41e jaargang /nr. 5
mei 2019

2011

1

COLOFON
Dit kerkblad is opgericht op 1 oktober 1979. De oorspronkelijke naam
Ons Kontakt is in 2005 gewijzigd in de Hofstem.
Het blad wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad
en gefinancierd uit abonnementsbijdragen (minimaal € 20,- per jaar,
bankrekening: NL60 ABNA 05958 957 00 t.n.v. Hofkerk-Oldenzaal)
Een abonnement is aan te vragen via het formulier op onze website:
www.hofkerk-oldenzaal.nl
Redactieadres: Noordelijke Esweg 131, 7558 MN Hengelo.
Predikant
Ds. J. van Lindenhuizen
Buizerdstraat 14
7574 BR Oldenzaal
E-mail: jvlindenhuizen@gmail.com
Werkdagen: maandag, dinsdag en
woensdag en zondags de gehele
dag als ik dienst heb.
Telefonisch het beste te bereiken
op werkdagen 's ochtends tussen
8.30 en 9.00 uur en 's middags
tussen 17.00 en 17.30.
Mobiel: 06-20248850
Pastoraal werker /
Coördinatie pastoraat
Mevr. Y.C. Meyer
Kloosterstraat 50
7571 DB Oldenzaal
Telefoon 06-14379278

Scriba
Mevr. M. van de Langemheen
Hengelosestraat 78
7572 BR Oldenzaal
Telefoon 06-45893313
E-mail: ramshorsten@hotmail.com
Koster
Mevr. G. Schollaardt-v.d. Bent
Noordelijke Esweg 131
7558 MN Hengelo
Telefoon (074) 2782810
E-mail: famschollaardt@gmail.com
Organist
Contactpersoon:
Dhr. J. Schollaardt
Noordelijke Esweg 131
7558 MN Hengelo
Telefoon (074) 2782810
E-mail: famschollaardt@gmail.com

Kijk ook eens op de website van de Hofkerk

www.hofkerk-oldenzaal.nl
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Rondom de diensten
Op de 2e zondag van Pasen, 28 april, gaat ds. Marielle Vlasblom voor
(Losser). De dag waarop de Heer zich als Héér laat ontmoeten.
Zondag 5 mei is het de 3e zondag van Pasen en is ds. W. Blanken onze
gastvoorganger. Bijzonder om zo, in de weken na Pasen, de
Bevrijdingsdag te vieren: opdat de wereld voor allen nieuw mag zijn.
Werkelijk als nieuw.
Zaterdagavond 11 mei is er een oecumenische aangepaste viering in
de Plechelmus, aanvang 19.00 uur. Thema is Moederliefde en VOF de
Hof doet mee en ds. Tieneke en pastor Constance zijn de voorgangers.
Zondag 12 mei is ds. Tieneke onze voorganger. Deze dienst is, hoe
leuk, samen voorbereid met het kleine koortje uit Gaastmeer: Gaudete.
Ze staan heel vroeg op want ze komen vanuit Friesland graag een keer
zingen bij ons.
Op 19 mei - die datum staat al in uw agenda uiteraard - vieren we onze
Ringdienst in ’t Stift te Weerselo. Voorgangers zijn de 3 collega
dominees Annerie Snier, Esther Scheer, Erna Lensink en ds. Tieneke.
En er is ook een prachtig popkoor dat zingt en swingt: Ambiente.
Inloop is om 10.00 uur en om half 11 starten we. Goed warm aankleden
(?) want de dienst is buiten of in de niet-verwarmde kerk. Lunch
meenemen, voor soep wordt gezorgd.
Zaterdagavond 25 mei is de Hofkerk weer aan de beurt: In een ander
licht, 19.00 uur.
En tot slot: op 26 mei is ds. Annerie Snier bij ons te gast. Fijn dat ze er
weer eens is.
NB. Op hemelvaartsdag, donderdag 30 mei zijn we uitgenodigd om de
dienst in Ootmarsum bij te wonen, aanvang 10.00 uur. In onze Hofkerk
is er dan geen dienst.
Ds. Tieneke van Lindenhuizen
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Zondag – 28 april - 10.00 uur
Voorganger
Ds. M. Vlasblom
Ouderling
Mevr. R. van Dijk
Diakenen
Dhr. F. Woordes
College van kerkrentmeesters
Mevr. I. Simao
Organist
Mevr. J. Westra

Zondagskind
Naut Verbeek
Kindernevendienst
Katja Verbeek
Collectes
1) Casa Elia
2) Eredienst en kerkmuziek
Autodienst
Mevr. Elferink
Tel. 514396

Zondag - 5 mei - 10.00 uur
Voorganger
Ds. W. Blanken (Zutphen)
Ouderling
Mevr. J. Westera
Diakenen
Mevr. J. Slinger
College van kerkrentmeesters
Dhr. B. Post
Organist
Dhr. H. Warnaar

Zondagskind
Esther Vennegoor op Nijhuis
Kindernevendienst
Meiliany Utung
Collectes
1) Kerk in Actie/noodhulp Syrië
2) Eigen gemeentewerk
Autodienst
Dhr. H. v.d. Toorn
Tel. 512623

Zondag – 12 mei - 10.00 uur
M.m.v. ‘Gaudete’ uit Gaastmeer
Voorganger
Ds. J. van Lindenhuizen
Ouderling
Dhr. G. Pape
Diakenen
Dhr. J. Bruil
College van kerkrentmeesters
Dhr. H. Medema
Organist
Dhr. H. Warnaar
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Zondagskind
Kira ter Beek
Kindernevendienst
Renske Bork
Collectes
1) Project kleine ring
2) Orgelfonds
Autodienst
Fam. van Dijk
Tel. 514470

