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COLOFON 

Dit kerkblad is opgericht op 1 oktober 1979. De oorspronkelijke naam 
Ons Kontakt is in 2005 gewijzigd in de Hofstem. 

Het blad wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad 
en gefinancierd uit abonnementsbijdragen (minimaal € 20,- per jaar, 
bankrekening: NL60 ABNA 05958 957 00 t.n.v. Hofkerk-Oldenzaal) 
Een abonnement is aan te vragen via het formulier op onze website: 

www.hofkerk-oldenzaal.nl 

Redactieadres: Noordelijke Esweg 131, 7558 MN Hengelo. 

Predikant 
Ds. J. van Lindenhuizen  
Buizerdstraat 14  
7574 BR Oldenzaal  
E-mail: jvlindenhuizen@gmail.com 
 
Werkdagen: maandag, dinsdag en 
woensdag en zondags de gehele 
dag als ik dienst heb.   
Telefonisch het beste te bereiken 
op werkdagen 's ochtends tussen 
8.30 en 9.00 uur en 's middags 
tussen 17.00 en 17.30.  
Mobiel: 06-20248850  
 
Pastoraal werker / 
Coördinatie pastoraat 
Mevr. Y.C. Meyer 
Kloosterstraat 50 
7571 DB Oldenzaal  
Telefoon 06-14379278 

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

Kijk ook eens op de website van de Hofkerk 

www.hofkerk-oldenzaal.nl 

 

http://www.hofkerk-oldenzaal.nl/
mailto:jvlindenhuizen@gmail.com
mailto:famschollaardt@gmail.com
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Zomer  
 

Natuurlijk kijk ook ik af en toe al even 

vooruit naar die lege weken in mijn 

agenda. Even vrij, even niks, even rust. 

Als je de Bijbel er bij neemt is het bijna 

ontroerend om te lezen dat God dat ook voor ons wil. Lees 

bijvoorbeeld Jeremia 32,18 waar staat: Mijn volk zal wonen in een 

oase van vrede, een veilige woonplaats, een oord van ongestoorde rust. 

Mooi vind ik dat, ongestoord en dicht bij God. En daarvoor hoef je 

heus niet naar verre oorden af te reizen. Het is ook en altijd dichtbij. 

Of lees Marcus 6, 31 en verder waar Jezus tegen zijn leerlingen zegt: 

Kom mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te 

rusten. Jezus weet dat het belangrijk is dat we grenzen stellen aan het 

leven en ons regelmatig tijden van rust gunnen waar we met God alleen 

zijn en nieuwe kracht verzamelen. Ook in de kerk. Niet altijd maar 

doordraven maar even heel dicht bij die intense beleving door God 

geliefd en bemind te zijn. Een mooie gedachte om mee te nemen deze 

zomer: God wil graag dat we onze tijd nemen om ongestoord met hem 

door te kunnen brengen. Ooit zo mooi verwoord door monnik Anselm 

Grün. 

 

Leer me langzamer te lopen Heer,  

om een bloem te zien,  

een paar woorden te wisselen met een vriend,  

een hond te aaien,  

een paar zinnen in een boek te lezen.  

Leer mij langzamer te lopen, Heer.  

Leer mij de kunst van het vrije ogenblik. 

Anselm Grün - Mijn Gebedenboek (pag. 78):  

 

Ik wens ons allen een goede zomer toe. Ongestoord en dicht bij God.  

 

ds. Tieneke van Lindenhuizen  
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Zondag – 30 juni - 10.00 uur  

 
Voorganger  Zondagskind  

Ds. G. Bunjes (Hengelo)  Esther Vennegoor op Nijhuis  

Ouderling  Kindernevendienst  

Mevr. J. Westera  Renske Bork  

Diakenen  Collectes  

Mevr. J. Slinger  1) Joanne Foundation  

College van kerkrentmeesters  2) Instandhouding eredienst  

Dhr. H. Meulenbeld  Autodienst  

Organist  Mevr. W. Sanderman  

Dhr. H. Warnaar  Tel. 522271 

 

Zondag - 7 juli - 10.00 uur M.m.v. VOF de Hof  

 
Voorganger  Zondagskind  

Ds. J. van Lindenhuizen  Samuel Akuesson  

Ouderling  Kindernevendienst  

Dhr. G. Pape  Meiliany Utung  

Diakenen  Collectes  

Mevr. A. Wolbers  1) Armoede bestrijding Oldenzaal 

College van kerkrentmeesters  2) Eigen jeugdwerk (de overstap)  

Dhr. B. Post  Autodienst  

Organist  Mevr. Elferink  

Dhr. J. Schoenmaker Tel. 514396  

 

Zondag – 14 juli - 10.00 uur  

 
Voorganger  Zondagskind  
Ds. A. Snier  Esther Vennegoor op Nijhuis 

Ouderling  Kindernevendienst  

Mevr. M. v.d. Langemheen   Meiliany Utung  

Diakenen  Collectes  

Mevr. C. Vrielink  1) Diaconaal werk plaatselijk  

College van kerkrentmeesters  2) Instandhouding pastoraalwerk 
ouderen  

Dhr. H. Medema  Autodienst  

Organist  Dhr. H. v.d. Toorn  

Dhr. J. Schollaardt  Tel. 512623  
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Zondag – 21 juli - 10.00 uur  

 
Voorganger  Zondagskind  

Dhr. H. van Duijvenbode  Géén  

Ouderling  Kindernevendienst  

Mevr. R. van Dijk  Géén  

Diakenen  Collectes  

Dhr. J. Bruil  1) Hospice Oldenzaal  

College van kerkrentmeesters  2) Onderhoud orgel  

Dhr. H. Schreurs  Autodienst  

Organist  Fam. van Dijk  

Dhr. H. Warnaar  Tel. 514470  

 

