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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/
http://www.hofkerk-oldenzaal.nl/
mailto:jvlindenhuizen@gmail.com
mailto:jvlindenhuizen@gmail.com
mailto:famschollaardt@gmail.com
mailto:famschollaardt@gmail.com
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Een kruis dragen 
ik was niet de enige 

niet de eerste en niet de laatste. 

 

De een gaat gebukt 

de ander loopt weg 

de derde kijkt toe. 

 

Het drukt op mijn schouders. 

Het hout. En de haat. 

En ik weet niet 

wat erger is. 

 

Droeg ik mijn kruis? 

Of het jouwe?  

 

Margreet Spoelstra  

 

Bij de diensten 

Zaterdagavond 30 maart is er weer een viering In een ander Licht. Dit 

keer in de Abdij aan de Zuidwal want de kerk is bezet. Aanvang 19.00 

uur.  

Op 31 maart gaat ds. R. Vedders-Dekker uit Markelo voor. Het is de 

4e van de 40-dagentijd en we komen steeds dichter bij het lijden, het 

sterven en de opstanding van Jezus. Hij die voor de levenden is 

gestorven en opgewekt (2 Kor. 5,15).  

Op 7 april is ds. Tieneke onze voorganger, de 5e van de 40-dagen. Met 

het verhaal van de onrechtvaardige pachters dat het optreden van Jezus 

inpast in de lange geschiedenis van Gods boodschappers in de wereld.   

Op de 6e zondag van de 40 dagen, 14 april, gaat onze katholieke 

collega Gert de Wolf voor. Mocht Gert zich aan het rooster houden dan 

zal het gaan over ‘Twee leerlingen die een ezel halen’. Over de 

bijzondere intocht van Jezus in Jeruzalem. Maar is het wel een intocht?  

En donderdag 18 en vrijdag 19 april kondigen we even in een blokje 

aan. Op die twee avonden luisteren we naar de Matteüs passie o.l.v. 
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Jan en Annemarie Schoenmaker. En let op, beide diensten beginnen 

om 19.00 uur - ds. Tieneke is de voorganger. Op Witte Donderdag 

vieren we samen het Heilig Avondmaal.  

En dan is het zover: in alle vroegte vieren we op 21 april om 7.00 de 

Paasochtend. Gert de Wolf en ds. Tieneke zijn de voorgangers. En om 

10.00 uur is de 2e Paasviering. Met Maria gaat de zon op over haar en 

onze wereld. Een roep tot leven, Jezus leeft. Díe beleving, halleluja.  

 

Ds. Tieneke van Lindenhuizen  
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Zondag – 31 maart – 10.00 uur 4e zondag 40-dagentijd 

 
Voorganger  Zondagskind  

Ds. Vedders-Dekker (Markelo) Naut Verbeek  

Ouderling  Kindernevendienst  

Mevr. M. v.d. Langemheen  Katja Verbeek  

Diakenen  Collectes  

Mevr. J. Slinger 1) Dorcas  

College van kerkrentmeesters  2) Orgelfonds  

Dhr. H. Medema  Autodienst  

Organist  Fam. Valkema 

Dhr. J. Schollaardt  Tel. 516348  

 

Zondag – 7 april – 10.00 uur 5e zondag 40-dagentijd  

 
Voorganger  Zondagskind  

Ds. J. van Lindenhuizen  Samuel Akuesson  

Ouderling  Kindernevendienst  

Dhr. G. Pape  Meiliany Utung  

Diakenen  Collectes  

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

College van kerkrentmeesters  2) Orgelfonds  

Dhr. H. Schreurs  Autodienst  

Organist  Fam. Arends  

Dhr. H. Warnaar  Tel. 551502 

 

Zondag – 14 april – 10.00 uur 6e zondag 40-dagentijd  

 
Voorganger  Zondagskind  

Dhr. G. de Wolf  Nadia ter Beek  

Ouderling  Kindernevendienst  

Mevr. J. Westera  
Marjolein Brinkman 
Marianne Hamhuis  

Diakenen  Collectes  

Dhr. J. Bruil  1) Diaconaal werk plaatselijk  

College van kerkrentmeesters  2) Orgelfonds  

Dhr. H. Schreurs  Autodienst  

Organist  Fam. Dreierink  

Dhr. J. Schollaardt  Tel. 533030  
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Donderdag – 18 april – 19.00 uur  

 Witte donderdag / Avondmaal  

Opvoering deel 1 Matteus Passie o.l.v. Annemarie Schoenmaker  

 
Voorganger  Diakenen  

Ds. J. van Lindenhuizen  
Mevr. B. Frowijn  
Dhr. R.G. Dreierink  

Organist  Collectes 

Dhr. J. Schollaardt  1) Oldenzaal tegen MS 

 

 

Vrijdag – 19 april – 19.00 uur  

Goede vrijdag  

Opvoering deel 2 Matteus Passie o.l.v. Annemarie Schoenmaker  

 
Voorganger  Diakenen  

Ds. J. van Lindenhuizen  
Mevr. B. Frowijn  
Dhr. R.G. Dreierink  

Organist   

Dhr. J. Schollaardt   

 

 

Zondag – 21 april – 7.00 uur   

Vroege Paasmorgenviering,  

m.m.v. Projectkoor o.l.v. Annemarie Schoenmaker  

 
Voorganger  Pianiste  

Ds. J. van Lindenhuizen  
Dhr. G. de Wolf  
 

Mevr. J. de Bruin 
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Zondag – 21 april – 10.00 uur  

1e Paasdag m.m.v. Teun Nicolai, trompet  

 
Voorganger  Zondagskind  

Ds. J. van Lindenhuizen  Lisa Brinkman  

Ouderling  Kindernevendienst  

Mevr. M. v.d. Langemheen  Renske Bork / Marianne Hamhuis 

Diakenen  Collectes  

Dhr. G. Dortland  1) Hospice Oldenzaal  

College van kerkrentmeesters  2) JOP Paascollecte  

Dhr. H. Meulenbeld  Autodienst  

Organist  Mevr. W. Sanderman  

Dhr. J. Schollaardt  Tel. 522271 

 

 

Zondag – 28 april – 10.00 uur  

 
Voorganger  Zondagskind  

Ds. M. Vlasblom (Losser) Naut Verbeek  

Ouderling  Kindernevendienst  

Mevr. R. van Dijk  Katja Verbeek  

Diakenen  Collectes  

Dhr. F. Woordes  1) Casa Elias 

College van kerkrentmeesters  2) Eredienst en kerkmuziek  

Mevr. I. Simao  Autodienst  

Organist  Mevr. Elferink  

Mevr. J. Westra  Tel. 514396  
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Op weg naar Pasen  

 

Nog even en dan ‘vieren’ we de Stille Week en Pasen. Ik verheug me 

er op om samen die weg weer te gaan en samen brood 

en wijn te delen op Witte Donderdag. Om het lijden méé 

te voelen ook op Goede Vrijdag, te waken in de nacht 

en om in alle vroegte de Paasochtend te vieren en als 

nieuwe mensen op te staan. Soms denk ik dat ik het 

verhaal van het lijden, de dood en de opstanding wel 

begrijp. Maar er zijn ook momenten dat ik vertwijfeld 

achterblijf. Een mens die sterft omdat hij eindeloos 

liefhad? Waarom in Godsnaam? Als ik me vertwijfeld voel dan helpt 

het altijd om te kijken naar Jezus’ laatste levenslessen. Juist omdat wat 

in hem begonnen is niet als een nachtkaars uit is gegaan. Tot het eind 

toe spreekt en leeft Jezus Gods bevrijdende woorden, wast hij de 

voeten van zijn leerlingen, deelt hij brood en wijn. Tot het eind toe is 

zijn liefde sterker dan haat en dood. Hij weet hoe kwetsbaar en 

breekbaar de mens is, maar hij blijft geloven in de kracht van de mens. 

