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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
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Rondom de diensten
- Hemelvaartsdag, 30 mei, vieren we ringbreed in Ootmarsum.
Aanvang van de dienst is 10. 00 uur. Er is geen dienst in de Hofkerk.
- 2 juni gaat ds. Peter ten Kleij voor en op mijn lijstje staat dat het een
Twentse dienst gaat worden. Liturgisch gezien is het de tijd van de
‘tafelgesprekken’ die Jezus voerde: hoe gaat het verder met de
leerlingen als Jezus, de Meester, niet meer bij hen is?
- 9 juni vieren we Pinksteren, de ‘dag van de Vijftigste’, Pasen in het
kwadraat, de dag waarop we mogen oogsten en missionair kerk mogen
en moeten zijn. We lezen uit Johannes waar Pasen en Pinksteren
trouwens op één dag vallen (Joh. 20,22). Ds. Tieneke gaat voor.
- 16 juni is mw. W. Tiemersma-Veenstra onze gastprediker
(Menaldum).
- 23 juni is de kleur weer groen, de 1e zondag van de zomer. En de
zondag waarop we het Heilig Avondmaal vieren: God die steeds weer
met uitgestoken hand ons ontvangt, die ons denken en doen opricht op
wat heilig, zuiver en rein is. Ds. Tieneke gaat voor in deze eerste
zomerdienst.
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Zondag – 2 juni - 10.00 uur Dienst in de Twentse sproake
Voorganger
Ds. P. ten Kleij
Ouderling
Mevr. J. Westera
Diakenen
Dhr. R.G. Dreierink
College van kerkrentmeesters
Dhr. B. Post
Organist
Dhr. J. Schollaardt

Zondagskind
Naut Verbeek
Kindernevendienst
Renske Bork
Collectes
1) Amnesty International
2) Instandhouding eredienst
Autodienst
Fam. Arends
Tel. 551502

Zondag - 9 juni - 10.00 uur 1e Pinksterdag
Voorganger
Ds. J. van Lindenhuizen
Ouderling
Dhr. G. Pape
Diakenen
Dhr. G. Dortland
College van kerkrentmeesters
Dhr. H. Medema
Organist
Dhr. J. Schollaardt

Zondagskind
Lisa Brinkman
Kindernevendienst
Marjolein Brinkman
Marianne Hamhuis
Collectes
1) Dorcas
2) Vernieuwingsgelden/pionieren
Autodienst
Fam. Dreierink
Tel. 533030

Zondag – 16 juni - 10.00 uur
Voorganger
Mevr. W. Tiemersma-Veenstra
(Menaldum)
Ouderling
Mevr. M. v.d. Langemheen
Diakenen
Mevr. B. Frowijn
College van kerkrentmeesters
Dhr. H. Schreurs
Organist
Dhr. J. Schollaardt
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Zondagskind
Kira ter Beek
Kindernevendienst
Meiliany Utung
Collectes
1) Diaconaal werk plaatselijk
2) Instandhouding kerkelijk gebouw
Autodienst
Fam. van Hemert
Tel. 517722

Zondag – 23 juni - 10.00 uur
Heilig Avondmaal, m.m.v. ‘Hofkoor’
Voorganger
Ds. J. van Lindenhuizen
Ouderling
Mevr. R. van Dijk
Diakenen
Dhr. F. Woordes
College van kerkrentmeesters
Mevr. I. Simao
Organist
Dhr. J. Schollaardt

Zondagskind
Sanuel Akuesson
Kindernevendienst
Katja Verbeek
Collectes
1) Kerk in Actie/Werelddiaconaat
2) Instandhouding pastoraal werk
ouderen
Autodienst
Mevr. Bugter
Tel. 518055

Zondag – 30 juni - 10.00 uur
Voorganger
Ds. G. Bunjes-v.d. Lee (Hengelo)
Ouderling
Mevr. J. Westera
Diakenen
Mevr. J. Slinger
College van kerkrentmeesters
Dhr. H. Meulenbeld
Organist
Dhr. H. Warnaar