Zondag – 26 mei - 10.00 uur
Voorganger
Ds. A. Snier (Goor)
Ouderling
Mevr. R. van Dijk
Diakenen
Mevr. A. Wolbers
College van kerkrentmeesters
Dhr. H. Meulenbeld
Organist
Dhr. H. Warnaar

Zondagskind
Nadia ter Beek
Kindernevendienst
Katja Verbeek / Marianne Hamhuis
Collectes
1) Hospice Oldenzaal
2) Instandhouding kerkelijk gebouw
Autodienst
Fam. Valkema
Tel. 516348

‘Je hebt me zo rijk gemaakt God, laat me ook met volle
handen mogen uitdelen’
En daar zat ze dan. In onze Hofkerk. Aan haar bureautje en temidden
van haar boeken en dagboeken. Etty Hillesum. En ze pakte naald en
draad en naaide haar ‘kenteken’ op
haar roze vestje. Die gele, zes
puntige Jodenster. En natuurlijk, het
was niet de echte Etty die daar zat.
In werkelijkheid heette ze Abke
Bruins en ze speelde de sterren van
de hemel. Net als Etty zou ze zo uit
zichzelf weg willen vliegen om de
hele wereld in te nemen. Het was een buitengewoon ontroerende
voorstelling. Met dank aan vocalgroep Choral en de taakgroep
Inspiratie en Bezinning. Ruim 75 jaar geleden heeft Etty Hillesum haar
dagboeken volgeschreven. Haar ‘altijd geldende woorden’ die ook nu
nog zo actueel zijn voor mens en maatschappij. Op 30 november 1943
stierf ze in Auschwitz, 29 jaar jong.
Het thema van het Nationaal Comité 4 en 5 mei is dit jaar: in vrijheid
kiezen. Maar wat is vrijheid? En hoe kies je daarvoor? Etty’s
levensverhaal leert ons dat de waarde van vrijheid groot is. En dat
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vrijheid een opdracht met zich mee brengt. In haar levenscontext, de
2e WO, waarin alles gericht was op polarisatie, op haat, op vernietiging
wijst ze ons op nog een aspect: innerlijke vrijheid. Op 23 september
1943 schrijft ze: ‘Ik zie geen andere weg, dat ieder van ons inkeert in
zichzelf en in zichzelf uitroeit en vernietigt al datgene, waarvoor hij
meent anderen te moeten vernietigen. En laten we ervan doordrongen
zijn dat ieder atoompje haat dat wij aan deze wereld toevoegen haar
onherbergzamer maakt dan ze al is.’ Uit kracht van Gods liefde naast
de naaste staan, naast de ‘ander’ die geen ander is. Die altijd geldende
woorden: ‘heb je naaste lief’.
ds. Tieneke van Lindenhuizen
Jeugd en jongeren
Zondag 28 april is er weer Jeugdkerk met Gerard voor onze middelbare
scholieren. De 18+ groep leest momenteel het boek God en ik (Alain
Verheij). Hoofdstuk 6 wordt op 14 mei besproken. Buizerdstraat 20.00
uur. Leuk!
Felicitaties voor Ootmarsum en Weerselo
Hebt u het al gehoord? En anders bij dezen. De kerken in Ootmarsum
en Weerselo hebben een nieuwe predikant. Er is een beroep
uitgebracht op ds. Roel Kloosterziel (59 jaar), voorganger in
Ruinerwold en in IJhorst/de Wijk, en hij heeft het beroep aangenomen.
Samen met zijn vrouw Harmke verhuist ds. Kloosterziel binnenkort
naar Twente. Van harte proficiat en welkom.
Meditatieve wandelingen
1. De volgende wandeling, georganiseerd door het Huis Van
Spiritualiteit, zal plaatsvinden op zondag 16 juni om 5.00 uur ’s
morgens op de Kuiperberg. Afsluiting met broodmaaltijd €5. Opgave
secretariaat@lumenchristi.nl
2. Een bijzondere ervaring belooft onze wandeling vanuit de Stiftskerk
te Weerselo te gaan worden op woensdag 3 juli om 18.30 uur. Er wordt
o.l.v. Annet Engelbertink gezongen en gewandeld. Zowel in de kerk
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als onderweg zullen we te horen zijn. Deze datum alvast noteren in je
agenda en op de kalender, want deze avond mag je niet missen!
Geeft u uw lievelingslied nog even door voor de Ringviering van
19 mei?
Achter in de kerk, bij het koffiepotje, staat een doosje 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 uw lied in de dienst van 19 mei.