Zondag – 28 juli - 10.00 uur  

 
Voorganger  Zondagskind  

Ds. H. Koetsveld (Hengelo)  Géén  

Ouderling  Kindernevendienst  

Mevr. J. Westera  Géén   

Diakenen  Collectes  

Dhr. R.G. Dreierink  1) Casa Elia  

College van kerkrentmeesters  2) Instandhouding kerkelijk gebouw  

Mevr. I. Simao  Autodienst  

Organist  Dhr. Troost  

Dhr. J. Schollaardt  Tel. 074-3492690  

 

Zondag – 4 augustus - 10.00 uur  

 
Voorganger  Zondagskind  

Ds. H. Wachtmeester (Hengelo) Nadia ter Beek  

Ouderling  Kindernevendienst  

Dhr. G. Pape  Katja Verbeek/Marianne Hamhuis  

Diakenen  Collectes  

Dhr. F. Woordes  1) Voedselbank  

College van kerkrentmeesters  2) Instandhouding pastoraat  

Dhr. H. Meulenbeld  Autodienst  

Organist  Fam. Valkema 

Dhr. J. Schollaardt  Tel. 516348 
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Zondag – 11 augustus - 10.00 uur  

 
Voorganger  Zondagskind  

Ds. J. van Lindenhuizen  Kira ter Beek 

Ouderling  Kindernevendienst  

Mevr. M. v.d. Langemheen  Marjolein Brinkman  

Diakenen  Collectes  

Mevr. B. Frowijn  1) Kerk in Actie/werelddiaconaat  

College van kerkrentmeesters  2) Instandhouding kerkelijk gebouw 

Dhr. B. Post  Autodienst  

Organist  Fam. Arends  

Dhr. J. Schollaardt  Tel. 551502 

 

Zondag – 18 augustus - 10.00 uur  

 
Voorganger  Zondagskind  

Ds. E. van Houwelingen (Hengelo) Samuel Akuesson  

Ouderling  Kindernevendienst  

Mevr. R. van Dijk  Meiliany Utung/Marianne Hamhuis  

Diakenen  Collectes  

Mevr. J. Slinger  1) Armoedebestrijding Oldenzaal 

College van kerkrentmeesters  2) Orgelfonds  

Dhr. H. Medema  Autodienst  

Organist  Fam. Dreierink  

Dhr. H. Warnaar  Tel. 533030  

 

Zondag – 25 augustus - 10.00 uur  

 
Voorganger  Zondagskind  

 Mevr. A. van der Kooi 
(Readtsjerk) 

Naut Verbeek  

Ouderling  Kindernevendienst  

Mevr. J. Westera  Katja Verbeek  

Diakenen  Collectes  

Mevr. C. Vrielink  1) Project kleine ring  

College van kerkrentmeesters  2) Instandhouding eredienst  

Dhr. H. Schreurs  Autodienst  

Organist  Fam. van Hemert  

Dhr. J. Schollaardt  Tel. 517722 
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Niet met vakantie? Kom dan bij ons Overzomeren 
 

Het programma is rond en we hebben er zin in. Samen met pastor 

Maroesjka hebben we een mooi programma gemaakt voor die mensen 

die de zomer wel erg lang vinden duren. Juist als iedereen weg is en de 

straten leeg zijn kan het fijn zijn om de week even gezellig en samen 

te ‘doorbreken’. Iedere woensdagochtend ben jij/bent u welkom bij ons 

in de Hofkerk om samen te zijn en deel te nemen aan het programma. 

Ook voor niet-leden, iedereen in de stad is welkom. We beginnen 

telkens om 9.30 uur met koffie en om 10.00 uur starten we met het 

programma. Om 11.00 uur is het tijd voor een drankje en om 11.30 uur 

stoppen we zodat iedereen weer op tijd thuis is voor het middageten. 

Het programma ziet er als volgt uit: 

 

17 juli: schilderen met kunstenares Kim Grote Punt (doen, zo leuk! 

Ervaring niet vereist) 

24 juli: bloemschikken met Hanneke Bugter en Mirjam van Es. 

31 juli: lekker zingen met muzikant Frans Agterberg 

7 augustus: Geestig knutselen met ds. Tieneke 

14 augustus: bakken met Rooms soesje (in het Emmaushuis dit keer 

vanwege de Hofmarkt) 

21 augustus: gezellige afsluiting met BINGO met Maria Schieving   

 

U kunt zich opgeven bij onze koster Ina, per mail: 

famschollaardt@gmail.com of telefonisch 06-16783884 of even een 

briefje met uw naam en telefoonnummer in de brievenbus van de kerk. 

De kosten zijn € 2,50 per keer.  

 

We zoeken nog wel een paar vrijwilligers voor de hand- en 

spandiensten. Opgave kan bij ds. Tieneke of bij koster Ina dus zoek 

een datum uit en geef u op. Of meerdere data. En geef het door. Achter 

in de kerk liggen foldertjes om mee te nemen en uit te delen.  

 

En NB, op de donderdagavonden in juli en augustus is er Bijbelstudie 

in het Emmaushuis op de Thij. Aanvang 19.00 uur. U kunt zo 

binnenlopen.  

mailto:famschollaardt@gmail.com
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Geslaagd  

Fijn om te horen dat veel kinderen van ouders, 

grootouders, familie uit onze gemeente geslaagd zijn. 

In sommige huizen zelfs meerdere kinderen tegelijk. 