Zondagskind
Esther Vennegoor op Nijhuis
Kindernevendienst
Renske Bork
Collectes
1) Joanne Foundation
2) Instandhouding eredienst
Autodienst
Mevr. Sanderman
Tel. 522271
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Pinksteren
Zondag 9 juni vieren we het
Pinksterfeest. Maar begon het bij ons al
niet eerder, op zondag 19 mei? Vanuit
vijf
verschillende
Ringgemeentes
kwamen we bijeen in ’t Stift. En net als
in Handelingen 2,1 waren alle gelovigen
samen op één plaats. Niet in een
bovenzaaltje dit keer maar buiten onder eeuwenoude bomen. En we
schaarden ons rond de tafel met daarop het Avondmaalsstel van
Oldenzaal, het antependium uit Denekamp, de collectemandjes van
Weerselo, de Paaskaars uit Tubbergen en de Bijbel uit Ootmarsum. En
we genoten van elkaar, van het koor Ambiente en van de fluitende
vogels. En we voelden allemaal iets van die bijzondere Geest die we
ontvingen, Gods Heilige Geest. En natuurlijk, we zijn verschillend als
gemeente, en dat mag ook. Het Pinksterverhaal laat juist zien dat we
‘gescheiden’ tongen van vuur ontvangen die op onze hoofden gloeien.
Let er maar eens op, het
zijn altijd individuele
vlammen geschilderd op
ieder individu en iedere
vlam is anders. De vlam
die Maria ontving is
anders dan die van
Petrus en weer anders
dan die van Johannes.
Het
Pinksterverhaal
vertelt ons denk ik dat
onze vlam onze eigen
naam draagt. Omdat het op maat gemaakte vlammen zijn. Sommige
tongen van vuur zijn groter of intenser, sommige vlammen zijn kleiner
of anders van kleur. En we begeren ook, als het goed is, niet de vlam
van iemand anders. Ik wil alleen de mijne. Niemand zou zich op zijn
gemak voelen met mijn vlam en jouw vlam zou ongemakkelijk zijn
voor mij. Maar onze gezamenlijke kracht komt van dezelfde Bron, het
6