Zou dat het zijn? Nog even en hij zal worden uitgeleverd. Nog even en 

hij zal zich totaal toevertrouwen aan zijn God. Maar daarvóór 

vertrouwt hij zich toe aan de handen van zijn leerlingen, aan ons. Hij 

die God was in ons midden, die vasthield aan de liefde, daarvan deelde, 

maar ook daaraan brak. Hij vertrouwt zich toe aan God maar misschien 

nog wel meer aan ons. Zou dat het zijn?  

 

In dit morgenlijk begin, 

in dit heden van Gods dromen 

leven aan de dood ontkomen 

ingeplant en opgenomen, 

gaan wij vol verwondering, 

nieuwe mens, de toekomst in. 

 

Inge Lievaart. Uit: Toen werd het morgen midden in de nacht  

 

ds. Tieneke  
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Bakkie Scholtenhof 3 april 

  

Welkom om weer aan te schuiven in de Scholtenhof op woensdag 3 

april. De vorige keer zaten we in de kapel en dat is ons best goed 

bevallen. We starten om 10.00 uur met koffie.  

 

Leerhuis 3 april Etty Hillesum 

 

Ik zal ook een aanmeldingsformulier op de koffietafel leggen, is 

handig. Of even via de mail aanmelden voor de avond over Etty 

Hillesum, ter voorbereiding op de voorstelling van zondag 14 april. 

Aanvang 20.00 uur in de Hofkeuken.  

 

Oecumene 7 april: gastkerk is de Hofkerk  

 

En een uitnodiging om op zondagmiddag 7 april aan te schuiven voor 

het oecumenisch bezoek van onze Syrisch-orthodoxe en RK broeders 

en zusters. De Syrische-orthodoxe kerk heeft vorig jaar als eerste haar 

deuren wijd open gezet voor ontmoeting en nu zijn wij aan de beurt. 

Rijn van Welij zal iets vertellen over de geschiedenis van onze 

kerk(en) en er is ruimte voor ontmoeting en koffie uiteraard. Inloop 

vanaf half 2, en we starten zo rond 2 uur.  

 

Gratis Groot Letter Bijbel 

Graag delen we dit bericht: ‘Veel oudere mensen kampen met slechter 

wordende ogen. De lettertjes in een ‘gewone’ Bijbel zijn te klein 

geworden voor hen. Daardoor gaat het lezen steeds moeilijker of het 

lukt zelfs helemaal niet meer. Met name als het de Bijbel betreft wordt 

dat vaak als een groot gemis ervaren. De Bijbelvereniging heeft het 

initiatief genomen om de Goot Letter Bijbel opnieuw te laten drukken. 

En evenals alle andere uitgaven van deze vereniging wordt ook deze 

5-delige serie (4 delen Oude Testament en 1 deel Nieuwe Testament) 

gratis ter beschikking gesteld. Het enige dat wordt gevraagd is een 

bijdrage in de verzendkosten van € 9,50. Via de website 

www.bijbelvereniging.nl kan de Bijbel gratis worden aangevraagd’.  
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Voorstelling Etty Hillesum 14 april 15.00 uur 

 

En ook hier nog een herinnering aan de bijzondere voorstelling over 

het leven van Etty Hillesum, uitgevoerd door theatergroep Choral. 

Zondag heb ik er nog over gepreekt in Losser en de hele gemeente 

meteen ook maar uitgenodigd. De voorstelling begint om 15.00 uur en 

de prijs is € 7,50. En neem vooral de jongeren mee, voor scholieren is 

de toegang gratis. De scholen zijn uiteraard ook uitgenodigd. Eén van 

de teksten uit de dienst in Losser deel ik graag, juist in deze 40-

dagentijd: ‘Men moet ondanks de vele mensen, de vele vragen, de 

veelzijdige studie, altijd een grote stilte met zich meedragen, waarin 

men zich steeds terugtrekken kan, ook temidden van het grootste 

gewoel en midden in het intensiefste gesprek’. (29 maart 1942) 

 

Ringviering 19 mei Ootmarsum Tubbergen Weerselo Denekamp 

en Oldenzaal 

 

Ootmarsum en Weerselo zijn nog druk doende met de 

beroepingsprocedure maar dat duurt vast niet lang meer. Met de 

overige nieuwe dominees uit de ring, ds. Esther 

Scheer uit Tubbergen en ds. Erna Lensink uit 

Denekamp (en interim Annerie Snier uiteraard) 

vergaderen we regelmatig. Zeker met het oog op 

de toekomst. En daarom nodigen we u graag uit 

voor een gezamenlijke (buiten)viering op zondag 

19 mei in het Stift in Weerselo. Inloop vanaf 

10.00 uur en start van de dienst om 10.30 uur. Zelf 

lunch meenemen want we eten ook samen. En 

neem ook uw eigen stoeltje mee en let op het weer, warme kleren 

wellicht aan! Er is een koor, oppas en een kinderprogramma. In deze 

viering zingen we ook de lievelingsliederen van de gemeenten. Hoe 

gaan we dat regelen? Wij gaan het zo doen: achterin de kerk, bij het 

koffiepotje, komt een doosje te staan en daar kunt u een briefje in doen 

met uw lievelingslied. Misschien ook wel met een uitleg er bij, altijd 

mooi. Van die liederen maken we een soort top 5 en wellicht zingen we 
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uw lied in de dienst van 19 mei. Graag de datum vastleggen en we 

hopen op een mooie en verdiepende kennismaking. NB. Onze eigen 

dienst vervalt. Voor wie dat wil wordt vervoer geregeld. Wordt 

vervolgd. 

 

Losser op reis 

Tijdens mijn dienst en bezoek aan Losser heb ik veel mooie contacten 

opgedaan. Zo ook Manita de Kinkelder ontmoet. Zij is lid van de PK 

gemeente Losser en organiseert af en toe een reis voor gemeenteleden. 

Van 4 tot en met 11 mei organiseert zij een Engeland-reis naar 

Canterbury, Salesbury en Oxford met veel bezoeken aan choral-

evensongs. Prijs is rond de € 680 euro en er zijn nog een paar plaatsen 

vrij. Neem maar even met mij contact op, ik heb de gegevens. Warm 

aanbevolen, prachtige reis.  

 

Tot slot 

Ergens schrijft Prediker: Zwart als git wordt het licht, aardedonker de 

zon de maan en de sterren. Loodzwaar hangen de wolken en na de 

regen klaart het niet op. Een tekst die me maar niet losliet de voorbije 

dagen en weken met op mijn netvlies de aanslagen in Nieuw Zeeland 

en bij ons in Utrecht. Zwart als git wordt het licht. We hebben het 

gevoeld. Die oude, wijze Prediker wist maar al te goed dat ons leven 

zo in puin kan liggen. Prediker lijkt ons te vertellen dat we pijn niet 

kunnen vermijden. Moeten we hier dan stoppen? Nee. Wat wij van 

Prediker kunnen leren is zijn grote eerlijkheid, zijn zoektocht naar wat 

wijs is, het durven stilstaan bij verdriet dat er is, en hoe ga je om met 

wat jou en de wereld overkomt. Prediker leert ons om het leven lief te 

hebben, dat we woorden spreken die mensen aaneensmeden en niet uit 

elkaar drijven. Woorden van vertrouwen, niet van argwaan. Woorden 

van heling, niet van scheiding. Geen woorden van haat maar van liefde. 