Mooie zomer gewenst voor allen en mocht het dit keer 

niet gelukt zijn dan wensen we jou juist veel moed en wijsheid om de 

draad goed weer op te pakken. ‘Het goede ligt voor je’, zei één van 

mijn docenten altijd en zo is het. Veel succes allemaal, ook met de 

overstap naar een andere stad en studie.  

 

Tot slot 

1. Deze week meteen maar mijn ‘nieuwe’ kennis van de nascholing op 

het Seminarie (Hydepark PKN) in praktijk gebracht. Maandagavond 

met de kerkenraad en dinsdagmiddag met de kinderen van de 

catechese: contextueel bijbellezen. Mooie rijkdom en geschikt voor 

jong en oud en zelfs voor samen. De kinderen hadden mooie inzichten 

rond de vraag (naar aanleiding van Lukas 15, 8 en 9) naar wat verloren 

kan raken in je leven: vrienden, dieren, vriendschappen, kracht, 

motivatie, zelfvertrouwen, gezondheid etc. Mooie gesprekken ook 

over hoe je wat kwijt is weer terug kunt vinden. En zo grappig, één van 

de kinderen zei: ‘Ik weet nog iets wat je kwijt kunt raken. WIFI’.  

 

2. Zo langzamerhand zijn alle groepen aan het afronden. Nog een 

keertje Jeugdkerk in juni, nog twee keer catechese, afsluitend eten met 

de 18+ en de leiding van de kindernevendienst en ga zo maar door. 

Bakkie Scholtenhof is er nog wel op 3 juli. Andere Koffie bij de 

Dominee kent ook een zomerstop: geen bijeenkomsten in juli en 

augustus. En datzelfde geldt ook voor de zaterdagavondvieringen. In 

september beginnen alle activiteiten weer en op 15 september vieren 

we onze Startzondag.  

 

3. Mijn vakantie is van 18 juli tot en met 4 augustus, daarna werk en 

preek ik een weekje en volgen de laatste twee weken zomervakantie 

van 12 augustus tot en met 25 augustus. Voor waarneming kunt u 

terecht bij het pastorale team Yvonne Meyer, Joke Westera en Ria 

Dragt of bij één van de bezoekmedewerkers.  
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Een goede zomer gewenst allen met de zegen van de zondag (23 juni)  

 

Ga maar,  

je bent gevoed, 

je hebt het levende brood gedeeld, 

je bent geënt in de wijnstok, 

je hebt de nieuwe wijn van de hemel geproefd. 

Ga maar, je bent gezegend. Amen.  

 

ds. Tieneke van Lindenhuizen  

 

Meeleven juni 
 

Na elf maanden revalideren op Gereia is de heer Visser weer thuis. 

Wat fijn dat het eindelijk zover is. Nu aansterken en de weg thuis weer 

vinden.  

 

Mevrouw Gea Pleijhuis is geopereerd aan de knie. Ze hebben een 

stukje knieschijf verwijderd en hopen dat hiermee haar problemen zijn 

opgelost. Het is heel spannend. We wensen je veel sterkte en dat het 

maar goed mag uitpakken. 

 

Mevrouw Gerrie Timmers heeft een vaste plek gekregen in Gereia. Ze 

heeft daar een kleine zit-slaapkamer op de Gammelkeres die Wim en 

de kinderen zo gezellig mogelijk hebben ingericht. We hopen dat je 

snel kunt aarden en het ook echt jouw plekje mag worden. 

 

Mevrouw Riet Lantinga heeft helaas weer last van haar longen. Het 

ging zo goed. Inmiddels met het derde kuurtje bezig; we hopen van 

harte dat het aanslaat Riet! 

 

Voor alle zieken thuis, in het ziekenhuis: we wensen jullie veel sterkte, 

moed en geduld en zeker ook veel lieve mensen om jullie heen. 

 

Het pastoraal team 
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Gewoon doen 
Op de cover van het beleidsplan van onze kerk staan drie kenmerkende 

titelwoorden. De laatste van de drie is “doen”. Na veel met elkaar 

overdacht en gesproken te hebben tijdens gesprekken en 

bijeenkomsten komt de vraag naar concretiseren en komen steeds meer 

ideeën aan de orde. Met realiteitszin vernieuwen en vasthouden aan 

wat goed gaat. Bijvoorbeeld op het gebied van dienstbaarheid, 

geloofsgroei en kerkzijn. 

Over vernieuwing in dienstbaarheid kwam het laatste tafelgesprek in 

mei aan de orde: We moeten meer “modern discipel” worden en op die 

manier de kerk vernieuwen. Onze eigen geloofsvernieuwing is de basis 

van onze kerkvernieuwing. Hoe is onze persoonlijke verhouding tot 

God. Durven wij ons als eigentijdse discipel te manifesteren? Daarover 

praten we komende tafelbijeenkomsten verder en gaan we uitdaging 

aan het denken vervolg te geven in het doen. 

Over geloofsgroei: één van de opvallende punten uit de onlangs 

gehouden enquête binnen onze kerk is dat geloofsgroei beperkt 

aandacht en prioriteit heeft binnen onze gemeente. De kerk als 

sportschool voor spiritualiteit wordt als idee wel door ons omarmd 

maar concreet kunnen we er nog veel meer mee doen. Over de uitkomst 

van de enquête en opvolging volgt later meer. Ideeën die nu overwogen 

worden zijn bijvoorbeeld cursussen, boekbesprekingen en 

huisbijeenkomsten nieuw leven in te blazen.  