ware en warme vuur van God. Dat we met die Geest op zoek gaan naar
waar en hoe het Evangelie mensen aanspreekt. Niet vanzelfsprekend
op onze eigen manier maar samen. Want wanneer het teveel om ons
zelf gaat belanden we weer in de spraakverwarring van Babel. Het was
een prachtige viering daar in ’t Stift. En de wind stak op en Gods adem
vulde het huis. Geloven als een samen gaan en met de Geest. Met grote
dank aan al die prachtige vrijwilligers en zeker aan koster Anton van
’t Stift. We voelden ons zo welkom.
ds. Tieneke
Jeugd, jongeren en 18+
Van groot naar klein: de 18+ groep komt nog één keer bij elkaar om
samen te eten. We hebben dit seizoen genoten van de wijsheden uit het
boek van Alain Verheij - God en ik. Het voorjaarsblok van 6x Hofbrug
zit er ook weer op en Harrie en Martin buigen zich over het uitje voor
de jongeren. De laatste Jeugdkerk van dit seizoen is op 30 juni en let
op: in juli en augustus is er géén Jeugdkerk, dan is het zomervakantie.
De catechisanten komen, met ds. Tieneke, op 11, 18 en 25 juni nog bij
elkaar op dinsdagmiddag van half 5 tot half 6 en schuiven op 30 juni
voor het eerst aan bij de Jeugdkerk. Met de twee catecheselessen in de
40 dagentijd er bij opgeteld zit hun voorjaarsblok van zes keer er dan
ook weer op. Wat gaat het hard allemaal en wat hebben we ’t goed zo
met onze jeugd en wat loopt het lekker. Geen nieuwe kinderen er bij
dit jaar, ook dat is realiteit. Ook hier grote dank aan Gerard, Martin en
Harrie voor weer een mooi seizoen samen.
De overstapdienst is op 15 september - STARTZONDAG
Kira en Yfke nemen afscheid van de kindernevendienst op de
Startzondag op 15 september. Dat is namelijk het handigst want dan
kunnen ze allebei. En bezoeken jullie ook weer de kraam van Marit,
Kira en Nadia in de Lutte (Hondsdagen) op 7 juli? Zeker de moeite
waard voor kinderen om een bezoek te brengen en de kas voor het
goede doel te spekken.
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‘Prikbord’
In de Hofkeuken heeft de klussenclub een mooi ‘prikbord’ gemaakt.
Loop er eens langs zou ik zeggen. We verzamelen daar binnenkort de
vrijwilligersvacatures van onze Hofkerk. Wat er in ieder geval al op
staat is de vacature voor het project Overzomeren want daar hebben
we nog wat mensen voor nodig. Lees en meld u aan.
Tafelgesprekken
Vanuit de Lutte werd ik er al op aangesproken. ‘Wanneer is het ook
alweer, ik doe graag mee’. Leuk. De eerste is al geweest maar op 25
juni is de tweede tafelbijeenkomst ‘Op goed gesprek’. We gaan met
elkaar in gesprek over ‘Inspirerend kerk zijn’. Arjen van Dijk en Gerrit
Dortland begeleiden deze gespreksavonden waarin onder meer
aandacht besteed wordt aan de actualiteit van de Hofkerk in de brede
context van kerk zijn anno 2019. De avond start om 19.00 uur, er wordt
voor soep en een broodje gezorgd. U kunt zich opgeven bij Gerrit of
Arjen of door de intekenlijst in de hal in te vullen of per mail bij onze
scriba Marja van de Langemheen. Welkom.
Pinksterproject Met hart en ziel
De Pinkstervlammen waren in Oldenzaal nog te zien denken we. We
werden gevraagd om mee te doen met het Pinksterproject van de PKN
en dat betekende een weekend lang vertoeven met elkaar in
Denekamp.
Op
vrijdagavond hebben we in
het atelier van Kim Grote
Punt een brainstormavond
gehad, zaterdag een eerste
opzet gemaakt en zondag
kwam er een Tv-ploeg die
opnames heeft gemaakt
van het proces. Wie het
resultaat wil zien: kijk
even op de site van Met
hart en ziel van de KRO
NCRV en dan kunt u zo de uitzending van 16 mei aanklikken. Tanja
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Wilmink en ds. Tieneke waren namens Oldenzaal aanwezig. Het
Pinksterpaneel gaat mee naar Bolsward want daar wordt op zaterdag 1
juni in de Broerekerk van Bolsward de PKN Pinksterviering
opgenomen (uitzending is op zaterdag 8 en zondag 9 juni op
NPO2). Zeven gemeenten uit het hele land zijn de afgelopen weken
bezig geweest met de vormgeving van deze dienst. Scriba Reneé de
Reuver zal preken en Stef Bos verleent muzikale medewerking.
Oecumene
Zondagmiddag 23 juni worden we verwacht in de Plechelmus voor de
derde ontmoeting binnen de oecumene. De Syrisch Orthodoxe kerk en
de Hofkerk zijn al geweest en nu is de Plechelmus aan de beurt. Inloop
is vanaf half 2 en om 2 uur start het programma. Na afloop is er een
hapje en drankje en gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. En
we denken nu al dat onze ‘doelstelling’ gelukt is voor dit jaar. Elkaar
eens op te zoeken en te vragen: Hoe gaat het eigenlijk met jullie. Onze
ervaringen nemen we mee in de evaluatie en we gaan kijken of en hoe
we dit initiatief voort gaan zetten. Mede namens pastor Constance,
Gert en Huub, ds. Tieneke
Overzomeren: vrijwilligers gezocht
In de zomer starten we met een nieuw oecumenisch initiatief:
Overzomeren. Het is bestemd voor die mensen die ’s zomers niet op
vakantie kunnen, om welke reden dan ook. En juist als familie en buren
weg zijn is het fijn om de week even te doorbreken met een leuke
ochtend samen. Het is een oecumenische activiteit, pastor Maroesjka
doet namens de Plechelmus mee, ds. Tieneke namens de Hofkerk. De
woensdagochtenden vinden in principe plaats in de Hofkerk, achterin
de kerk bij de grote tafels.
Iedere woensdagochtend bieden we een activiteit aan voor een ieder
die mee wil doen. Kerkelijk of niet kerkelijk, iedereen is welkom. We