Nu, want liefde kan niet wachten.   

 

Daarom voor ons allemaal deze zegenbede. Een zegenbede van de 

aarde onder ons en de hemel boven ons. Want over ons allemaal schijnt 
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de zon en is de blauwe hemel boven ons. Er is geen wij, er is geen zij. 

Er zijn mensen. Dat is het enige verhaal. En wees een zegen.  

 

Van de zon leren te verwarmen, 

van de wolken leren licht te zweven, 

van de wind leren een zetje te geven, 

 

Van de vogels leren hoogte te winnen, 

van de bomen leren standvastig te zijn. 

 

Van de bloemen het stralen leren 

van de stenen het stilliggen leren, 

van de struiken in de lente vernieuwing leren, 

van de stroom de hartstocht leren. 

 

 

Van de regen leren zich uit te laten stromen, 

van de aarde leren moederlijk te zijn, 

van de maan leren zichzelf te veranderen, 

van de sterren leren een van de velen te zijn, 

van de seizoenen leren, 

dat we steeds opnieuw kunnen beginnen.  

Samen.  

 

Ute Latendorf De weg van mijn verlangen. Een spirituele pelgrimsgids  

 

Met warme groet, ds. Tieneke  
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Beweging 
 

Afgelopen maanden is er een ruim aantal gesprekken gevoerd tussen 

gemeenteleden en moderamen, “het dagelijks bestuur” van de kerk. De 

wens om het gesprek aan te gaan kwam voort uit de vragen van 

gemeenteleden, onder andere tijdens gemeenteavond vorig jaar, over 

het reilen en zeilen van de kerk waar we ons op richten en waar we de 

tijd aan besteden. 

Uit de gesprekken kwam veel positiefs over de Hofkerk als gemeente 

naar voren. Er is veel waardering voor de onderlinge steun die mensen 

aan elkaar hebben, de activiteiten die georganiseerd worden, de 

vieringen en de vele vrijwilligers die maken dat we actief kerk kunnen 

zijn.  

Er is ook zorg geuit over verbinding, pastoraat en communicatie. Zo 

vindt een aantal mensen dat we er goed aan doen elkaar actief op te 

blijven zoeken voor een goed gesprek of een klein gesprek(je) 

bijvoorbeeld na afloop van de zondagsdienst. Sommigen vinden dat er 

nog te weinig gelegenheid geweest is Tieneke als onze nieuwe 

predikant te leren kennen. Pastoraat, zowel regulier als crisispastoraat 

en communicatie, vooral over nieuwe activiteiten wordt in het 

bijzonder als belangrijk ervaren. Ook vragen mensen zich af hoe we 

met een beperkter aantal predikantsuren op actieve wijze kerk kunnen 

blijven en hoe we minder predikant afhankelijk kunnen worden. 

De komende maanden gaan we verder met de uitkomst van de 

gesprekken. Sommige aandachtspunten worden nog verder 

uitgewerkt, op een aantal vlakken zijn al concrete stappen ter 

opvolging gepland. Zo zal het reguliere pastoraat meer aandacht 

krijgen. We zorgen ervoor dat er een goede verhouding is tussen 

gemeentewerk en activiteiten buiten de gemeente. We gaan activiteiten 

organiseren waarin predikant en gemeente met elkaar in gesprek 

kunnen gaan, bijvoorbeeld in de vorm van tafelgesprekken. Ook zal er  

initiatief genomen worden om onderling als gemeente aan verbinding 

en opbouw te werken. Bijvoorbeeld door bestaande activiteiten extra 

aandacht te geven maar ook door actief met elkaar in gesprek te blijven 
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gaan over hoe we kerk willen zijn. Om zo inhoud te geven aan dienen, 

leren, vieren en naar buiten toe gemeente zijn.  

Veel om mee aan de slag te gaan en verder met elkaar over van 

gedachten te blijven wisselen. 

Een mooie opdracht aan ons om te bewegen. 

 

Gerrit Dortland 

 
Hofavond 10 april: creëren en pionieren – De betekeniseconomie  

Zeer welkom op de laatste Hofavond van het seizoen waarin het zal 

gaan over o.a. de betekeniseconomie. Kern is, en dat gaan we 

onderzoeken, of en hoe organisaties de waarde van hun product méér 

waard kunnen laten zijn. En kunnen wij daar als kerk iets van leren? 

Betekeniseconomie kent als uitgangspunt dat iedere organisatie in feite 

een maatschappelijke organisatie is. En dat organisaties uit eigen 

overtuiging hun eigen lot verbinden aan de samenleving. Bedrijven die 

zo werken starten met een maatschappelijk probleem en stellen zich 

als doel om dat probleem op te lossen. Een mooie term daarbij is ‘dikke 

waarde’, waarden die gaan groeien. Want de mens is geen ik-mens 

maar een wij-mens. En samen leven we in een wereld die gebaseerd 

is/moet zijn op onderling vertrouwen, gemeenschappelijkheid en 

gunnen. Duurzaam vooral ook, met rechtvaardige prijzen en 

betekenisvolle groei.  

Voor wie er aardigheid in heeft: Google eens op Greyston Bakery. 

Deze bakkerij is een van de meest inspirerende bedrijven, 

‘changemakers’, ter wereld. Midden in één van de armoedigste wijken 

in New York is de Greyston Bakery een duurzaam en sociaal bedrijf 

dat er naar streeft om de kansen voor iedereen te vergroten. Met een 

open personeelsbeleid en zonder sollicitatiebeleid zodat een crimineel 

verleden, drugsgebruik of dakloosheid geen struikelblok meer hoeft te 

zijn om een nieuw leven te beginnen. En de winst wordt gebruikt voor 

begeleiding, kinderopvang, zorg en huisvesting. Of zoals directeur 

Mike Brady het zegt:  'We don't hire people to bake brownies, we bake 

brownies to hire people.'  
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Wat kunnen wij leren van de betekeniseconomie en kan de kerk ook 

een ‘changemaker’ zijn? Inloop om kwart voor 8, aanvang 20.00 uur. 

Jan Jacob Tiemersma en ds. Tieneke bereiden deze avond voor.  

 

Vrijwilligers gezocht voor de kindernevendienst 
 
Wie komt het team van de kindernevendienst versterken? Houd 

je/houdt u van werken met kinderen en van creatief werken met 

bijbelverhalen? Met grote waardering hebben we afscheid genomen 

van Angela, ze heeft een aantal jaren prachtig meegedraaid maar haar 

persoonlijke omstandigheden gaan nu even voor. En na de 

zomervakantie gaat Renske er mee stoppen omdat Yfke naar het 

voortgezet onderwijs gaat. Dat betekent dat we in ieder geval twee 

mensen zoeken die mee kunnen draaien in de begeleiding van onze 

kinderen. Meld je aan bij Renske of ds. Tieneke en zegt het voort. 

Ontzettend leuke club!  

 

Vakantie 

Na Pasen ben ik een kleine twee weken afwezig, van maandag 22 april 

tot en met 5 mei. Voor waarneming kunt u contact opnemen met 

Yvonne of met onze scriba Marja.  

 
Meeleven 
 
Bij de familie Pleijhuis blijven ze dokteren. Gea zal toch opnieuw aan 

haar knie geopereerd moeten worden! 

 

Mevrouw Ank Ten Tije revalideert goed in Gereia. Ze hoopt 

binnenkort weer naar haar eigen woning te kunnen.  

 

Onze gedachten en gebeden gaan uit naar Gerrit en Ida Goorhuis. 