Over kerkzijn vandaag en in de toekomst: een betrokken gemeentelid 

schreef kortgeleden aan de kerkenraad dat het volgens haar niet zo 

moeilijk is dienstbaar -en vernieuwend- kerk te zijn. “Je bent als 

geloofsgemeenschap de Herberg in dat wat we zijn en geloven”. Dat 

is waar, er is overal om ons heen behoefte aan ontmoeting, rust en 

bezinning. Als kerk kunnen we hier een rol in spelen. Juist ook buiten 

de reguliere diensten om. We nemen ook voorbeeld aan wat andere 

gemeenten doen. Er gebeurt veel en er is veel mogelijk bij ons en om 

ons heen. Gewoon doen, een aantrekkelijk en haalbaar perspectief. 

 

Gerrit Dortland 
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BALANS Hofkerk 2018  
 

Omschrijving  31-12-2018  31-12-2017  

ACTIVA    

Vaste activa    

Onroerende zaken  17.560  19.160  

Financieel vaste activa  453.780  478.307  

 ---------- ---------- 

 471.340  497.468 

Vlottende activa    

Debiteuren  3.998 1.800 

Kortlopende vorderingen en 

overlopende activa  

19.925 21.445 

Liquide middelen  230.052  276.075  

 --------- --------- 

 253.975 299.320 

TOTAAL ACTIVA  725.315 796.787 

 ===== ===== 

PASSIVA    

Vermogen  664.260  694.387 

Bestemmingsreserves  44.093  82.368  

Crediteuren  1.708  4.205  

Kortlopende schulden en  

overlopende passiva e.d.  

15.254  15.928  

 -------- -------- 

TOTAAL PASSIVA  725.315  796.787 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018 

 

Omschrijving Rekenin

g 

2017  

Begrotin

g 2017  

Rekening  

2016  

BATEN (a)    

Baten onroerende zaken  19.227 15.000 17.390 

Rentebaten  19.083 21.000 21.125 

Bijdragen levend geld  90.535 89.000 96.739 

Subsidies en bijdragen  7.094 8.000 6.825 

    

Totaal a  125.939 133.000 142.078 

LASTEN (b)    

Lasten kerkgebouwen  18.960 22.000 18.336 

Afschrijving kleine verbouwing  1.600 2.000 1.600 

Pastoraat  76.241 75.000 60.740 

Lasten kerkdiensten, catech. ov. 

kerk activ.  

6.515 8.000 8.814 

Verplichtingen en bijdrage aan 

andere organen  

9.724 8.000 7.945 

Salarissen en vergoedingen 27.190 23.000 25.250 

Kosten beheer en adm.  4.625 8.000 3.506 

Rentelasten  4.284 4.000 4.251 

Totaal b  148.139 150.000 130.441 

Saldo a - b  -12.200 -17.000 11.637 

Toev./ontrekk. Fondsen / 

OV Baten / Lasten (c) 

   

Toevoegingen aan fondsen (last)  0 0 -15.000 

Onttrekkingen aan fondsen en 

voorzien. (bate)  

2.500  2.000 2.500  

overige lasten en baten (bate)  5.047 4.000 5.768 

Totaal c  7.547 6.000 -6.732 

Resultaat (+Voord. - Nadelig) -4.653 -11.000 4.905 
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Toelichting bij jaarcijfers 2018 Hofkerk  
Het vermogen van de Hofkerk is in 2018 gedaald met ca. € 30.000. Dit 

werd veroorzaakt door het tekort over 2018 en door tegenvallende 

beleggingsopbrengsten in 2018. Voorts wordt opgemerkt, dat het groot 

onderhoud aan het orgel in 2018 nagenoeg geheel is uitgevoerd.  

Het tekort over 2018 bedraagt € 4.653 en is ongeveer € 6.000 lager dan 

begroot. Oorzaak hiervan zijn de licht hogere baten (o.a. incidentele 

giften) en de eveneens per saldo licht lagere kosten.  

 

De jaarrekening 2018 is gecontroleerd door een Controle Commissie 

en goedgekeurd door het college van kerkrentmeesters en de 

kerkenraad.  

 

Voor vragen, opmerkingen of inzage van de volledige jaarrekening 

kunt u contact opnemen met ondergetekende.  

 

Albert Barelds, penningmeester Hofkerk  

 
Collectedoelen van de diaconie in juli/augustus 
07 juli:    Stichting Armoedebestrijding Oldenzaal 

14 juli:    Diaconaal werk plaatselijk 

21 juli:    Hospice Oldenzaal  

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

04 aug.:  Voedselbank  

11 aug.:  Kerk in Actie/Werelddiaconaat: Veel zwarte jongeren in 

Pretoria hebben geen toekomstperspectief, omdat ze opgroeien in een 

gewelddadige omgeving. Samen met christelijke partners helpt Kerk 

in Actie hen de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken. 

Ze krijgen huiswerkbegeleiding en leren via bijbelonderwijs normen 

en waarden. Ze krijgen zelfvertrouwen door theater, muziek en kunst. 

Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het werk van 

de Zuid-Afrikaanse organisaties die zich inzetten voor deze jongeren. 

18 aug.: Stichting Armoedebestrijding Oldenzaal 

25 aug.: 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 
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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. 

 

Namens de diaconie, Joke Flokstra  

 

De Hofvijver 
Deze maand hadden we een vraag om hulp in de tuin en heb ik iemand 

daar voor bereid gevonden. 

Ook zijn er veel aanbiedingen geweest voor de Huisraadbank zoals een 

bed, een diepvries, een wasmachine en een stereotoren en kan er 

volgende week een huis worden ontruimd waar heel veel bruikbaars in 

staat. 

Nog even over een maxicosy dat is een stoeltje voor baby’s van nul tot 

een paar maanden wat voor in de auto kan.   