starten om 9.30 uur met koffie en iets lekkers, van 10 tot 11 uur gaan
we lekker bezig en we sluiten om 11.00 uur af met een drankje. Om
11.30 uur gaat iedereen weer naar huis. De kosten bedragen € 2,50 per
persoon per ochtend.
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Lijkt het u of jou leuk om mee te helpen als vrijwilliger, geef je dan op
bij ds. Tieneke: jvlindenhuiizen@gmail.com of bij pastor Maroesjka:
pastor.sleegers@gmail.com
De data zijn, op de woensdag:
17, 24 en 31 juli
7, 14 en 21 augustus
Bijwonen?
De Nationale Synode vindt plaats in de Grote Kerk in Dordrecht.
Woensdag 29 mei van 13.00-17.30 uur.
Deze bijeenkomst is vrij en voor
iedereen toegankelijk.
Meditatieve wandelingen
1. Zondag 16 juni om 5.00 uur ’s
morgens op de Kuiperberg. Afsluiting
met broodmaaltijd €5. Opgave:
secretariaat@lumenchristi.nl
2. Woensdag 3 juli om 18.30 uur
Stiftskerk te Weerselo.
Tot slot
Weet u het nog? Mijn oproepje voor
een biebkastje? Vorige week kwamen Hendrik en Tetsje de kast
brengen en installeren. Zo gezellig en de hele straat heeft het er over.
☺ Het is een Free Little Library (zeg maar: kleine gratis bibliotheek).
We kunnen met alle straatbewoners onze overtollige boeken er in
zetten en voorbijgangers en ouders van de school kunnen er af en toe
even in snuffelen. Hendrik heeft oude materialen bij elkaar gezocht en
er een prachtig kastje van gemaakt. Duurzaam ook dus nog. Tetsje
heeft het fijn in de weerbestendige verf gezet. Heel veel dank beide, ik
ben er erg blij mee. Goed idee trouwens zo’n vraag en aanbod rubriekje
in de Hofstem. Het werkt.
Met warme groet, ds. Tieneke van Lindenhuizen
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Meeleven
Helaas heeft de knieoperatie (2017) bij Gea Pleijhuis niet de gewenste
verbetering opgeleverd. Daarom heeft de arts nu besloten tot toch weer
een operatie. Het wordt erg spannend. Half juni zal het gebeuren. We
wensen jou en jullie heel veel sterkte toe.
Wat een schrik voor Toos Kuipers-Mentink. Ze heeft inmiddels, als
door een wonder, een fijne plek in Gereia om te revalideren en het gaat
weer de goede kant op. Heel veel sterkte Toos en wat ben je blij met al
die kaarten en aandacht.
Ook heel veel sterkte wensen we Wil van der Poll. Wil zit nog in het
na traject van de operatie en dat vraagt veel energie en aandacht.
Dankbaar zijn we voor alle goede berichten, voor goede uitslagen, voor
het vertrouwen in die diepere verbondenheid met God en met elkaar.
Dat we opgevangen worden en bewaard onder Eeuwige vleugels. En
voor als het toch nog moeilijk is, en dat kan zo maar, een klein en
eeuwenoud vers van Anselmus van Canterbury. Ter bemoediging voor
ons allen.
Kom, kleine mens,
laat je beslommeringen
even voor wat ze zijn,
verberg je een moment
voor je rumoerige gedachten.
Leg je zware zorgen aan de kant
en zet je vermoeiende taken opzij.
Neem een weinig tijd voor God
en rust een weinig uit in hem.
Het pastoraal team
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In Memoriam Dick Booij
Dick Booij, geboren in Den Haag als enig kind bij zeer lieve ouders.
Al jong moest hij, samen met zijn moeder, zijn leven vorm geven
zonder de aanwezigheid van zijn vader die veel te jong overleed. Met
zijn moeder runde hij een kruidenierszaak annex melkhandel,
studeerde hij én werkte hij als loopjongen bij de bank. Díe drive om de
dingen te doen die hij belangrijk vond, zijn tijdens zijn hele leven
zichtbaar geweest.
In Den Haag was Dick bij de padvinderij waar hij Willy heeft ontmoet.
Het stel groeide uit tot een hecht team dat in alles heeft samengewerkt
en elkaar heeft bijgestaan. Het huwelijk werd gezegend met twee
jongens waar ze beide apetrots op waren en zijn.
Met het bedrijf Seffelaar & Looijen, SELO, kwam het jonge gezin naar
Oldenzaal. Ook hier hebben ze hard gewerkt en zich ingezet voor de
gemeenschap. Naast zijn verantwoordelijke baan als financieel
directeur vervulde Dick altijd diverse nevenfuncties als vrijwilliger.
Voor díe inzet is hij beloond en onderscheiden op 16 april 1997 tot
Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Dick was een gelovig man. Bij zijn huwelijk kreeg hij de tekst mee
‘Kies dan het leven opdat gij leeft’ uit Deuteronomium 30. Een
uitspraak van Mozes aan het volk in ballingschap: Kies voor het leven,
voor uw eigen toekomst en die van uw nakomelingen, door de Heer,
uw God, lief te hebben, hem te gehoorzamen en hem toegedaan te
blijven.
Hierin klinkt de verantwoording door die Dick heeft opgepakt; als
partner en als vader, als werkgever én als onderdeel van de
maatschappij.
Boos was hij toen duidelijk werd dat hij aan de ziekte van Alzheimer
leed. Maar gesteund door zijn Wil heeft hij die boosheid op een
gegeven moment los kunnen laten. Na opname in een ziekenhuis en
korte tijd in Gereia kon Dick een vaste plek krijgen in het voor hem
heel vertrouwde Scholtenhof. Twee keer per dag bezocht Wil haar
Dick en aten ze altijd samen op zijn kamer. Ze zijn dankbaar voor de
goede zorg die ze beiden in al die jaren hebben mogen ontvangen.
Dick is er niet meer. Voor Wil, voor de maatschappij, zijn vrienden,
zijn kleinkinderen en kinderen heeft hij veel moois nagelaten.
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Hij heeft goed gezorgd, zo goed als hij kon.
Graag vertrouwen wij erop dat hij zich nu thuis weet bij God. De plek
waaruit wij in liefde worden geboren en waar wij terug in liefde
worden opgenomen.
Yvonne Meyer