Gerrit is in korte tijd drie keer opgenomen voor een hersenbloeding 

(op dit moment weer in het ziekenhuis) en hoe nu verder. Dankbaar 

zijn ze voor de nabijheid van God en mensen want het valt niet mee. 

We nemen jullie mee in onze dagelijkse gebeden en bidden vooral voor 
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de juiste weg in deze situatie. Want er kan wel veel zorg om je heen 

zijn maar wat is de beste oplossing?  

 

Roel Jansen is inmiddels begonnen met de behandeling, het gaat 

redelijk maar er zijn ook bijwerkingen. We hopen dat de aanpassingen 

verbetering geven Roel. Veel sterkte voor jullie.  

 

Ook voor Froukje Koers bidden we om Gods nabijheid en kracht. 

Wees sterkte in het leven, houvast in de dag en hoop voor de toekomst.  

 

En verder gaan onze gebeden uit naar een ieder die te maken heeft met 

moeiten en zorgen. Soms is het leven zwaar, soms ook als je nog zo 

jong bent. Laten we een hand reiken, warme woorden spreken en nabij 

zijn. Laat er vrede zijn God, onder ieders dak, in ieders huis, in ieders 

hart. 

 

In de week van 25 maart zal een kleine delegatie van de stichting 

Matamba Afrika bezoeken. In hun bagage dit keer twee bijzondere 

voorwerpen: het kruisje én de kaars van Jan Grotenhuis. Daarmee 

komt een belangrijk symbool van hem op de plaats die zoveel voor 

hem heeft betekend.  

 

Het pastoraal team 

 

In memoriam 
Willette Benschop – Roelse  30 juni 1961 – 15 maart 2019  

 

Eind oktober hadden we voor het eerst contact, Willette had te horen 

gekregen dat ze niet lang meer te leven had. Maar eerst ging ze nog op 

reis met de jongste zoon, naar familie in Australië. Een moeilijke, maar 

onvergetelijke reis die diepe indruk heeft gemaakt op iedereen. 

Willette was mild, vroeg nooit naar het waarom, sprak met liefde over 

mensen en over alles. En onze ontmoetingen waren iedere keer 

opnieuw bijzonder. Omdat ze wist wat van waarde was in leven en 

dood. Ze vond het fijn om te horen over die grotere, wijdere ruimte na 
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het leven. Dat wat we niet kunnen denken maar waar we wel verhalen 

over hebben. Ze omhelsde die woorden, ze waren belangrijk en vol 

waarde en betekenis. Eén van de beelden die ze zo mooi vond was het 

beeld van de adelaar. Het staat in het boek Deuteronomium en speelt 

zich af in een dorre woestijn, een niemandsland vol gevaren. Zo kan 

het gaan in een mensenleven, in haar mensenleven. En dan spreekt 

Mozes over hoe God zich ontfermt over de mens, zoals een arend over 

zijn jongen waakt, er boven vliegt en als het dreigt te vallen zijn 

vleugels spreidt en zijn jong daarop draagt.  

 

Die mij droeg 

op adelaarsvleugels 

 

die mij hebt geworpen 

in de ruimte 

 

en als ik viel 

mij ondervangen 

met uw wieken 

en weer opgegooid 

 

totdat ik vliegen kon 

op eigen kracht.  

 

En we zeiden: zo zou het kunnen gaan. Zo opgevangen en op vleugels 

verder gaan. Weer vliegen op eigen kracht. Ze geloofde dat het zo zou 

gaan. Na een lang en intensief ziekbed is Willette op vrijdag 15 maart 

gestorven, 57 jaar oud. Aan haar is het allerlaatste geheim van het 

leven onthuld, haar overgang naar het Licht. We wensen Erik, Tony, 

Kim en Ralph, moeder Roelse en overige familie en vrienden veel 

troost, moed en Gods nabijheid toe.  

 

ds. Tieneke van Lindenhuizen  
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Kerkbalans 2019 
 

In de vorige Hofstem is reeds gemeld, dat het totaal toegezegde bedrag 

voor 2019 € 78.500 bedroeg. Dit is ongeveer gelijk aan 2018. Het 

aantal verhogingen t.o.v. verlagingen wijkt niet sterk af. In beide 

situaties gaat het om circa 10% van de pastorale eenheden. Per saldo 

leverde dit een toename van € 800 op. Nieuw ingekomen leden dragen 

voor het eerst € 1.500 bij, terwijl anderzijds vertrokken en overleden 

leden een daling van € 2.500 betekenen. Uit onze ledenregistratie LRP 

kan verder worden opgemaakt, dat de vergrijzing ook in onze Hofkerk 

steeds meer zichtbaar wordt. Van het totaal aantal pastorale eenheden 

van 405 is bijna de helft (197) ouder dan 70 jaar. Het bijbehorende 

toegezegde bedrag voor 2019 van deze groep bedraagt bijna € 46.000 

ofwel 58% van het totaal bedrag. Op termijn, stel 10 á 15 jaar, zal een 

belangrijk deel van deze inkomsten wegvallen. Het college van 

kerkrentmeesters is zich hier terdege van bewust en zal in het te voeren 

(financiële) beleid hierop trachten te anticiperen. 

 

Namens het college van kerkrentmeesters,  

Albert Barelds 

 
Solidariteitskas  

 
Eind maart valt de enveloppe voor de solidariteitskas bij u op de mat. 

Hierbij zal ik u uitleggen wat de Solidariteitskas inhoudt en wat uw 

bijdrage, of het niet betalen ervan, betekent voor onze eigen gemeente. 

De Protestantse Kerk in Nederland telt meer dan 2000 gemeenten, die 

meestal zelfvoorzienend zijn. Toch is er soms hulp nodig: op geestelijk 

en/of op financieel gebied. Als een gemeente, na al het mogelijke zelf 

gedaan te hebben, een noodzakelijke voorziening niet kan realiseren, 

kan de Solidariteitskas een hulpmiddel ter overbrugging zijn.  

Alle gemeenteleden (doopleden én belijdende leden) ontvangen een 

acceptgiro, waarmee u gevraagd wordt een bedrag van €10 bij te 

dragen. Bij de brief zit een folder waar een en ander wordt uitgelegd. 
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Voor alle belijdende leden ontvangt de Hofkerk €5. Als een gemeente 

meer geld binnenkrijgt dan voor de afdracht nodig is, mag ze dat ook 

voor haar eigen werk gebruiken. 

Mede hierom beveelt het College van Kerkrentmeesters deze actie van 

harte aan. U steunt met uw bijdrage andere gemeenten in Nederland 

die het moeilijk hebben de eindjes aan elkaar te knopen. Maar u steunt 

ook de eigen kerk. 

  

Met vriendelijke groet, namens het college van kerkrentmeesters 

Harm Medema 

 

Collectes : 

Steeds meer mensen hebben steeds minder contant geld bij zich. Met 

de mobiele telefoon geldzaken regelen raakt steeds meer ingeburgerd. 

Op deze manier zou ook in de Hofkerk gecollecteerd kunnen worden. 

De bekende collectezakken krijgen dan een klein chipje en met behulp 

van een appje op de mobiele telefoon kan dan gegeven worden. Wij 

zijn benieuwd of de Hofkerkgemeente zo’n manier van collecteren ziet 

zitten. Vanzelfsprekend blijft het muntgeld en de collectebonnen voor 

de kerk- en diaconiecollectes. 

  

Wij zien graag uw reactie tegemoet (mondeling/ e-mail of een appje). 

Alvast bedankt. 