Vandaag was ik bij de Huisraadbank en daar hebben ze ook voor 

senioren spullen die het zelf niet kunnen betalen. Ik geef hierbij door 

wat er alzo is. Een douchestoel, een postoel, een superlicht dekbed, 

krukken, een rollator en nog veel meer. Mocht u belangstelling hebben 

neem dan contact met mij op. Het ziet er allemaal heel goed uit en kost 

u niets. 

 

Namens de diaconie, Jet Slinger 

Tel. 662093 of 06-81504914 

E-mail: jetslinger10@gmail.com 

 

GEZOCHT!!! 

De noodklok luidt voor de kindernevendienst! 

 

Na 15 jaar gaat Renske vanaf 1 juli de kindernevendienst verlaten. 

Dit betekent dat er dan nog maar 3 leidsters over blijven. 

Dit is helaas te weinig! Wij zijn daarom hard op zoek naar nieuwe 

leiding. Komt dit er niet, dan houdt dit in, dat het niet meer mogelijk 

is om wekelijks kindernevendienst te bieden. 

mailto:jetslinger10@gmail.com
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Ben jij diegene die wij zoeken, neem dan contact op met: Meilianny, 

Marjolein of Katja. 

Telefonisch kan dit met Katja, op 06-20386664. 

Wat zou het toch fijn zijn als wij wekelijks kindernevendienst kunnen 

blijven bieden. 

 

Groeten Katja, Marjolein, Meiliany en Renske 

 

Houd vast wat je hebt 
Op zondag Trinitatis, 16 

juni ging de preek over de 

gravure van M.C. Escher. 

Op de afbeelding vliegen 

witte vogels naar de 

duisternis en zwarte vogels 

vliegen naar het licht. Het is 

altijd interessant dat ieder 

mens een eigen interpretatie 

heeft op wat hij ziet. Wat ik dus zie is verwoord in Spreuken 1: 10 

“Mijn zoon, als zondaars jou willen verleiden, bewillig er dan niet in.” 

Met andere woorden, daar waar het donker is komt het licht binnen en 

daar waar het licht is, komen de verleidingen binnen. Deze gedachte 

wordt voor mij versterkt door een uitspraak van Martin Luther: “je 

kunt niet voorkomen, dat vogels boven je hoofd vliegen, maar je kunt 

wel voorkomen dat ze op je hoofd nestelen:” Ik vind dat een prachtige 

uitspraak, omdat we vaak niet beseffen hoe wij door duisternis 

omringd en beïnvloed worden.  

In de Schriftlezing van dezelfde zondag ging het ook over de 7 brieven 

naar de 7 gemeenten, waarin Jezus waarschuwt voor de verleidingen 

van de wereld. Ik citeer uit de brief aan Thyatira, Openbaring 2: 25 

“Houd vast aan wat u hebt totdat Ik kom.” Het wordt nog eens 

herhaald in de brief aan Filadelfia, Openbaring 3: 11 “Zie, Ik kom 

spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal 

wegnemen.” 

Ernst van Olffen 
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Benefietconcert  
 

Vrijdag 28 juni is het zover: het benefietconcert ten bate van het orgel. 

Koren en artiesten werken belangeloos mee en laten het beste van zich 

horen. Nu zult u denken: het orgel is toch helemaal klaar? Dan hebt u 

gelijk, de laatste, afrondende fase is net voor de Pasen afgerond. Dit 

was mogelijk door een lening van het College van Kerkrentmeesters. 

Dit bedrag moet worden terugbetaald en vandaar dat Ina en ik dit 

concert hebben georganiseerd met als doel geld in te zamelen voor het 

orgel. Komt allen en geniet van de muziek. Entree is gratis; na afloop 

vragen wij u om een vrije gift. Iedere euro is meer dan welkom!  

  

Met een hartelijke groet en tot ziens op de 28e, 

Ina en Koos Schollaardt 

 
‘De Zonnebloem’ 
 
Mij is gevraagd de collecte van de Zonnebloem in onze Hofstem te 

vermelden. De vraag is of er lezers zijn die in de eerste week van juli 

een uurtje (of meer) over hebben om voor dit doel te willen collecteren.  

U weet de Zonnebloem is er voor alle gezindten en de opbrengst van 

deze collecte mag in Oldenzaal voor onze gasten besteed worden. Er 

zijn te weinig vrijwilligers zodat heel Oldenzaal niet bezocht wordt. 

Vandaar deze oproep.  

Mocht u hierop willen reageren, bel me even.  

 

Bertha Frowijn, tel. 513886 
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Ouderenmiddag, zondag 16 juni jl. 
 

Het was een mooie 

zondagmiddag en 

Vaderdag, die 

zondagmiddag, de 16e 

juni en daar hadden 

we in februari niet aan 

gedacht, enkele vaste 

gasten hadden zich 

dan ook afgemeld, 

omdat hun kinderen vader wilden vereren met een bezoek. Al met al 

waren we met ongeveer 35 personen (gasten en “personeel”) samen. 

Het onderwerp van deze middag was het zingen van Oudhollandse 

liederen. Mariet Hamhuis en haar man hadden een mooi “boekwerkje” 

gemaakt van alle liederen met tekst en melodie. Bertha Frowijn ging 

met ons op reis door Nederland aan de hand van de liederen.  Ina en 

Koos Schollaardt hebben ons met accordeon en piano heel goed 

begeleidt en er werd enthousiast en uit volle borst meegezongen. 

Iedereen vond het een heel geslaagde middag. Na afloop kregen Ina en 

Koos ieder een geschenkje voor hun bijdrage aan het succes van de 

middag. 

De collecte voor het orgel heeft € 85 opgebracht. 

Ook willen we iedereen bedanken voor het klaarzetten van de 

kerkzaal en/of het 

ophalen van gasten. Maar 

ook de dames die 

geholpen hebben om er 

een geslaagde middag 

van te maken met een 

hapje en een drankje en 

natuurlijk vele glaasjes 

advocaat. 