Concert tegen de eenzaamheid
Graag geef ik namens Kees Durk, een van onze jongeren, dit bericht
door. Mooi initiatief. Op vrijdagavond 17 mei 2019 organiseert
Koninklijke Muziekvereniging Semper Crescendo een concert tegen
de eenzaamheid. Een concert om eenzame mensen te laten voelen dat
ze niet vergeten worden. Wij nodigen deze mensen uit om geheel
kosteloos te genieten van een mooi en divers muzikaal programma,
uitgevoerd door onze orkestleden.
Om een inschatting te krijgen van hoeveel mensen we mogen
ontvangen werken we met een inschrijflijst. Kent u mensen in
eenzaamheid voor wie dit concert een verdiend avondje uit is? Geef
hun naam of namen dan door via het e-mailadres onderaan deze brief.
Tweezijdig ticket
Om het concert te bekostigen verkopen we zogenaamde tweezijdige
tickets, te bestellen op onderstaand mailadres en aan de zaal. Het is de
bedoeling dat de zaal gevuld wordt met mensen die via deze oproep
aangemeld worden, maar tegelijkertijd ook met heel veel andere lieve
Oldenzalers - zoals u. Schuift u aan bij onze muzikale avond? Koop
dan een tweezijdige ticket voor het concert. De kosten van dit ticket
bedragen €10,-. De ene zijde is voor uzelf, de andere zijde om een stoel
vrij te maken voor de mensen die op onze inschrijflijst staan. Op deze
manier willen wij zoveel mogelijk mensen die zich eenzaam voelen
een avond laten genieten van mooie muziek. En boven alles willen wij
hen laten merken dat ze in Oldenzaal absoluut niet vergeten worden.
7

Met muzikale groet, Kees Durk van der Kooi
Voorzitter concertcommissie Semper Crescendo
concertcommissie@semper-crescendo.nl
Concert tegen de eenzaamheid Datum: vrijdag 17 mei 2019
Aanvang: 19.00 uur
Locatie: Twents Carmel College - locatie De Thij
Ringbreed 21 mei 2019: ‘Vragen rond het levenseinde’
Op dinsdag 21 mei a.s. zal ds. Johan Weijenberg uit Harfsen een
thema-avond verzorgen over ‘Morele vragen rondom het levenseinde’.
Hij is voormalig ziekenhuispredikant en jarenlang betrokken geweest
bij ethiek-onderwijs in het ziekenhuis. Op deze avond zullen met name
de medisch-ethische vragen aan de orde komen die momenteel spelen
ten aanzien van euthanasie, reanimatie en levensbeëindiging van
dementerenden.
Het is een onderwerp dat momenteel volop actueel is en ons voor de
nodige vragen stelt op het gebied van het pastoraat, de theologie en de
ethiek. Je zou kunnen denken aan vragen als: 'Wat verstaan we onder
‘euthanasie’? 'In welke situatie kan en mag euthanasie worden
toegepast?' en 'Wat is er vanuit de christelijke visie op leven en dood
over ‘euthanasie’ te zeggen?' Uiteraard is er ook gelegenheid elkaar te
ontmoeten en over dit thema door te praten. Iedereen is van harte
welkom! Opgave is niet verplicht, maar om een inschatting te kunnen
maken van het aantal bezoekers wordt dit wel op prijs gesteld.
Tijd en plaats: dinsdag 21 mei 2019, aanvang 20.00 uur
De Delle, ds. Hattinkstraat 4, Tubbergen
Met warme groet, ds. Tieneke van Lindenhuizen

Onze nieuwe paaskaars
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Graag vermelden we ook hier de symboliek van onze nieuwe
paaskaars. Maar we beginnen met onze grote dank uit te spreken aan
Idelet Stijger. Want het is, zo denkt ze zelf, de 25e paaskaars die ze
voor de Hofkerk heeft ontworpen en gemaakt. En ieder jaar opnieuw
met zo veel liefde en vreugde. Daar zijn eigenlijk geen woorden voor
te vinden. Dank voor je fijne en liefdevolle inzet. Dit jaar heeft Idelet
een ontwerp gemaakt van zonnebloemen, korenaren en klaprozen. En
iedere zondag en soms ook op andere momenten scharen wij ons rond
deze unieke kaars met de woorden: 'In uw Licht zien wij het licht'.
Dank je wel Idelet, we voelen ons gezegend.
Idelet schrijft: 'In de oude christelijke symboliek vertegenwoordigt de
zon het goddelijke licht, en de zonnebloem de
toewending tot God. De jonge zonnebloem
groeit
vanwege
het
uitgesproken
“heliotrisme” in de richting van de zon. De
volgroeide zonnebloem wendt zich naar het
oosten.
Deze eigenschap werd overgenomen in de
Christelijke beeldtaal. De aar en de korenaar
zijn symbolen van Christus. Hij is het brood
dat leven geeft. Zodoende verwijst de aar ook
naar het avondmaal. De bloedrode klaproos is
soms het attribuut van het lijden van Christus. In de late middeleeuwen
brengt men deze vaak ook in verband met de korenaar of met het graan,
als symbool van de wederopstanding. Wie ooit in Gent het altaar van
het Lam Gods zag of het gaat zien: er is een prachtig boek verkrijgbaar:
“Een wonderbaarlijke tuin. Flora op het Lam Gods” Hierin worden 75
bloemen, struiken en bomen getoond die voorkomen op dit altaarstuk
en o.a. veel over hun symboliek verteld.'