  

Harm-M. Schreurs / College van Rentmeesters 

Joke Flokstra / Diaconie 

harmmartenschreurs@gmail.com 

Mobiel  0653240390. 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:harmmartenschreurs@gmail.com
mailto:harmmartenschreurs@gmail.com
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Overzicht giften en collectes februari  

 

Amnesty International, d.d. 3 februari  € 106,56  

College van Kerkrentmeesters, d.d. 3 februari  € 103,40  

Voedselbank, d.d. 10 februari  € 76,85 

Catechese en educatie, d.d. 10 februari  € 74,80  

Project Kleine Ring, dd. 17 februari  € 81,77  

Orgelfonds, d.d. 17 februari  € 96,70  

St. Armoedebestrijding Oldenzaal, d.d. 24 februari  € 97,90  

Missionair werk, d.d. 24 februari  € 82,50  

 

Giften: 

Van personen die onbekend wensen te blijven ontving mevr. van 

Milligen € 50 en mevr. Timmers € 20. 

 

Hartelijk dank hiervoor, 

Janke Meulenbeld 

 

Kerksleutel 
In december 2018 is er ingebroken in de kerk. De vermiste goederen 

en geld staan niet in verhouding tot de grote schade die de dieven 

veroorzaakt hebben. Behalve veel extra werk voor de klussenclub en 

de koster, moest ook de aannemer ingeschakeld worden. Het slot in de 

deur onder de toren was dermate vernield dat slot en sleutels die in 

omloop waren onbruikbaar zijn geworden.  

Er is een nieuw slot geïnstalleerd met een zg. gecertificeerde sleutel. 

Dit is een systeem waarbij de sleutels bijgemaakt kunnen worden als 

het certificaat bij de slotenmaker/ijzerhandel wordt overlegd. 

Namaken zonder certificaat is niet mogelijk. Het certificaat is in 

bewaring bij het college. De nieuwe sleutels zijn inmiddels uitgereikt. 

Er is door het college in samenspraak met de koster gekozen voor een 

beperkte groep mensen, die over een sleutel kunnen beslissen mede 

omdat dit erg dure sleutels zijn Voor de koster ook beter de 

mogelijkheid om zicht te houden op de gebruikers van het 

kerkgebouw. Wie de kerk in wil gaan voor werk of overleg kan de 
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sleutel uit het sleutelkastje gebruiken. De koster vernieuwt de code 

regelmatig. Wil je naar binnen neem dan vooraf even contact op met 

Ina en informeer naar de code.  

 

Namens het college van kerkrentmeesters,  Inge Simao 

 

De Hofvijver 
 

In de vorige Hofvijver schreef ik dat we helemaal geen respons hadden 

ontvangen. Op de vraag om de tuin te doen en nog iemand om de hr. 

Bannink op te halen. Een week later was er iemand voor de tuin die 

inmiddels klaar is en een hele dankbare mevrouw daar voor en mailde 

er ook iemand om in de poule mee te doen om de hr. Bannink op te 

halen. Daar zijn we uiteraard zeer blij mee. 

Ook zijn er een bureau, bed en kast aangeboden. Helaas nog geen 

kinderwagens maxi-cosi’s en andere babyspullen; vandaar dat we het 

maar weer noemen. 

 

Dank namens de diaconie voor alles, 

Jet Slinger-de Graaf, tel. 662093 /06 81504914 

jetslinger10@gmail.com 

 

Voorstelling Etty Hillesum in de Hofkerk 
Op zondag 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 uitvoeringen neerzetten 

rond zingeving. Etty Hillesum is een joodse vrouw die velen 

geïnspireerd heeft met de door haar nagelaten dagboeken en brieven. 

Haar leven wordt gekleurd door haar onstuimige en soms grillige 

karakter, haar joodse afkomst en de Tweede Wereldoorlog. Etty 

beschrijft in haar werk een grote persoonlijke innerlijke ontwikkeling. 

Ze zoekt naar liefde, naar verbinding met zichzelf en anderen, de 

dingen achter de dingen, naar God.  Op 29-jarige leeftijd wordt zij in 

1943 om het leven gebracht in het concentratiekamp Auschwitz. Haar 

mailto:jetslinger10@gmail.com
mailto:jetslinger10@gmail.com
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dagboeken tonen een levenskunstenares die, onder zeer moeilijke 

omstandigheden, steeds meer in staat is het positieve te benadrukken 

en zichzelf en haar eigen lot te accepteren.   

De voorstelling begint om 15.00 uur. Entree 7,50 euro,  scholieren 

gratis. 

 

Namens de werkgroep Inspiratie & Bezinning, Joke Flokstra 

 

Collectedoelen van de diaconie in maart/april 
31 maart: Dorcas  (hulp aan de allerarmsten in Oost-Europa).                                                                                                                               

07 april: Kerk in Actie Rwanda 25 jaar na de genocide: Kerk in actie 

ondersteunt organisatie Mwana Ukundwa, wat ‘geliefd kind’ betekent. 

Deze organisatie geeft hulp aan kinderen die hun ouders aan hiv-aids 

hebben verloren, of zelf besmet zijn.    

14 april: Diaconaal werk plaatselijk.   

18 april: Oldenzaal tegen MS. 

21 april: Hospice Oldenzaal  

28 april: Casa Elia  (het project van de kindernevendienst) 

Project Out of the Box 

Zondag 31 maart kunt u weer meedoen aan het project Out of the Box. 

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

van de voedselbank in Oldenzaal. Naast de gebruikelijke inhoud van 

de voedselpakketten is er ook grote behoefte aan duurdere artikelen. 

Producten waar m.n. een grote vraag naar is zijn: wasmiddelen, 

vacuüm verpakte kaas en  koffie. In de hal van de kerk staan drie boxen 

waarin u uw producten kunt deponeren. De boxen blijven nog een 

week na de actiezondag staan. Dus ook op zondag  7 april kunt u nog 

spullen inleveren. U maakt hier heel wat inwoners van Oldenzaal blij 

mee! 

 

Paasgroetenactie 2019 
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook 

dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland 

en aan mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty 

International.   De Paasgroet sluit aan bij het veertigdagenthema: Een 
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nieuw begin. Ds. Anne van Voorst ging hierover in gesprek met 

vrouwelijke gedetineerden en er ontstond een beeld naar aanleiding 

van de tekst: “Een nieuw begin ontstaat waar de Ene de ander bij de 

hand neemt. Waar de weg van het kruis ophoudt en jij bij de hand 

wordt genomen!”  

Dit jaar doen wij, als Hofkerkgemeente, ook mee aan de 

Paasgroetactie. Op zondag 31 maart kunt u na de dienst deze kaarten 

meenemen.  Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten 

krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Het is een 

feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis 

worden uitgedeeld. 

Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op 

www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie.  We hopen dat velen van u 

Paasgroeten zullen sturen! 

 

Namens de diaconie, 

Joke Flokstra 

 

Openstelling Hofkerk op Koningsdag (zaterdag 27 april) 

 
Het is al jaren de gewoonte de Hofkerk op Koningsdag open te stellen 

voor het publiek.  Er wordt koffie en thee aangeboden, voor kinderen 

is er limonade, dat alles voor een klein bedrag. Ook mogen de mensen 

– tegen een kleine vergoeding -  gebruik maken van het toilet.  De kerk 

is open van 08.00 uur tot 13.00 uur.   Er zijn al een aantal mensen 

beschikbaar uit de kerkenraad die mee willen helpen, maar we hebben 

nog meer menskracht nodig. Daarom deze oproep aan u om een uurtje 

mee te draaien.  U bent met minimaal 2 personen, maar beter nog met 

meer.  Het ‘kost’ u een uur,  maar het biedt u ook wat: ontmoeting, 

gezelligheid…….  U kunt zich opgeven bij Joke Flokstra (tel. 0541 

515473). 