 

P.S. de volgende seniorenmiddag is op 10 november. 
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Het reisje naar Papenburg op 24 september gaat door en in de derde of 

vierde week van augustus krijgt iedereen nader bericht per mail of 

telefoon. 

 

Namens de ouderencommisie,  

Riejenne Racer Palthe 

 
Hofmarkt inbrengochtend in juli 
 

Op 18 juli 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.  

 

Voor aanmelden ophalen goederen kunt u contact opnemen met: 

Henk Vrielink, tel. 516 669 / 06-83394390,  

henk.vrielink49@gmail.com of Roel Jansen, tel. 513 290 / 06-

33713891, aliceenroel@gmail.com 

 

Vrijwilligers Hofmarkt 
 

Wilt u ook helpen om de Hofmarkt weer een succes te laten worden 

dan kunt u zich bij ons aanmelden als vrijwilliger. Want alle hulp 

kunnen we goed gebruiken. Bijvoorbeeld bij het sorteren van de 

boeken, als verkoper op de markt, of bij het opruimen aan het eind van 

de dag, enz. Als u vorig jaar hebt geholpen heeft u inmiddels al een 

uitnodiging ontvangen om weer mee te doen. Mocht dat niet zo zijn 

dan horen wij dat graag. 

 

De organisatie 

 

  

mailto:henk.vrielink49@gmail.com
mailto:aliceenroel@gmail.com
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TIJDVERSCHIJNSELS 

Mijmering over mijn eenzame duif 
 

In onze tuin staat een prunus. Hij zorgt in het voorjaar voor bloesem 

die bij een windvlaag als roze sneeuw naar het gazon dwarrelt. Nu 

onttrekt hij met zijn roestbruine bladermassa het huis van de 

achterburen aan mijn uitzicht. Het enige ontsierende is een kale 

dwarstak die de tuinman steeds wil wegsnoeien, wat ik bijtijds 

verhinder. Op die tak zaten jarenlang twee houtduiven. Nu zit er nog 

één. 

We houden elkaar in de gaten, de duif en ik. Af en toe verlaat hij zijn 

tak om wat rond te scharrelen op het gazon. Soms wipt hij in de 

conifeer vlakbij, waar het nest verstopt zit dat ze nog samen hebben 

gemaakt. Omdat hij er niets meer te zoeken heeft, is hij al gauw terug 

en richt zijn kraaloogjes weer op mij. Dat denk ik tenminste. Ik zou 

ook kunnen denken dat hij in de gaten heeft dat we allebei alleen zijn, 

anders dan vorige jaren. Maar zo simpel ben ik nou ook weer niet. Hij 

kan niet weten waarom ik alleen op het terras zit, terwijl ik wel weet 

wat zijn levensgezellin is overkomen. 

Ik neem aan dat mijn duif het mannetje is, de doffer. Een kenner heeft 

me verzekerd dat het zo moet zijn omdat een vrouwtje niet alleen zou 

blijven in deze bosrijke omgeving vol houtduiven. 

  

Ze zaten er dus met z’n tweeën. Elk voorjaar zagen we de doffer op de 

tak dat malle baltsgedrag vertonen, waarin duiven even onbeholpen 

zijn als in het bouwen van nesten. We vonden het overigens best slim 

van het stel dat ze tenminste in die dichte conifeer bouwden, want veel 

meer dan wat op elkaar gelegde takjes maken duiven er doorgaans niet 

van. 

Zo dachten we met hen mee. Wij wisten ook dat de uitsloverij van de 

doffer, met steeds het kopje op en neer als een orthodoxe jood bij de 

Klaagmuur, helemaal niet nodig was, want duiven zijn vogels die 

levenslang samen blijven. Althans als zij leven in de vrije natuur en 

niet aan de topsport van het langeafstandsvliegen hoeven mee te doen 

of opgesloten zitten in een til. 
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Er zijn de afgelopen jaren nogal eens grappen gemaakt over die twee 

die zo opzichtig zaten de tortelen op hun tak, altijd onze kant op 

kijkend. Er is flauw gefilosofeerd over reïncarnatie. Want stel dat de 

hindoes het bij het rechte eind hebben en niet de christenen en de 

moslims, zou het dan kunnen zijn dat opa en oma ons in de gaten zaten 

te houden? Wat zouden ze van ons denken, daar op die tak? Enfin, zo 

bekeken wij onze vaste gevederde vrienden. En nu is er één weg. 

 

Ik heb haar gevonden, althans wat van haar over was. Toen ik in het 

voorjaar de motorkap van mijn auto opklapte om sproeiwater bij te 

vullen, trof ik een ruimte vol veren aan en een aan stukken gereten 

duivenlijfje. Zo’n vogel verstopt zich niet zelf op die vreemde plaats, 

dat weet inmiddels iedereen wel. Zoiets is het werk van de steenmarter, 

die zijn prooi meesleept naar een warme plek waar hij zelf ook graag 

zit te knagen. Ik ben voor alle zekerheid dan ook even naar de Renault-

werkplaats gereden. Er bleek niets te zijn beschadigd. De monteur 

heeft de veren weggespoten. De restanten zullen wel in een 

afvalcontainer terecht zijn gekomen. 

Al maandenlang wacht het mannetje dus vergeefs. Ik ben ervan 

overtuigd dat het zijn vrouwtje moet zijn geweest onder mijn 

motorkap. En ook dat het roofdiertje de moordenaar is. Op een zonnige 

zomeravond, peinzend over dit Tijdverschijnsel, dat aan een niet eens 

bijbelse duif is gewijd, overweeg ik er nu echt een punt achter te zetten. 