Overzicht giften en collectes april
Opbrengst spaarpot orgelpijp
Opbrengst koffiepotje
Werelddiaconaat, d.d. 7 april
Diaconie, d.d. 14 april
College van kerkrentmeesters, d.d. 7 en 14 april
Oldenzaal tegen MS, d.d. 18 april
Hospice Oldenzaal, d.d. 21 april
JOP, d.d. 21 april
Casa Elia, d.d. 28 april
Eredienst en kerkmuziek, d.d. 28 april

€ 81,75
95,49
€ 79,61
€ 67,95
€ 156,87
€ 111,10
€ 103,25
€ 94,69
€ 67,15
€ 80,38

Giften:
Van personen die onbekend wensen te blijven ontving mevr. Timmers
€ 10 voor de kerk en dhr. Ponsteen € 20 voor de diaconie.
Hartelijk dank hiervoor, Janke Meulenbeld

Abonnement Hofstem
Het abonnement voor de Hofstem 2019 is op 25 april jl. door de
Hofkerk geïncasseerd van uw bankrekening. Heeft u geen
incassomachtiging afgegeven, wilt u dan het abonnement (minimaal
20 euro) zelf voldoen op de bankrekening van de Hofkerk (NL60
ABNA 0595 8957 00) onder vermelding van ‘Hofstem 2019’.
Hartelijk dank,
Janke Meulenbeld, financiële administratie Hofkerk
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Collectedoelen van de diaconie in juni
02 juni: Amnesty International
09 juni: Dorcas (hulp aan de allerarmsten in Oost-Europa)
16 juni: Diaconaal werk plaatselijk
23juni: Kerk in Actie/Werelddiaconaat: 20 juni is Wereldvluchtelingendag. In ons eigen land hebben we soms moeite om
vluchtelingen welkom te heten. Maar de meeste vluchtelingen worden
niet in Europa opgevangen. In Noordoost-Nigeria zijn 1,8 miljoen
mensen op de vlucht in eigen land voor het geweld van Boko Haram.
De vluchtelingen strijken neer in dorpen van mensen, die zelf ook
moeite hebben om rond te komen. Door geweld, vernielingen, slechte
weersomstandigheden en armoede is er een enorm tekort aan voedsel.
Via Nigeriaanse kerken en hun hulporganisaties kan Kerk in Actie
voedselhulp bieden en vluchtelingen helpen trauma’s te verwerken.
Zonder noodhulp breekt er hongersnood uit in Noordoost-Nigeria. We
bevelen deze collecte van harte bij u aan.
30 juni: Joanne Foundation: Genoemd naar Joanne Noordink, die
vanaf 2006 vrijwilligerswerk deed in Oeganda, en in 2008 werd
vermoord. In 2015 is de Joanne Foundation opgericht. Deze stichting
richt zich met name op kinderen en onderwijs, maar ondersteunt ook
lokale initiatieven om de leefsituatie van de allerarmsten te verbeteren.
Voor meer info zie de website: www.joannefoundation.nl

Project Out of the Box
Zondag 9 juni 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: 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 16 juni kunt u nog
spullen inleveren. U weet inmiddels de boxen goed te vinden, de
opbrengsten groeien gestaag, waarvoor onze dank!
Namens de diaconie,
Joke Flokstra
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Openstelling Hofkerk op Koningsdag, een terugblik
De vrijmarkt in Oldenzaal beleefde zaterdag 27 april de rustigste editie
ooit. Door het slechte weer bleven veel kleedjesverkopers thuis. Dat
had tot gevolg dat ook wij minder bezoekers kregen voor koffie,
limonade en toiletbezoek. Desalniettemin was het een gezellige boel
in de Hofkerk. Van ’s morgens vroeg tot rond 13.00 uur waren er vele
vrijwilligers aanwezig. Dankzij die vrijwilligers kunnen wij als
Hofkerk die traditie op Koningsdag voortzetten. Waarvoor onze dank!
Joke Flokstra