 

http://www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie
http://www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie
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RUNNING 

DINNER 

 

 

We nodigen u/je 

weer uit mee te 

doen aan het 

running diner. 

Laat je verrassen 

en verras anderen met je culinaire kunsten. Niet alleen het lichaam, 

maar ook de geest wordt gevoed, want we gaan ook met elkaar in 

gesprek. Een andere manier van kerk-zijn, dus juist ook voor diegenen 

die niet gewend zijn naar de kerk te gaan.  

Bij een running diner eet je in kleine groepen op verschillende locaties 

in wisselende samenstellingen. Een ideale manier om op een gezellige 

manier met elkaar in gesprek te zijn. In de Bijbel wist men het al: aan 

tafel, daar komen de gesprekken op gang. 

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

van de Plechelmusparochie als van de Hofkerk.  

Het eerste running diner van dit jaar vindt plaats op zaterdag 18 mei. 

Nadat je je hebt aangemeld krijg je ongeveer een week voor het 

running dinner bericht waar je verwacht wordt voor het voorgerecht, 

dat om 17.00 uur wordt geserveerd. Het hoofdgerecht is om 18.30 uur 

op een andere locatie en het dessert wordt geserveerd vanaf 20.30 uur 

in de Hofkerk (voor kokers en runners). De avond wordt rond 22.00 

uur afgesloten. We vragen een vrijwillige bijdrage van 5 euro p.p. van 

degenen die zelf niet koken. Degene die kookt mag de kosten 

declareren of het gratis doen. 

Je kunt je opgeven via het inschrijfformulier op de leestafel in de hal 

en inleveren via de mail of per post bij Rianke Lubberding: 

rianke.lubberding@caiway.net, tel. 0541 517667,  Bruninksweg 4,  

7595 MH Weerselo. 

 

 

 

mailto:rianke.lubberding@caiway.net
mailto:rianke.lubberding@caiway.net
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OECUMENE 
 

Paulus schrijft in de brief aan de Filippenzen, hoofdstuk 2: 2 “maak 

dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde 

liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen.” Gelukkig zijn de 

tijden veranderd en staan we elkaar niet meer naar het leven, maar 

eenheid? Of toch wel?  

In Oldenzaal hebben we voornamelijk te maken met katholieken, 

Syrisch orthodoxen en protestanten, maar de keren dat je elkaar 

ontmoet vallen de verschillen totaal weg. 

We vertegenwoordigen denominaties, waarvan er tienduizenden zijn 

in de wereld. Zolang niemand “zijn” kerk de “enige ware kerk” noemt 

is er weinig aan de hand en daar zal niemand problemen mee hebben, 

want waar gaat het om? Niemand heeft “de waarheid” in pacht! 

Daarentegen is er iemand die Zichzelf  de “Waarheid” noemt en dat is 

Jezus. Ook dat heeft Paulus heel goed herkend in 1 Corinthiërs 8: 6 

“toch is er voor ons maar één God: de Vader, uit Wie alle dingen zijn, 

en wij voor Hem, en één Heere: Jezus Christus, door Wie alle dingen 

zijn en wij door Hem.”  

 

Ernst van Olffen 

 

Hofmarkt 17 augustus 2019 
 

Pakt u even de agenda erbij?  

De Hofmarkt is dit jaar op zaterdag 17 augustus. We kijken uit naar 

een complete Hofmarkt met kramen voor antiek/curiosa, 

brocante/retro, woninginrichting en huishoudelijk, boeken, glas en 

servies, gereedschap/hobby, speelgoed, tuin(aankleding), elektronica 

enzovoorts. Bovendien is er net als vorig jaar gelegenheid om uw 

bezittingen te laten taxeren. 

Op 18 april, 16 mei, 20 juni en 18 juli zijn de inbrengochtenden. Voor 

een bijdrage van € 2,50 komen wij uw overtollige goederen graag bij 

u ophalen. Alles compleet en in nette staat uiteraard. Wat wij niet 

aannemen zijn schoenen, kleding, pc-monitoren en alles dat vanwege 
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de omvang of onverkoopbaarheid ervan afgevoerd moet worden. Daar 

zijn namelijk, ook voor de Hofkerk, kosten aan verbonden. 

Op die ochtenden kunt u van 9.00 tot 12.00 uur ook de spullen komen 

brengen bij de kerk, bij het Hofwinkeltje, ingang Hofmeijerstraat.  

Henk Vrielink (aanmelden ophalen goederen), tel. 0541-516669 06-

83394390, henk.vrielink49@gmail.com 

Roel Jansen (aanmelden ophalen goederen), tel. 0541-513290  06-

33713891, aliceenroel@gmail.com 

 

 

Openstelling Hofwinkeltje  
 
't Hofwinkeltje gaat weer open! 

In april gaat het winkeltje weer 

open. Dik Troost en Christien 

Hesselink gaan de schappen weer 

inrichten zodat alles voor de 

eerste openingsdag op donderdag 

4 april weer aantrekkelijk 

uitgestald staat. Iedereen van 

harte welkom op de 

donderdagochtenden van 10.00 

tot 12.00 uur. 

't Hofwinkeltje heeft plannen om 

de openingstijden te verruimen. 

En wel op de zaterdagochtenden. 

Maar dan moet er natuurlijk wel 

winkelpersoneel zijn. Wie wil er 

meedoen en meld zich aan als 

winkelbediende voor een of twee 

uurtjes op de zaterdagochtend? 

 

Overleggen of aanmelden kan bij Dik (06-20986048) of Christien 

(0541-514594) 
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Einde orgelproject 
 

Nu het orgelproject teneinde is gekomen wil ik graag alle vrijwilligers 

hartelijk bedanken voor de zeer prettige samenwerking en de inzet die 

getoond is. Velen hebben bijgedragen om het project tot een goed 

einde te brengen. Daarmee zijn vele duizenden euro´s voor de kerk 

bespaard. 

Gedurende vier maanden waarin alle pijpen (ongeveer 1000 stuks) van 

het orgel eruit zijn geweest was jullie trouw aan het project groot. Ook 

de dag waarop de vrouwen van de gemeente erbij werden geroepen om 

de frontpijpen te poetsen was verrassend. De frontpijpen werden wel 

door vijftien vrouwen onderhanden genomen, en daarbij zijn de 

mannen nog niet eens meegeteld. Bovendien was het ook nog gezellig 

om dit met elkaar te doen. 

Het orgel heb ik nu weer overgegeven aan de organisten. Zij mogen 

met de klank aan de gang gaan en mooie muziek laten horen. Veel zijn 

de mogelijkheden van jullie orgel. Het instrument kan fluisteren, 

grommen en bulderen, en alles wat daar tussenzit. Het is als het ware 

een doos met diverse kleuren en daardoor een inspiratiebron voor de 

bespelers van het orgel. 

Ik wens jullie allen veel luistergenoegen toe bij het herboren orgel.  

Nogmaals heel hartelijk dank voor de fijne hulp, en het vertrouwen van 

de commissie om dit werk te mogen doen. 

 

Wim van Dijkhuizen 

B.A.G. Orgelmakers 
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TIJDVERSCHIJNSELS 

De levieten lezen bij De Stroper  
 

Met familie wachtend op onze pannenkoeken bij De Stroper heb ik dat 

boekje met Twentse gezegdes uit de lectuurbak gepakt voor een 

raadselspelletje. Het is misschien ook voor u een aardig idee, 

bijvoorbeeld als de familie uit Holland komt en hier met vakantie is – 

nee, niet óp vakantie, het gaat natuurlijk over protestantse familie. 