9

Meeleven
Het gaat gelukkig weer de goede kant op met Corrie Schuilenburg,
lastig als je ook nog gordelroos er bij hebt. We wensen jou en Jan veel
sterkte met de gezondheid vooral.
Gerrit Goorhuis is na zijn ziekenhuisopname weer in de Scholtenhof,
nu op kamer 207. Gerrit en Ina weten dat ze bij de dag leven maar
weten ook waar de hulp vandaan komt: Ik sla mijn ogen op naar de
bergen, vanwaar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de Heer (psalm
121). We bidden met jullie mee tot de God die niet sluimert maar de
wacht houdt over ons gaan en komen. In dat vertrouwen.
Niet iedereen wil genoemd worden in het kerkblad. Dat neemt niet weg
dat we meeleven en meebidden, groeien aan elkaar en in vertrouwen
de levensverhalen delen. Blij zijn als het weer de goede kant opgaat en
je lekker weer een beetje in de tuin kunt scharrelen. En ja, soms is het
moeilijk en weet je niet waar het op uit loopt. Soms planten we een
zaadje en zoals iemand deze week zei: 'We moeten wel veel water
geven...' En zo is het, we moeten ze veel water geven. Veel sterkte en
zegen voor u en jou als dat jouw situatie is.
Het pastoraal team

In memoriam Froukje Koers – van der Velde
De broers en zussen waren haar al voorgegaan en zondagmiddag 31
maart is ook Froukje overleden, op de leeftijd van 83 jaar. De laatste
van het gezin.
Een jaar geleden had ze te horen gekregen dat ze niet meer beter kon
worden. Het was het begin van de weg die ze moest gaan, het
aanvaarden van het einde, afscheid moeten nemen van het leven waar
je zo van houdt. Een zeer ingrijpend bericht. Ik vond het bijzonder hoe
ze zich gezegend bleef voelen, de regie in handen hield, alles op alles
zette om gewoon thuis te kunnen zijn. Ze is door zeer velen met grote
aandacht bijgestaan in dit voorbije jaar. En ze is door de allerliefsten
op handen gedragen, zoals engelen dat doen. Maar nu hoeft dat niet
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meer, ze is bij God. Ze sprak niet graag openlijk over het afscheid. En
dat begrijpen we best. Veel mensen hebben daar geen taal voor. Niet
in zichzelf, niet met elkaar. Maar op een dag kwam er een schriftje
tevoorschijn. Achterin was een briefje geplakt met daarop één
veelzeggende zin uit Job: Maar ik weet, mijn Redder leeft. Eén korte
zin die gaat over hoe een mens staande blijft als het leven moeilijk is
en wat je van God hebt te verwachten. Die grootsheid dat je God niet
loslaat en God jou niet. Froukje herkende zich in dat verhaal. Mijn
Redder leeft en ik ga naar hem toe. Ze was er klaar voor. Op naar Gods
altaren. Wetend dat het leven eindig is maar misschien juist daardoor
ook zo mooi en kostbaar. Ze voelde zich zo gezegend. Vrijdagmiddag
5 april heeft Froukje zo afscheid van ons genomen en wij van haar. Ze
is thuis, bij God. We wensen de kinderen en iedereen die haar mist
Gods zegen en sterkte toe.
ds. Tieneke

Onder de indruk
Afgelopen week brandde de Notre-Dame in Parijs. Indrukwekkend om
te zien wat dat met de Parijzenaren doet. Geschokt, vol ongeloof maar
ook samenbindend en in de startblokken om aan de toekomst te gaan
bouwen. Door sommigen wordt het als een kans bestempeld om een
positieve wending te geven aan de al maanden durende sociale onrust
in Frankrijk. Er is in ieder geval een beweging gaande, ingezet op een
moment in de tijd en met beeld dat nog jaren op ons netvlies gebrand
zal blijven.
Ook wij zijn in beweging en aan de toekomst aan het bouwen en doen
dat op allerlei vlakken. Zo gaan we in mei als kerkenraad het beleid
nog eens onder de loep nemen. We nemen de terugkoppeling uit de
interviews met verschillende mensen uit de gemeente van de afgelopen
maanden mee en plannen vooruit voor zover dat nog niet gebeurd is.
Ook bespreken we hoe we de Hofkerk nog beter kunnen benutten
bijvoorbeeld voor sociaal-culturele activiteiten. Dat gebeurd nu al en
we willen dit graag verder uitbreiden. Mooie voorbeelden hiervan zijn
het bevrijdingsfestival en de recente uitvoering over het leven van Etty
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Hillesum. In mei gaan we ook van start met een ronde tafel
bijeenkomsten “op goed gesprek”. Gemeente en predikant gaan in
gesprek over een actueel (hof)kerkelijk thema bijvoorbeeld:
“inspirerend kerk-zijn” of “betekenis als kerk in de stad” Met het
thema komt ook de actualiteit van de Hofkerk aan bod, bijvoorbeeld
hoe we kerk willen zijn, maar wel in een bredere context geplaatst. De
eerste datum die gepland staat is 27 mei de tweede datum 25 juni, beide
keren aan het begin van de avond. Noteer ze vast.
Gezamenlijk bouwen we aan de toekomst, dragen we bij aan hoe onze
gemeente er uit ziet en gaat zien. Praktisch en vanuit overtuiging. Deze
dagen vierden we Pasen. Pasen is opstanding, de dood voorbij, de
toekomst met vertrouwen tegemoet.
Gerrit Dortland