De Hofvijver
Afgelopen weken hebben we weer een grenen eenpersoonsbed
aangeboden gekregen. Een babystoeltje en spullen voor baby’s blijven
welkom. Ook de Maxi-cosy blijft een wens.
U weet toch, hoop ik, nog wel waar de Hofvijver nog meer voor staat;
heeft u hulp nodig bij uw administratie, boodschapjes, belastingzaken,
kleine klusjes in huis en wat hulp met de tuin, belt u ons en wij
proberen u te helpen.
Namens de diaconie, Jet Slinger
Tel.nr.0541-662093 of 06 81504914 of jetslinger10@gmail.com

Pinksteren
Paulus schetst een prachtig beeld van Pinksteren in Titus 3: 6 over de
Heilige Geest: “Die heeft Hij in rijke mate over ons uitgegoten door
Jezus Christus, onze Zaligmaker.” Wie het historische gebeuren wil
lezen, vindt het ooggetuigen verslag in Handelingen 2.
Wat velen niet weten is waarom Pinksteren (Grieks: Pentecost) altijd
50 dagen na Pasen gevierd wordt. De 50 dagen na Pasen viert en vierde
Israël namelijk Sjavoeot, wat feest van de eerstelingen betekent. We
komen dat het eerst tegen in Exodus 23: 16 “Ook het Feest van de
oogst, van de eerste vruchten van uw werk, van wat u op de akker
gezaaid hebt. En het Feest van de inzameling, aan het einde van het
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jaar, wanneer u de vruchten van uw werk van het veld ingezameld
hebt.” En Numeri 28: 26 “Ook op de dag van de eerstelingen, als u op
uw Wekenfeest de HEERE een nieuw graanoffer aanbiedt, moet u een
heilige samenkomst houden; geen enkel dienstwerk mag u dan doen.”
Men noemt het daarom ook het feest van de eerstelingen. Dat is dus
niet de gehele oogst aan het einde van het jaar, want dat komt pas later,
het Loofhuttenfeest. U vraagt zich misschien af, wat dat allemaal met
de Heilige Geest te maken heeft? Het is weer Paulus, die uitsluitsel
geeft in 1 Korinthiërs 15: 20 “….nu, Christus ís opgewekt uit de doden
en is de Eersteling geworden van hen die ontslapen zijn.” En later
Romeinen 11: 16 “En als de eerstelingen heilig zijn, dan het deeg ook,
en als de wortel heilig is, dan de takken ook.”
Zo behoren ook wij tot de eerstelingen, die de Heilige Geest
ontvangen.
Ernst van Olffen

