 

te herinneren: “Onze Lieve Heer heeft vreemde kostgangers….” 

 

 

Martin Kila. 
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Oldenzaal tegen MS 
Op 2e pinksterdag dit jaar, gaat het team van Oldenzaal tegen MS, 

opnieuw de uitdaging aan. 

Tijdens het landelijke evenement van stichting MoveS, ‘Klimmen 

tegen MS’ wandelen zij vanuit Malaucéne, een plaatsje aan de voet 

van de Mont Ventoux in Zuid- Frankrijk, de 21 kilometer lange en 

steile weg naar de top van de reus van de Provence. 

 

Het team bestaat inmiddels uit zo’n 10 personen, waaronder de drie 

Oldenzaalse lotgenootjes met de diagnose MS, : Anouk Woordes, 

Denise Harperink en Pascal Landheer. De overige teamleden bestaan 

uit familie en vrienden van de dames. Met zijn allen gaan zij op 10 juni 

2019 de uitdaging aan, zij doen dit om zoveel mogelijk geld op te halen 

voor onderzoek naar MS. 

MS, multiple sclerose voluit, is een chronische ziekte aan het centrale 

zenuwstelsel. In Nederland lijden er zo’n 17.000 mensen aan deze 

aandoening. Het is de meest invaliderende ziekte onder jonge mensen 

en is zeer ingrijpend voor zowel de patiënt zelf, als de omgeving. 

MS is helaas nog niet te genezen en daarom is er nog heel veel geld 

nodig voor onderzoek. 

Om zoveel mogelijk geld op te halen daarvoor en MS onder de 

aandacht te brengen, organiseert Oldenzaal tegen MS, dit jaar op 

zondag 7 april, voor de derde keer een wandeling door de prachtige 

natuur die Twente rijk is. 

De organisatie is al een tijdje bezig met de voorbereidingen en heeft 

verschillende wandelroutes uitgezet. Er zijn routes uitgezet van 6, 12, 

18 en 25 km. Daarnaast is er rekening gehouden met minder validen, 

er is een korte route van 1,5 kilometer en een route van 5 kilometer 

over een volledig verharde weg, die daardoor geschikt is voor 

scootmobiel, rollator, rolstoel en kinderwagens. Deze route kan 

verlengd worden met nogmaals 5 kilometer. Er is dus voor ieder wat 

wils. 

De start van de wandeling vindt ook dit jaar plaats bij restaurant: 

‘Pannenkoekhoes de Stroper’ in de Lutte. Op zondag 7 april kan er 
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vanaf 09.00 uur gestart worden met de 18 en 25 kilometer tocht, tussen 

09.30 uur en 11.30 uur gaan de overige afstanden van start. 

Op de pauze plek, is er tegen een vrije gift, koffie of thee met wat 

lekkers te krijgen en kinderen kunnen grabbelen. Daarnaast zijn er 

enkele informatie standjes aanwezig met informatie over MS en het 

evenement: “Klimmen tegen MS’. 

Deelname aan de wandeling kost 5 euro per persoon, kinderen t/m 12 

jaar mogen gratis deelnemen. Inschrijven kan via de 

website:’www.oldenzaaltegenms.nl of per mail naar 

oldenzaaltegenms@gmail.com 

‘We hopen er ook dit jaar weer een geslaagd evenement van te maken 

en veel geld op te halen voor onderzoek naar MS.’  

 

 Denise Harperink (organisatie). 

 

Bedankt!  
 

Zondag 20 januari ontvingen wij een prachtige bloemengroet namens 

de Hofkerkgemeente. 

Heel hartelijk dank hiervoor. Zo’n gebaar steunt en sterkt je! 

 

Johan en Nan de Jong. 

 

Oproep! 
Het bloemenrooster heeft dringend dames en heren nodig die eens in 

de vier à vijf weken de bloemen voor de zondag willen ophalen.   

Deze worden vrijdag bij de bloemenhoek telefonisch besteld en 

zaterdag hier opgehaald. Zondag worden deze mee genomen naar de 

kerk.  

 

Het zal heel erg fijn zijn als mensen onze groep willen versterken.  

Met vriendelijke groeten,  

Brigitte Bosch  

Telefoon 0541 522873 / 0623845886  

 

mailto:oldenzaaltegenms@gmail.com
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Vergaderingen / bijeenkomsten in de Hofkerk  
 

Vergadering kindernevendienst Do  21 febr.  20.30 uur  

In stilte het weekend beginnen Vrij  22 febr.  19.00 uur  

Jeugdkerk  Zo  24 febr.  10.00 uur  

Commissie eredienst  Ma  4 maart  14.00 uur 

Moderamen  Ma  4 maart  19.30 uur  

Diaconie  Ma  11 maart  20.15 uur  

College van kerkrentmeesters Ma  18 maart  19.30 uur  

Bijeenkomst 

bezoekmedewerkers  
Di  

19 maart  13.30 uur  

Raad van Kerken  Ma  25 maart  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: 29 maart 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: 

21 maart   
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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