Uitnodiging
Op zaterdag 29 juni is er een gezellige avond gepland voor alle
vrijwilligers van de Hofkerk mét partner. Van 17.00 uur tot 21.00 uur
bent u te gast bij: Andre en Tonny Mulder van de Raw Milk Company
Beuningerstraat 12 in de Lutte
Wij hebben voor u een wisselend programma in gedachten;
informatief, interactief én ontspannend. Voor de innerlijke mens wordt
gezorgd. In juni krijgt u meer informatie toegestuurd.
Om de avond goed te kunnen organiseren vragen wij u vóór 7 juni aan
te melden bij en eventuele dieetwensen door te geven aan Anja
Wolbers-Slingenberg. Wilt u duidelijk aangeven met hoeveel personen
u komt via a.slingenberg@het-erasmus.nl, tel. 291198 of 0621415245
Wij hopen u in juni te zien. Met vriendelijke groeten van de
feestcommissie,
Arjen van Dijk, Harm Medema, Anja Wolbers-Slingenberg
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De vitaliteitsenquête
In de kerkdienst van 10 maart hebben we een vitaliteitsenquête
gehouden. Aan het eind van de dienst waren er 57 ingevulde enquêtes.
Met hulp van gemeenteleden en het benaderen van mensen die niet in
de dienst aanwezig waren hebben we uiteindelijk 91 ingevulde
enquêtes kunnen op sturen. Daarnaast hebben een aantal (jongere)
gemeenteleden een link toegestuurd gekregen om de enquête digitaal
in te vullen. Deelname aan de enquête is vrijwillig en anoniem. Dus
we kunnen op dit moment alleen zeggen dat er globaal 100
respondenten zijn geweest. De resultaten van de enquête worden
waarschijnlijk eind mei verwacht. Zodra de resultaten binnen zijn
zullen wij u daarover informeren.
Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de genomen moeite om
mee te werken aan dit proces en kijken met belangstelling uit naar de
resultaten van deze enquête. Een bouwsteen voor een vitale gemeente!
Namens de kerkenraad,
Arjen van Dijk

Overzicht giften en collectes maart
Koffiepotje
Orgelpijp
College van kerkrentmeesters, d.d. 2, 10, 27, 24, 31-3
Amnesty International, d.d. 2 maart
Kerk in Actie/Zending, d.d. 10 en 24 maart
Kerk in Actie/gevangenenzorg, d.d. 17 maart
Dorcas, d.d. 31 maart

€ 110,10
€ 11,50
€ 339,02
€ 40,70
€ 192,87
€ 79,85
€ 64,75

Giften:
Van personen die onbekend wensen te blijven ontving mevr. Tel € 20
voor de kerk en dhr. Ponsteen € 20 voor de diaconie. Mevr. de Jong
ontving € 20 van mevr. K.
Hartelijk dank hiervoor, Janke Meulenbeld
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Collectedoelen van de diaconie in mei
5 mei: Kerk in Actie; Syrië, kerk zijn in oorlogstijd: Op 5 mei vieren
we nu al ruim 70 jaar lang onze vrijheid. Een bijzonder voorrecht, want
vrijheid is niet vanzelfsprekend. In Syrië lijden miljoenen mensen al
meer dan 7 jaar dagelijks onder de gevolgen van de slepende
burgeroorlog. Steeds meer mensen in nood doen een beroep op kerken
voor onderdak, voedsel en veiligheid. Syrische kerken en gemeenten
zijn zelf ook zwaar getroffen, maar toch kiezen zij ervoor in deze tijden
van nood een helper te zijn. Zij bieden noodhulp met voedsel, water,
tijdelijk onderdak en medische zorg. Met de opbrengst van deze
collecte steunt Kerk in Actie het werk van de kerken in Syrië.
12 mei: Project Kleine Ring: Stichting Noaberhulp SAJOCAH. Deze
stichting biedt gehandicapte mensen, m.n. kinderen, in Kameroen meer
kansen op zelfstandig functioneren. 150 lichamelijk en geestelijk
gehandicapte kinderen kunnen worden behandeld in een
revalidatiecentrum. Ook is er een goed ingerichte orthopedische
werkplaats. De instrumentmakers worden door vrijwilligers uit
Nederland medisch en technisch begeleid.
26 mei: Hospice Oldenzaal
Namens de diaconie, Joke Flokstra

De Hofvijver
U vergeet ons zeker niet, want er is weer veel aangeboden. Helaas geen
babyartikelen. Vraagt u nog eens in uw omgeving. Vooral aan
maxicosi’s is behoefte. Via de Molenkamp heeft zich een vrijwilliger
aangemeld om dhr. Bannink naar de kerk te begeleiden. Daar zijn we
heel blij mee want Toos Kuipers zal zeker een poos niet kunnen
wegens ziekte en zij deed 2 maal dienst. Fijn dat deze meneer het van
haar heeft overgenomen.
Weet u, als u kleding bij de Vincentius winkel koopt, dat het geld wordt
besteed aan de mensen die bij de voedselbank lopen en voor anderen
waar men van weet dat er behoefte is aan een bijdrage. Zij krijgen
rondom de Kerst een enveloppe met inhoud en verder is er voor deze
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mensen een kledingbank waar ze een paar maal per jaar gratis gebruik
van kunnen maken.
Dank namens de diaconie.
U kunt mij bellen of mailen: Jet Slinger, tel. 0541 662093 of 06
81504914, jetslinger10@gmail.com

Beschermengelen
Soms kan je door een Bijbeltekst geraakt worden. Voor mij was het,
toen ik het las, een “dus toch”. Als kind dacht ik het vaak na een goede
afloop van een benarde situatie, maar nu las ik het in Mattheus 18: 10
“Pas op dat u niet een van deze kleinen veracht. Want Ik zeg u dat hun
engelen in de hemelen altijd het aangezicht zien van Mijn Vader, Die
in de hemelen is.” Maar toen ik groter werd, zouden die engelen mij
dan verlaten hebben? In Psalm 91: 11 las ik, dat het blijkbaar niet zo is
“Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven dat zij u bewaren op al uw
wegen.” Wow….. u, die dit leest, heeft u net als ik
“beschermengelen”!! Dus toch…… Ze dragen ons zelfs, indien
nodig!! Ook dat staat in deze Psalm.
De mens is enorm bevoorrecht boven de engelen! Petrus getuigt
daarvan aan het begin van zijn eerste brief. 1 Petrus 1: 12 “Aan hen
werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen
die u nu verkondigd zijn door hen die u het Evangelie verkondigd
hebben door de Heilige Geest, Die vanuit de hemel gezonden is;
dingen, waarin de engelen begerig zijn zich te verdiepen.”
Na dit leven krijgen we overigens nog eens met onze engelen te maken,
als ik lees in 1 Korinthiërs 6: 3 “Weet u niet dat wij engelen zullen
oordelen? Hoeveel te meer dan alledaagse dingen?”
Het is een geweldige troost om te ontdekken en te weten, dat wij in ons
leven beschermd worden door de door God gezonden engelen.
Ernst van Olffen