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 28-6 zal er een benefietconcert in de Hofkerk worden
georganiseerd ten bate van het orgel. Toonaangevende koren en
solisten zullen belangeloos hieraan meewerken, onder andere Vocal
Essen en Encore hebben al hun medewerking toegezegd! Organist Jan
Willem Docter zal het orgel bespelen. 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! Kaartjes voor deze avond zijn gratis af te
halen bij Ina na afloop van de dienst of op donderdagmorgen in de
Keukenhof, of per mail bij ons te bestellen op onderstaand mailadres.
Ina en Koos Schollaardt
famschollaardt@gmail.com
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TIJDVERSCHIJNSELS
Wat voor verhaal laat je na?
Een vriend van me schrijft zijn herinneringen, zijn ‘memoires’. Daar
hebben wij de leeftijd voor. Het is een beetje ijdeltuiterij, maar er zijn
altijd wel familieleden die je een alibi verschaffen met de opmerking:
“Je moet toch eens opschrijven wat jij allemaal hebt beleefd”. Ik heb
dan ook al een aantal boekjes met ‘opalandse geschiedenis’, door
vrienden en mijzelf geschreven. Het mijne heet ‘Waar liggen de
wortels?’. Zelf online vormgegeven en laten drukken.
Wie niet zo’n verteller is, zet een stamboom op. De computer levert je
modellen te kust en te keur. Ik heb er een van mijn moeders familie.
Die gaat terug tot Jacoba van Beieren, wat ik natuurlijk heb
opgenomen in ‘Waar liggen de wortels?’(Al liggen die vast niet echt
aan het hof van de gravin).
Mijn vriend was onderwijzer toen dat nog zo heette. Hij had
blocnotevellen volgeschreven in keurig schoonschrift. Of ik die eens
wilde lezen. Het leidde tot een vrolijk gesprek. Want je kunt het voor
jezelf wel leuk vinden herinneringen op te halen aan die eeuwige
boterbabbelaars van je tante Truus, maar zoiets is hooguit besteed aan
je zus, die “O ja…!” roept.
Je moet je afvragen voor wie je het doet, was mijn advies. Zelf had ik
mijn kleinkinderen als doelgroep gekozen. Zouden die later willen
weten dat hun opa op zaterdag in een teil moest, waarbij voor alle drie
ooms één keer schoon water van het gaskomfoor kwam? Welnee. Het
is trouwens in nostalgische boeken al zo vaak beschreven. Je moet
zorgen dat je serieus wordt genomen, zelfs als je verhaal leuk moet
worden gevonden.
Het blijkt dan helemaal niet zo gemakkelijk vast te stellen wat je
kleinkinderen later over jou zouden willen weten. Veel gemakkelijker
is het jeugdherinneringen op te halen waar je zelf met plezier aan
terugdenkt. Ik heb bijvoorbeeld mijn jongere zus voor haar tachtigste
verjaardag ‘Wij van de HBS’ gegeven, een boek met als ondertitel
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‘Terug naar de beste school van Nederland’. Toen het verscheen
noemde Trouw het goed voor het minderwaardigheidsgevoel van een
grote groep oudjes. Zo stond het er niet letterlijk, maar ik heb het wel
zo onthouden. Het is ook best een beetje vreemd dat je het 64 jaar later
nog leuk vindt te lezen dat mannen als Drees, Zijlstra, Den Uyl en Kok
toch maar van jouw no-nonsensschool kwamen en niet van dat bekakte
gymnasium. Blijkbaar hebben veel senioren het leuk gevonden, want
‘Wij van de HBS’ heeft hoog op de bestsellerlijsten gestaan.
Zo’n cadeau is op een verjaardag een dankbaar onderwerp van
gesprek. Wat een getob tegenwoordig, dat onderwijs! Leraren
bezwijken onder de werkdruk, ouders zijn het overzicht kwijt en
leerlingen rekenen op hun mobieltjes tot achter de komma uit of ze op
een zesje uitkomen en dus tevreden kunnen zijn. En dan die Citotoetsen, waar zelden goede conclusies uit voortkomen. Nee, dan wij
vroeger…
Daar heeft de doelgroep van je ‘memoires’ niets aan. Waaraan dan
wel? Mijn vriend en ik waren het er over eens dat je met een
vervolgvraag kunt werken: wat zouden wij alsnog van onze
grootouders hebben willen weten? Hoe die dachten over het geloof
bijvoorbeeld? Of zij daar überhaupt over nadachten?
Of willen ze straks hooguit weten hoe wij in Oldenzaal terecht zijn
gekomen? Ik ging werken in Enschede. Oldenzaal is een beetje
verdwalen geweest. Zo kun je wel onverwacht in een prettig stadje
belanden. Toen dominee Tieneke op kennismakingsronde was, kreeg
ze vaker van kerkleden te horen dat zij hierheen ‘verdwaald’ waren,
vertelde ze mij. Het katholieke karakter kende ik, maar op carnaval
was ik niet verdacht en wennen zal dat nooit. Mijn jongste kleinzoon
zal dat later niet begrijpen, vrees ik. Hij is één keer in de Hofkerk
geweest, namelijk als trompettist van de Blaanke Bloazers op het
jubileumfeest van zijn B.B., eerder dit jaar. Al vond hij de akoestiek
geweldig, voor de carnavalssfeer gaat hij een volgende keer liever