Toen ik ooit, lopend door de Gasthuisstraat, op een winkeldeur las ‘Wij 

zijn met vakantie’, wist ik dat daar een biologische slagerij was 

gevestigd met een niet-katholieke en vrijwel zeker niet-Twentse 

eigenaar. Zoek het maar eens op in Van Dale. Zelfs het gebruik van 

zo’n klein woordje kan religieus en regionaal bepaald zijn. 

Maar laat ik niet afdwalen. In dat boekje staat natuurlijk het 

onvermijdelijke Ait Verdan. In Harderwijk woonde ik vlak bij een huis 

dat zo heette. Ik heb het in gedachte altijd zo Frans mogelijk 

uitgesproken. Dat leek me het meest voor de hand liggend. Geen idee 

wat het betekende. In Oldenzaal hadden wij een overbuurman met een 

zeilsurfschool in Friesland. Die had hij ‘Hennig An’ genoemd, niet erg 

passend uiteraard als je zo hard mogelijk over het water wilt scheren. 

Maar hij heeft de naam veranderd omdat teveel domoren dachten dat 

het ‘hang er maar aan’ betekende. Als je Twentse uitdrukkingen niet 

kunt begrijpen, kom je nooit op het goede antwoord. 

 

Terug naar het spelletje. Mijn grootste succes had ik met ‘Hee hef 

oonder ’n droad hèn vretten’, ooit uitgeroepen tot ’s lands mooiste 

dialectische gezegde (iets wat ik graag te berde breng om mijn kennis 

van het Twents te demonstreren). Je kunt er heerlijk bij fantaseren en 

moet wel heel bedenkelijk denken, als ik het zo mag uitdrukken, wil je 

op het goede antwoord komen. Wie vreet er onder een draad door? Ja, 

een koe, maar dat helpt je niet echt verder. 

Enfin, een leuk streekgebonden spel. Tot ik tot ieders verbazing stuitte 

op ‘Iemand de levieten veurlezzen’, vertaald met ‘Iemand de levieten 

voorlezen’. Eerlijk, zo staat het in dat boekje, ergens middenin. Zoek 

het maar eens op als u bij De Stroper zit. “Sinds wanneer is dat 
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Twents?”, schamperde mijn familie. Omdat er leeftijdgenoten van me 

bij waren, volgde daar uiteraard op: “En nog dom ook, want je leest de 

levieten niet vóór, je léést ze – zonder voor”. 

Zo hadden wij het, met de mond vol boswachterspannenkoek, ineens 

over een gezegde met religieuze betekenis. Mij hoef je zo’n 

uitdrukking niet te verklaren. Mijn schoonmoeder heeft me de levieten 

nogal eens gelezen, wil ik wel verklappen. Maar je zit met jonger volk 

aan tafel dat de betekenis van zulk ‘lezen’ evenmin begrijpt als het 

onder een draad door eten van een koe of een schaap. Naar dat laatste 

kun je tenminste nog raden, dat van die Levieten moet je weten. 

 

Dus zat ik bij De Stroper een lesje bijbelse geschiedenis te geven over 

een stam die geen eigen grondgebied had, maar een priesterkaste 

vormde in het oude Israël. Ze woonden met hun strenge regels tussen 

alle andere stammen, heb ik uitgelegd. In hun bijbelboek, Leviticus, 

kun je nalezen hoe de mensen zich volgens de regels van Mozes 

dienden te gedragen. “Misschien kun je de Levieten een beetje 

vergelijken met de religieuze politie in Iran van tegenwoordig?”, 

opperde iemand met kennis van moderne zaken. “Zou kunnen”, gaf ik 

toe. Tenslotte waren de voorschriften die Mozes van God doorkreeg 

niet zoveel anders dan de visioenen van Allah voor Mohammed 

(vermoed ik). 

Die regels van Mozes, samengevat in de Tien Geboden, zijn er, dank 

zij Anne van der Meiden, tegenwoordig ook in het Twents, kon ik mijn 

gasten vertellen. In heerlijk bondig dialect. Geen ‘Gij zult…’, maar het 

zesde gebod bijvoorbeeld: ‘Doodsloan, dat doo-j nich!’ en het zevende 

’n Echt brekken, dat doo-j nich!’. Alleen voor het tiende gebod heeft 

Van der Meiden evenveel woorden nodig gehad als de echte bijbel. 

Dat gaat over begeren, weet u wel. Wat had hij dat mooi kunnen 

samenvatten met: ‘Oonder ’n droad hèn vretten, dat doo-j nich!’. 

 

Wim Timmers 
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Zomaar een tekst uit Gouda 
 

Vorige maand was ik met onze dochter Kirsten voor een weekend in 

Gouda. Wij hebben de gewoonte om dan ook de plaatselijke kerk te 

bezoeken. In deze St Janskerk zagen we, naast prachtige 

gebrandschilderde ramen, ook deze tekst bij de ingang van de kapel. 

Deze tekst verwoordt dat we  altijd wel iets kunnen vinden in de kerk 

en ik wil de tekst daarom graag met u en jullie delen . 

 

Hier is een stoel voor wie moe is. 

Hier is hoop voor wie verdwaald is. 

Hier is liefde voor wie ontmoedigd is . 

Hier is geloof voor wie twijfelt. 

Hier ben je verwacht ,zoals je bent, 

Want God heeft op jou gewacht. 

 

Sta even stil, 

Bewonder de schoonheid van deze kapel. 

Adem in het verleden van dit huis 

Je eigen nieuwe begin 

Sluit je ogen, word even stil. 

Misschien hoor je de echo van Gods woord. 

 

Ga even zitten, 

Vouw je handen, open je hart. 

Bid 

En als je dat niet kan 

Ga dan toch naar huis met onze groet: 

Vrede en alle goeds. 

 

Jetty Post  
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VERWONDERING 

Op weg naar Pasen. 

 
“Waar ben je op het moment mee bezig?” was de vraag die ik als kind 

vaak kreeg van de moeder van een vriendje van me, vroeger. Het was 

natuurlijk bedoeld uit belangstelling, ze was gewoon geïnteresseerd  in 

wat ik zoal deed. Maar soms vond ik het irritant. Alsof je altijd weer 

iets nieuws moest ondernemen, en het gewone schoolwerk, 

buitenspelen, stripboeken lezen -niet goed genoeg was. Terwijl ik m’n 

handen daar al vol aan had!. Zelf was ze altijd wel met allerlei dingen 

tegelijk bezig, dus misschien dat  haar belangstelling daar ook uit voort 

kwam. 

Ze had natuurlijk wel een punt. Mensen zijn altijd wel ergens mee 

bezig, iedereen doet op de één of andere manier wel wát.  Eigenlijk 

zou je op een willekeurige ochtend op het station in Enschede eens aan 

twintig willekeurige reizigers moeten vragen waar ze naar toe op weg 

zijn. Je zou waarschijnlijk –reacties als “Waar bemoei je je mee” niet 

meegeteld- twintig verschillende antwoorden krijgen.  Werk, school, 

een sollicitatie, een dagje Amsterdam, een cursus….vul zelf maar in. 