15

TIJDVERSCHIJNSELS
Mei-gevoel uit de jaren veertig
Vroeger legden in mei alle vogeltjes een ei. Alleen de koekoek en de
griet die legden in de meimaand niet. Herman Gorter bezong ‘een
nieuwe lente en een nieuw geluid’. Niemand kende de rest van dat
gedicht; iedereen kende de titel: Mei. Uitgerekend in die maand ging
het mis, maar vijf jaar later was mei de maand van de bevrijding. Een
nieuwe lente en weer een nieuw geluid: nooit meer oorlog dachten wij
en kochten wapens om onze bruine rijksgenoten, die zo van ons
hielden, te gaan verlossen van die nare Soekarno. En ik belandde in
Den Ham, waar in mei de klapekster insecten op doorns naast zijn nest
prikte en je wist waar de wielewaal broedde. Mei had zijn onschuld
terug. We zongen: “De jongens van Tromp en Piet Hein, die krijgen ze
zomaar niet klein. Vijf jaar zat er mot in, maar nu zit er schot in”.
Jarenlang hebben we het gevierd, met koekhappen, zaklopen en
aubades. Maar op de duur werd het toch geschiedenis, eerder algemene
dan vaderlandse. Op de vaderlandse konden wij bij nader inzien niet
echt trots zijn. De bevrijding verschoof naar het tweede plan. Mei werd
de maand van het herdenken. Langzaam was doorgedrongen dat niet
iedereen in het verzet had gezeten, nog langzamer dat wij onze joodse
landgenoten in de steek hadden gelaten en nog altijd zijn we er niet uit
of de Indonesiërs excuses moeten worden aangeboden.
Wel wordt over de oorlog nog veel geschreven. Een heel klein beetje
doe ik daar aan mee. Een paar jaar geleden kreeg ik het archief in
handen van de Tubantia-directeur die zijn krant de oorlog door had
laten verschijnen. Ik heb er een boekje over geschreven. Ik kon nu
proberen van een afstand te begrijpen hoe zo’n Oranjegezinde
krantenmaker zich door de oorlog heeft geworsteld. Wat mij verraste
was dat geen jonge journalist met dat archief aan de haal was gegaan,
terwijl toch nogal wat afgestudeerde historici op redacties terecht zijn
gekomen. Het leeft niet meer, dat vroeger zo fel bediscussieerde
oorlogsgedrag.
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Ik was negen in mei 1945 en ben langzaam gaan begrijpen hoe de
oorlog verliep. Door erover te lezen en nog net met persoonlijke
belevenissen. Toen in Harderwijk, het stadje van mijn middelbareschooljaren, een boek over vermaarde stadsgenoten werd gemaakt,
mocht ik daarin het avontuurlijke leven beschrijven van een
burgemeester die als knokploegcommandant Grote Gijs van de
Veluwe de schrik van de Duitsers was geweest.
Ik bleek een van de weinigen te zijn die hem nog echt hebben gekend.
Wat heb ik vroeger van zijn verhalen genoten. Als hij vertelde hoe hij
ontsnapte toen ‘de moffen’ hem te pakken hadden. Opgesloten in een
kamertje had een priester gevraagd of hij hem geestelijk kon bijstaan.
“Dat niet, maar leen je een tientje”, had Gijs gezegd. “Als ik ontsnap
heb ik anders geen cent op zak”. Toen de priester de ruimte verliet,
stapte Gijs, met onder zijn arm een terloops van de schoorsteenmantel
gepakte radio, mee naar buiten en vroeg een net wegrijdende
Wehrmachtschauffeur: “Darf ich mitfahren?”. En die gaf de
‘radiomonteur’ met plezier een lift.
Bij mij thuis is dit soort verhalen vaak met een korreltje zout genomen.
Tot mijn vader, gemeentesecretaris, werd aangesproken door een
pastoor die de burgemeester wilde spreken. Hij had nog altijd dat
tientje van hem tegoed.
Wat was het heerlijk nu een genuanceerd verhaal te kunnen schrijven
over mijn jeugdheld, die nog jaarlijks een centrale figuur is bij 5 meivieringen in Apeldoorn. Daar hebben ze een monumentje voor (Grote)
Gijs Numan, aan het kanaal, waar hij met een paar gevangen genomen
Duitse soldaten is overgestoken naar de Canadezen om hen ervan te
overtuigen dat ze de stad niet moesten bombarderen omdat de bezetter
al het hazenpad had gekozen. Ik had een jongensboek over die man
moeten schrijven. Maar daar was ik te jong voor in die jaren waarin ik
wist waar de wielewaal broedde en zong over de jongens van Tromp
en Piet Hein. Nu is het te laat.
Wim Timmers