Na acht jaar, met honderd columns, behandel ik in ons kerkblad het 

leven van een houtduif! Hoog boven de prunus zweven een paar 

zwaluwen. Vroeger waren ze met zovelen. Je moet er toch niet aan 

denken dat ik daar een volgend tobberig stukje aan zou wijden? Ik heb 

twee maanden om me te beraden. 

 

Wim Timmers 
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VERWONDERING 

Duitsers kunnen  het soms beter kunnen zeggen dan wij 
 

Hoewel op het moment dat u mijn stukje leest, Pinksteren alweer zo’n 

twee weken achter ons ligt, ben ik nog steeds een beetje “begeistert”. 

Want hoewel ik die taal nou niet direct de meest charmante van alle 

talen vind, drukt dat Duitse woord het wel mooi uit, evenals het 

daaraan gelinkte “Begeisterung” wat zoiets als enthousiasme betekent.  

Waar wij Nederlanders nogal eens geneigd zijn om te lenen van het 

Engels of het Frans, blijven wat dat betreft onze oosterburen hun eigen 

taal trouw. Hebben wij het over een helikopter, dan vliegt er in 

Duitsland een  “Hubschrauber” rond, wat  je letterlijk zou moeten 

vertalen met“hefschroefvliegtuig”, een woord dat wij sinds jaar en dag 

niet meer gebruiken. Bij ons thuis lachen we vaak om die lange, soms 

wat formeel aandoende Duitse woorden en uitdrukkingen.  Ook op 

mijn werk, waar we veel werken met Duitse klanten, kom ik er veel 

tegen. Toch geven, wanneer je ze goed leest, die woorden wel goed de 

kern aan waar het om draait, en valt in dat Duitse enhousiasme meteen 

die “Geist” op. Want die bepaalt alles. Wanneer die verdwenen is, blijft 

er ook van ons enthousiasme, of onze geestdrift zo u wilt, weinig meer 

over.  

Hoewel de leerlingen van Jezus  in vele talen de mensen het evangelie 

verkondigden, betwijfel ik of daar het ook het woordje “Geist” bijzat!  

De “begeisterung” waarmee de geboorte van de  Christelijke  kerk in 

gang werd gezet, zal er niet minder om geweest zijn. Datzelfde leggen 

ook alle vrijwillers in de kerken van nu nog aan de dag. Met 

onverminderde inzet houden ze de gemeentes en parochies draaiende, 

van bezoekerswerk tot het schilderen van het hek, van  het verzorgen 

van de administratie, tot het verzorgen van de koffie. En wanneer je 

het hebt over verbinding, een woord dat vaak valt in de kerk: de lijntjes 

die we met elkaar hebben, zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, 

en vormen tezamen een fijn netwerk waaruit een ieder kan putten. 

Daarom is het ook zo jammer wanneer van bovenaf die lijntjes soms 

bruusk worden doorgeknipt. Daar konden  de vrijwilligers van de 

Plechelmusparochie uit Saasveld van meepraten, drie jaar geleden. Een 
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club mensen die zich vol overgave in hun vrije tijd inzetten voor hun 

kerk, hadden het vaste altaar vervangen door een mobiele versie, wat 

iets praktischer was bij sommige vieringen. In Oldenzaal en de Lutte, 

waar ze het zelfde hadden gedaan,  had het Bisdom daar geen enkel 

bezwaar tegen gemaakt, maar nu waaide er plotseling een andere wind 

uit Utrecht. Het oorspronkelijke altaar diende  te worden herplaatst, en 

moest opnieuw gezegend worden. De vrijwilligers moesten boete 

doen. Op de avond van de inzegening kwamen vijftien man. De rest 

liet het afweten.  Het was natuurlijk de dood in de pot. Veel 

vrijwilligers waren zwaar teleurgesteld, en sommige gemeenteleden 

weigeren nog langer bij te dragen aan Actie Kerkbalans.  

Waarom ook al die regels?  Tja, ook kerkelijke organisaties moeten 

bestuurd worden, zult u zeggen. En zonder regels geen bestuur. Maar 

je kunt  ook overdrijven, en dan gaat voor veel mensen die zich 

spontaan hebben opgegeven, de aardigheid er wel een beetje af. 

Maar….laat u niet tegenhouden. Regels worden gemaakt door mensen, 

en zolang we de lijntjes kort houden, komen we er samen altijd uit. 

Met veel “begeisterung” natuurlijk, dat spreekt voor zich.  

 

Martin Kila 
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Meditatieve wandeling “ Licht-voetig 
“ vanuit de Stiftskerk Weerselo op 3 
juli 
 
Woensdagavond 3 juli is een ieder welkom in de 

prachtige Stiftskerk in Weerselo om 18.30 u. Er 

wordt in de kerk gestart met meditatieve zang en 

energetische oefeningen o.l.v. Annet Engelbertink. Tijdens de 

wandeling wordt stilgestaan bij de Mariakapel en het glazen huis 

rondom het thema “ Licht-voetig “. Er is gelegenheid tot napraten 

onder het genot van koffie of thee bij het schooltje op het Stift, waar 

we zullen aankomen tegen 20.30 uur. Deelname is voor alle gezindten 

en leeftijden. Een vrijwillige bijdrage voor het dekken van de kosten 

wordt op prijs gesteld. Opgave is nodig bij 

vangalenmarjan@gmail.com.  

 

Werkgroep Meditatieve Wandelingen N.O. Twente 

 

  

mailto:vangalenmarjan@gmail.com
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Oldenzaal tegen MS heeft het weer geflikt! 