Blijkbaar zijn we nogal doelgericht. We zijn in beweging, maar niet 

zonder eindbestemming. Het zit ons blijkbaar in de genen, want hele 

volksstammen gingen ons al voor. In de kindernevendienst zongen we 

met  “ Zomaar te gaan met een stok in je hand”,   de tekst uit “Alles 

wordt nieuw” ,de reis van Abraham naar het Beloofde Land. Die was 

ook al ergens naar op weg. Hele generaties volgen later- al dan niet uit 

noodzaak- zijn voorbeeld. Altijd wel met de bedoeling er op vooruit  

te gaan, dat dan weer wel. Jacob en zijn zoons  hopen voedsel te vinden 

in Egypte, maar de nakomelingen daar van proberen datzelfde Egypte 

een paar eeuwen later weer te verlaten, wanneer de Farao hen het leven 

onmogelijk maakt.  

Tja, wil je iets bereiken, dan zul je toch uit je luie stoel moeten komen. 

Daar waren die aartsvaders al achter, en dat geldt nog steeds. Op de 

één of andere manier gaat actie toch gepaard met beweging. Een 

gezamenlijke on-line platformactie vanachter je laptop tegen de 

milieuplannen van het kabinet zou toch minder indruk gemaakt hebben 
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dan de klimaatmars die gehouden is in Amsterdam.  Ook in de jaren 

tachtig kwamen er al aardig wat mensen op de been tegen de 

kruisraketten in Europa. En ook de Fransen weten er wel raad mee. Die 

zijn de Franse revolutie nooit helemaal vergeten. 

Maar toch…. we bewegen. We komen  niet alleen in beweging als er 

wat te protesteren valt, maar fietsen The Ride of the roses. We lopen 

een stille tocht tegen zinloos geweld, en doen mee aan de sponsorloop. 

Daar ben ik trouwens één keer arm door geworden, toen een kind 

achteraf  25  kilometer bleek te hebben gelopen, en ik had ingeschreven 

voor een euro per kilometer. 25 kilometer! Respect!   

En ook die tocht naar Golgotha lopen we.  Sommigen van ons lopen 

hem symbolisch tijdens de Passion, in Groningen, Enschede of 

Amsterdam. En in deze weken lopen we hem in gedachten, omdat we 

weten, dat het niet stopt bij het kruis. We lopen hem omdat  we het 

leven in beweging willen houden, en willen vieren. We lopen, omdat  

we op weg zijn naar het leven. Omdat we op weg zijn naar Pasen. 

 

Martin Kila.  

  

Bijzondere gemeente in Wuppertal  
 

In de vorige Hofstem heb ik geschreven over de Alt Reformierte kerk, 

vlak over de grens. Wat verder weg, in het Rijnlandse Wuppertal, heeft 

die een eigen  geschiedenis . Aan de weg lees je daar: Niederländische 

reformierte Gemeinde Wuppertal-Elberfeld . Zijn het daar 

Hollanders en spreken zij Nederlands? Nee, ook al worden zij vaak 

“die niederländer“ genoemd. 

In de tijd rond 1830 was vooral in de protestantse gebieden onrust in 

de kerken. Er was veel protest tegen de liberale en vrijzinnige 

tendensen en vooral tegen inmenging van de staat in het kerkelijk werk 

. Het reveil en het piétisme beleven hun hoogtepunt . 

Zo ook in de textielstad Wuppertal, een bolwerk van protestantisme. 

Hier ontstond een opwekkingsbeweging. De staat, met als staatshoofd 

Koning Frederik Willem  de Derde van Pruisen , dwong de 

verschillende stromingen in het land tot een eeneindskerk met een 
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gelijke liturgie . Sommigen waren fel gekant tegen deze maatregel.   
Voorlieden van die groep waren de gebroeders Daniel en Carl von der 

Heydt. Zij waren industriëlen uit  het stadsdeel Elberfeld, één van hen 

was zelfs burgemeester. 

In 1847 verlieten vele leden de gereformeerde kerk en stichtten een 

vrije gereformeerde gemeente. 

De groep oriënteerde zich op de afscheidingsbeweging in Nederland. 

Ze noemden hun groep dan ook Niederländsche reformierte 

Gemeinde, dit om hun duidelijk te onderscheiden van de 

gereformeerde kerk . 

Nu was het belangrijk een eigen pastoor (dominee) te krijgen. Zij 

vonden die in  Dr. Herman Friedrich  Kohlbrugge uit Utrecht. Hoe 

kwamen zij op deze man? Kohlbrugge was van vaderskant een Duitser 

uit de buurt van Osnabrück. Zijn grootvader was naar Nederland 

geëmigreerd. 

Deze Kohlbrugge had al een bijzonder verleden. Hij was wegens 

geloofsverschillen afgezet als dominee van de Luthersche gemeente in 

Amsterdam. Hij heeft daarna zijn Docteraal examen gedaan in Utrecht 

(over Psalm 45). Hij schreef veel over Kerk en geloof. Zijn naam werd 

bekend in de afgescheiden groepen en de nieuwe gemeente in 

Elberfeld ging hem beroepen. 

Zo kwam een Hollandse dominee naar een Duitse gemeente .Hij bleef 

hier zijn leven lang en had grote invloed op de gemeente. De leden 

worden ook wel Kohlbrugianen genoemd. Net als de Alt Reformierten 

kwamen zij na het ontstaan van de PKN in Nederland in 

organisatorische  moeilijkheden. Zij sloten zich aan bij de 

Altreformierten uit de graafschaft Bentheim en voelen zich daar nu 

heel gelukkig. 

Zo zie je maar dat sommige ontwikkelingen een lang leven hebben . 

 

Hendrik Tel 
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Vergaderingen / bijeenkomsten in de Hofkerk  

 

Hofbrug  Vrij  29 maart  19.30 uur 

Jeugdkerk  Zo  31 maart  10.00 uur  

Moderamen  Ma  1 april  19.30 uur  

Leerhuis Etty Hillesum  Woe  3 april  20.00 uur  

Hofbrug  Vrij  5 april  19.30 uur  

Oecumenische ontmoeting  Zo  7 april  14.00-16.00  

College van Kerkrentmeesters  Ma  8 april  19.30 uur  

Diaconie  Ma  8 april  20.15 uur  

Vereniging van huiseigenaren  Di  9 april  19.30 uur  

Hofavond  Woe  10 april  20.00 uur  

Voorstelling Etty Hillesum  Zo  14 april  15.00 uur  

 

Agenda Cultuurhuis de Hof  
 

Zaterdag 30 maart:  

Concert Twentse Christelijke Oratorium Vereniging Hengelo, o.l.v. 

Eric Kotterink.  Uitgevoerd wordt: Petite Messe Solennelle van 

Rossini Aanvang 20.00 uur. 

De solisten vormen het zangkwartet Quatre Bouches.   Bauwien van 

der Meer -   sopraan,    Petra Ehrismann   -   alt,  Gerben Houba                 

tenor,  Michel Poels  -   bas 

Muzikale begeleiding: Ellen Zijm  (accordeon),  Inge Lulofs  (piano) 

Toegangskaarten à € 20,00 Studenten: € 10,00                         

Via TCOV-leden € 18,00  -  Ans Nijhuis (074 )243.30.28 

 

Dinsdag 2 april:  

Bevrijdingsfestival t.g.v. de herdenking dat op 2 april 1945 de stad 

Oldenzaal bevrijd werd.  Ook dit jaar wordt U weer een gevarieerd 

programma aangeboden door o.a. een koper ensemble van Semper 

Crescendo, leerlingen van Kaliber, de stadsdichter, Joliens 

Theaterhuis, The Gentle Singers en het damessmartlappenkoor 

‘Ontroerend Goed’. Kaarten à € 2,50 zijn verkrijgbaar bij de VVV en 

op zondag en donderdagmorgen in de kerk.  
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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: 26 april 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: 

18 april  
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 
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