VERWONDERING
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Hoe een oude gewoonte in 1945 weer actueel werd
Toen onze zoon een jaar of negen was, nu alweer zo’n 15 jaar geleden,
liet hij z’n pony eens knippen door zijn tante, die daar overigens niet
professioneel voor was opgeleid. Ik begreep toen het klaar was, in één
oogopslag waarom er kappersopleidingen bestaan. Mijn zoon zelf
trouwens ook, nadat hij zijn enigszins keizer Nero-achtige kapsel had
gezien in de spiegel.”Ik lijk wel een Romein!” gilde hij kwaad.
Wekenlang heeft hij mijn schoonzus niet aangekeken. Voorlopig was
wat hem betreft zijn kapsel verpest.
Wie dat ook overkwam, maar dan op heel wat minder onschuldige
gronden, zag ik deze week in mijn geschiedenismagazine op een oude
foto uit 1945: de zogenaamde Moffenmeiden . Ze moesten het
ontgelden in de weken na de bevrijding, toen de wonden van vijf jaar
bezetting nog vers waren, en de bevolking de opgekropte haat en
woede (begrijpelijk) botvierde op alles en iedereen die ook maar iets
met de Nazi’s te maken had gehad. Zo ook op de dames die, al dan
niet om amoureuze redenen, het aan hadden gelegd met een Duitse
militair. Het publiekelijk kaal scheren van hun hoofd was daarbij een
uitstekend middel, zeker wanneer er daarna nog pek en veren bij te pas
kwamen. Tja, het haar zou msschien wel weer aangroeien, maar de
schande bleef -voor altijd.
Dat kaalscheren van het hoofd schijnt al een heel oude gewoonte te
zijn, die al voorkwam in de klassieke wereld. Ook de bijbel weet er
van, en Paulus heeft er ook wel wat over te zeggen (ik heb het
opgezocht) : Een vrouw maakt zichzelf te schande wanneer ze met
onbedekt hoofd bidt of profeteert, want in dat geval is ze precies
hetzelfde als een kaalgeschoren vrouw, zo schrijft hij aan de
Korintiërs. Het was in die tijd bij de Grieken, Joden en Romeinen
gepast dat een vrouw haar haren opstak of bedekte, maar in geen geval
los liet hangen, wat als onzedig en hoerig werd gezien. In dat geval
kon de vrouw haar haren beter geheel afknippen.
Maar ook al eeuwen daarvoor wordt er iets over gezegd, bijvoorbeeld
in Deutronomium: “Als u ten strijde trekt tegen de vijand, en de Heer
uw God levert hem aan u uit, en u ziet onder de mensen die u
krijgsgevangen maakt een mooi meisje, en u neemt haar mee naar huis,
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dan moet zij haar hoofd kaalscheren en haar nagels knippen” Toch
wordt volgens deze regel de vrouw die “buit is gemaakt” wel met
respect behandeld, want zij mag niet meer als slaaf verkocht worden,
omdat “ al haar eer al ontnomen is” . Ook moet zij een maand de
gelegenheid krijgen om te treuren om haar familieleden die zij achter
gelaten heeft. Het kaalscheren van het hoofd wordt hier blijkbaar dus
ook gezien als een overgansritueel, en als een zichtbaar teken van
rouw. Hadden de mannen op die foto uit 1945 dan eerst de bijbel
gelezen voordat ze er de schaar inzetten? Dat denk ik niet! Wel
voelden ze intuïtief aan dat het toetakelen van het uiterlijk een probaat
middel om in feite iemand’s idenditeit af te nemen. Ook omgekeerd
kwam het voor. Zo zag ik ook eens een foto van Duitse kampsoldaten
die de baard af knipten van een oude joodse man. Gewoon als een soort
pesterijtje…. Hetzelfde deden de Russen tijdens de Praagse Lente van
1968 tijdens de inval in Tjecho-Slowakije, toen zij weerstand
ondervonden van de plaatselijke studenten. Ergens zie je het ook weer
terug in het verhaal van Simson. Op het moment dat in zijn slaap zijn
haren worden afgeknipt door Delila verliest hij zijn kracht. Zijn haar,
dat hij als Nazireeër niet mocht afscheren, bepaalde zijn afkomst en
identiteit. Daarin school zijn kracht. Op het moment dat zijn identiteit
ontnomen werd, verloor hij ook zijn (wils)kracht. Want dat is
uiteindelijk het effect: Wanneer je niet meer weet wie je bent en waar
je vandaan komt, verlies je de richting in je leven, en de kracht om
vooruit te komen.
Hoe het de vrouwen op de foto verder vergaan is, weten we niet.
Konden zij in het reine komen met zichzelf, of verloren ze hun
identiteit en daarmee hun levenskracht? Of vormde hun toegetakelde
hoofd een overgang naar een ander leven, waarin toch vergeving
mogelijk was?
Martin Kila.
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HERINNERING RUNNING DINNER
Het eerste running dinner 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. 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 bij Rianke
Lubberding:
rianke.lubberding@caiway.net,
tel.
517667,
Bruninksweg 4, 7595 MH Weerselo. De inschrijving sluit op 7 mei
i.v.m. het maken van de planning.
Joke Flokstra