 

Klimmen tegen MS, op 10 juni; 2e pinksterdag, beklommen de dames 

en heren van Team Oldenzaal tegen MS, alweer voor het 3e jaar op rij, 

de steile flanken van de Mont Ventoux in het zuiden van Frankrijk. Er 

werd hiermee geld opgehaald voor MoveS, een stichting die strijdt 

voor een MS-vrije wereld. 

Het totaal bedrag staat inmiddels op €9894,79. ‘Een fantastisch bedrag, 

waar wij alle sponsors, donateurs en iedereen die ons op welke manier 

dan ook gesteund heeft heel hartelijk voor willen bedanken. 

 

Klimmen tegen MS 2019 was een editie om nooit te vergeten! Het is 

elk jaar opnieuw een mentale en fysieke strijd om de top te bereiken. 

Iedere keer is het een overwinning op jezelf en komen we sterker en 

vol zelfvertrouwen terug! Dus volgend jaar is Oldenzaal tegen MS er 

sowieso weer bij!’ Aldus Anouk Woordes (voorzitter Oldenzaal tegen 

MS). 

Extra bijzonder was dat dit jaar de 10-jarige Sem, de zoon van 

deelneemster Pascal Landheer mee was 

om samen met haar de Kale reus te 

bedwingen. Om geld in te zamelen heeft 

Sem MoveS- armbandjes verkocht op 

zijn school: Speciaal basisonderwijs De 

Windroos, hij heeft hiermee € 344,66 

opgehaald. Pascal over haar ervaring 

samen met haar zoon op de berg; ’Het 

was magisch, om nooit te vergeten 

tussen moeder en zoon.’ 

2020 wordt een dubbel jubileum jaar, in 

de eerste plaats, omdat het evenement 

Klimmen tegen MS dan voor de 10e 

keer wordt georganiseerd. Daarnaast 

wordt het de 5e keer dat Anouk Woordes, de initiatiefneemster van 

Oldenzaal tegen MS, deel neemt. 

Edwin van Wijngaarden één van de oprichters van Klimmen tegen MS, 

heeft een droom. Volgend jaar wil hij dat er 1000 deelnemers meedoen 
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en dat zij gezamenlijk minimaal één miljoen euro inzamelen.  

De teller van 2019 staat inmiddels op € 550.000. ‘Wij van Oldenzaal 

tegen MS delen deze droom! Wij zijn van plan aankomend jaar 

meerdere evenementen en/of acties te organiseren en hopen met een 

groot team de berg te bedwingen! Mijn dan 10-jarige dochter Bridget, 

is dan in ieder geval één van de deelnemers.’ vertelt Denise Harperink 

trots. 

De plannen van de drie Oldenzaalse dames, die zelf alle drie MS 

hebben, moeten nog verder uitgewerkt worden. Al wel zeker is dat er 

weer een wandeling georganiseerd gaat worden. Deze zal plaatsvinden 

op zondag 5 april. 

Als meer mensen zich willen aansluiten bij Oldenzaal tegen MS, en 

met hen mee willen strijden voor een MS-vrije wereld, dan kunnen ze 

zich aanmelden via oldenzaaltegenms@gmail.com. Klimmen tegen 

MS zal volgend jaar op 1 juni 2020 voor de 10e keer plaats vinden. 

 

  

mailto:oldenzaaltegenms@gmail.com
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Lieve mensen, 
 

De bloemen, kaarten en gelukwensen, die wij kregen voor ons 50 

jarige huwelijk, hebben ons goed gedaan. Heel hartelijk bedankt 

hiervoor. 

 

Tot ziens,  

Albert en Henny Barelds 

 

Vergaderingen / bijeenkomsten in de Hofkerk  
 

Benefietconcert  Vrij  28 juni 19.30 uur  

College van kerkrentmeesters  Ma  8 juli  19.30 uur  

Diaconie  Ma  8 juli  20.15 uur  

Hofmarkt  Za  17 aug.  09.00 uur  

College van kerkrentmeesters  Ma  26 aug.  19.30 uur  
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Redactie Hofstem 
 

Aanleveren kopij 

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: 30 augustus 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: 

22 aug. 
vóór 18.00 

uur 
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Diaconie 
Dhr. F.J.C. Woordes 
(administratie)  
Look 55, 7577 GK Oldenzaal. 
Telefoon 522 607.  
Bankrekening: 
NL42ABNA0595523544  
Rekening t.n.v. Diaconie Hofkerk te 
Oldenzaal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Administratie kerkleden 
E-mail: ledenadministratie@ 
hofkerk-oldenzaal.nl  
Correspondentieadres: 
Dhr. H. Meulenbeld  
Dauwnetel 7, 7577 AG Oldenzaal 
Telefoon 523013 
 

College van Kerkrentmeesters 
Mevr. I.V. Simao (secretariaat)  
Prins Hendrikstraat 214  
7571 BW Oldenzaal  
E-mail: 
secr.ckrm.hofkerk@gmail.com 
Telefoon 510645 
 
Mevr. J. Meulenbeld (administratie)  
Dauwnetel 7  
7577 AG Oldenzaal  
Telefoon 523 013 
E-mail:  
fahofkerkoldenzaal@gmail.com 
Bankrekening: 
NL60ABNA0595895700  
Rekening t.n.v. Hofkerk 
te Oldenzaal  
 
Aanspreekpunt van o.a. 
Kerkbalans – Oudejaarscollecte 
Dhr. H. Medema 
Dravik 9, 7577 CG Oldenzaal 
E-mail: hmedema@hotmail.com 
Telefoon 531 052 / 06-506 37 013 
 

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

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

 
 
 
 
 
 

mailto:hmedema@hotmail.com
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