Hofmarkt inbrengochtend
Op 16 mei is deze maand de inbrengochtend. 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 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. 516669 / 0683394390, henk.vrielink49@gmail.com
Roel Jansen (aanmelden ophalen goederen), tel. 513290 / 0633713891, aliceenroel@gmail.com
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Hofmarkt 2019
Na de succesvolle Hofmarkt van vorig jaar hopen we dit jaar weer op
een mooie opbrengst om de financiën van onze kerk te steunen.
Daarnaast is het ieder jaar ook weer mooi om te zien dat we samen zo'n
mooi evenement kunnen organiseren, waarbij gezelligheid en plezier
ook een zeer belangrijke factor zijn.
Dus kijk eens om u heen of u nog "mooie" spullen heeft voor de
Hofmarkt. Want van opruimen krijg je ruimte in je huis en in je hoofd,
zeggen opruimdeskundigen!
Maar zonder uw hulp als vrijwilliger gaat het niet lukken. We doen dan
graag, net als vorig jaar, weer een beroep op u als taarten bakken,
boekensorteerder, verkoper, opruimer, enz.
Dus reserveer zaterdag 17 augustus en de dagen ervoor alvast in uw
agenda!
De organisatie Hofmarkt,
Henk Vrielink

Benefietconcert
Zoals u allen weet is het orgel klaar. Financieel is er nog een "gaatje"
te dichten en daarom hebben wij iets bedacht om hopelijk veel geld
binnen te halen!
Op vrijdagavond 28 juni zal er een benefietconcert in de Hofkerk
worden georganiseerd ten bate van het orgel. Toonaangevende koren
en solisten zullen belangeloos hieraan meewerken. Vocal Essen,
Encore en Laura Lohuis hebben al hun medewerking toegezegd!
Aanvang 19:30 uur, einde ca 21:30 uur.
Het belooft een mooie muzikale avond te worden. Reserveer alvast de
datum en zegt het voort!
Ina en Koos Schollaardt
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Bedankt!
Hartelijk dank voor de prachtige bloemen die wij mochten ontvangen
voor ons 50-jarig huwelijk van de Hofkerk op zondag 14 april.
Iedereen bedankt voor de vele gelukwensen en kaartjes.
Wim en Rikie Schuurman

Zeer bedankt!
Op zondag 31 maart werden we blij verrast met de bloemengroet van
onze Hofkerkgemeente. Dat gebaar is weer een extra steuntje in de rug!
Wieger Jager en Trudy van der Lichte

Vergaderingen / bijeenkomsten in de Hofkerk
Jeugdkerk
Moderamen
College van Kerkrentmeesters
Diaconie
Running diner
Avondviering
Jeugdkerk
Commissie eredienst

Zo
Ma
Ma
Ma
Za
Za
Zo
Ma

28 april
6 mei
13 mei
13 mei
18 mei
25 mei
26 mei
27 mei

Agenda Cultuurhuis ‘De Hof’
Vrijdag 26 april:
Uitreiking Koninklijke onderscheidingen
Zaterdag 4 mei:
Dodenherdenking, m.m.v. ‘Oldenzaals Mannenkoor’
Aanvang: 19.00 uur
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10.00 uur
19.30 uur
19.30 uur
20.15 uur
19.00 uur
10.00 uur
16.00 uur
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24

25

Redactie Hofstem
Aanleveren kopij
U kunt de kopij (bij voorkeur) digitaal aanleveren.
E-mailadres: hofstem@hofkerk-oldenzaal.nl

Uiterlijke
inleverdatum:
23 mei
vóór 18.00
uur

Getypte of handgeschreven kopij voorzien van
naam, adres en telefoonnummer inleveren op het redactieadres (zie
colofon pag. 2). Later aangeleverde informatie wordt niet verwerkt!
We proberen zoveel mogelijk de aangeleverde kopij te plaatsen.
Aangezien we aan een maximum aantal pagina´s zijn gebonden, kan
het voorkomen dat we uw bijdrage door moeten schuiven naar een
volgende keer. We zullen u hiervan altijd op de hoogte stellen.
De volgende Hofstem verschijnt: 31 mei 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
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Diaconie
Dhr. F.J.C. Woordes
(administratie)
Look 55, 7577 GK Oldenzaal.
Telefoon 522 607.
Bankrekening:
NL42ABNA0595523544
Rekening t.n.v. Diaconie Hofkerk te
Oldenzaal

College van Kerkrentmeesters
Mevr. I.V. Simao (secretariaat)
Prins Hendrikstraat 214
7571 BW Oldenzaal
E-mail:
secr.ckrm.hofkerk@gmail.com
Telefoon 510645

Administratie kerkleden
E-mail: ledenadministratie@
hofkerk-oldenzaal.nl
Correspondentieadres:
Dhr. H. Meulenbeld
Dauwnetel 7, 7577 AG Oldenzaal
Telefoon 523013

Aanspreekpunt van o.a.
Kerkbalans – Oudejaarscollecte
Dhr. H. Medema
Dravik 9, 7577 CG Oldenzaal
E-mail: hmedema@hotmail.com
Telefoon 531 052 / 06-506 37 013

Autodienst
Aanvraag vervoer uiterlijk
zaterdagavond vóór 18.00 uur bij
de dienstdoende chauffeur zoals
vermeld bij de zondagse diensten
in de Hofstem

Verkoopadres collectebonnen
Dhr. G. Wellink
Burg. Tegelstraat 9,
7574 ZX Oldenzaal
Telefoon 513360
Dhr. A. Scholten
Seinelaan 21, Oldenzaal
Telefoon 532 182

Mevr. J. Meulenbeld (administratie)
Dauwnetel 7
7577 AG Oldenzaal
Telefoon 523 013
E-mail:
fahofkerkoldenzaal@gmail.com
Bankrekening:
NL60ABNA0595895700
Rekening t.n.v. Hofkerk
te Oldenzaal
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