weer gewoon naar Rouwhorst. Lijkt mij ook beter, maar dat is een
ander verhaal.
Wim Timmers
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VERWONDERING
De hemelvaart van Andrei Kasparov, een verhaal.
Als kleine jongen was Andrei doodsbang voor de man. Wanneer hij
hem na schooltijd tegenkwam, gehuld in zijn lange grijze jas, en altijd
een gedeukte hoed op zijn hoofd, ging hij altijd een straatje om. Vooral
zijn ogen die van onder de hoed hem altijd met een wat droeve blik
leken te doorboren, joegen Andrei angst aan. Altijd probeerde Andrei
die blik te mijden.
Hij bleek goed te kunnen leren, en na het behalen van zijn
gymnasiumdiploma besloot hij te kiezen voor een studie geneeskunde
aan de universiteit van Sint Petersburg. Na zijn studie koos hij voor
een academisch ziekenhuis in de hoofdstad, waar hij zich
specialiseerde tot anaestesist. Op de één of andere manier trof de
kwetsbaarheid van patienten hem, en zag hij het als zijn plicht hen te
begeleiden door de operatie heen. Soms echter was het een verloren
zaak, en moest het team de patient laten gaan. Een enkele keer, toen na
een zware hartoperatie een kind overleed, liep Andrei na afloop even
naar buiten. Plotseling trof hij de man weer, die hem vanaf de overkant
van de straat juist passeerde. Een vlammende woede maakte zich een
moment meester van Andrei, toen de man even zijn kant uit keek. Het
volgende moment was hij plotseling verdwenen.
Andrei’s leven nam een vlucht. Hij ontmoette zijn vrouw tijdens een
studieweekend. Ze trouwden, en kregen twee kinderen. Andrei
promoveerde tot hoofd Anaesthesie, en ze kochten een mooi, groot en
licht huis, even buiten het centrum, waar de zon ‘s ochtends opkwam
tussen de ruisende wilgen. Aan de man dacht Andrei niet meer.
De jaren vertreken, en een jaar voor Andrei met pensioen ging overleed
plotseling zijn moeder na een kort ziekbed. Een week na haar
begrafenis, waar gelukkig veel familie en vrienden waren geweest,
ontruimde hij samen met twee van zijn broers het huis. Het voorjaar
was vroeg begonnen dat jaar, en Andrei besloot nog even een korte
wandeling te maken door het park, dat achter het huis lag. Hij liep het
grindpaadje af waar zijn moeder hem als kind had leren fietsen toen hij
hem plotseling weer tegen kwam. De man leek net als Anrdrei ouder
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te zijn te zijn geworden. Nog steeds droeg hij de lange grijze jas, die
haast vergroeid met hem leek. Maar de ogen die hem van onder de rand
van de gedeukte hoed aankeken, leken hem wat vriendelijker en
zachter aan te kijken. Andrei knikte even, en durfde zowaar even te
glimlachen. Hij wilde nog een opmerking maken over het weer, maar
de man was alweer verdwenen, even plotseling als hij was verschenen.
Kort nadat Andrei zijn tweeëntachtigste verjaardag had gevierd,
waarbij zijn kinderen allemaal op bezoek waren geweest met de
kleinkinderen, overleed zijn vrouw.
Meer dan zeveneënvijftig jaar waren ze samen geweest, en hadden ze
samen een leven opgebouwd, en Andrei had tijd nodig om te wennen
aan het leven van weduwnaar dat hij nu leidde.
Op een vroege septemberavond, een jaar na de begrafenis, maakte hij
toevallig weer een wandeling in het park. Het grindpaadje lag er nog
steeds, en hij ging zitten op één van de bankjes die tussen het groen
geplaatst waren. Het was nog warm voor de tijd van het jaar. Kinderen
speelden op het grasveld tikkertje, en verderop liet iemand zijn hond
achter een bal aan rennen. De wind speelde zacht door de nog groene
takken, en deed Andrei denken aan het ruisen van een stille zee.
“ Warm nog voor de tijd van het jaar, of niet?” hoorde Andrei
plotseling een stem naast zich.
Hij draaide zich om. Het was de man. “ Is het goed dat ik er even bij
kom zitten?” vroeg hij.
Hij keek Andrei even aan. Zijn ogen waren vriendelijk nu, en zacht.
Zijn blik was open. Hoe lang is het geleden dat ik zo bang was voor
die blik, dacht Andrei. En waarom was ik eigenlijk zo bang? “Ik ben u
al een aantal keren in mijn leven tegen gekomen”, zei Andrei, “en
toch weet ik niet wie u bent”.
De man glimlachte even. Het was een vriendelijke, wat minzame
glimlach en even meende Andrei weer de droeve blik terug te zien.
Alleen was hij er nu niet meer bang voor. “Er zijn veel mensen die mij
hebben gekend. De meesten laat, en sommigen helaas vroeg”.
Ze zwegen beiden weer even. De kinderen waren naar huis. De zon
kleurde met haar laatste stralen de hemel purperrood. De wind leek
zijn naam te fluisteren. In de verte floot een merel. Andrei sloot even
zijn ogen.
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Hij drukte de man zijn hand. “Andrei, zei hij. Ik ben Andrei Kasparov”.
“ Prima” antwoordde de man hem. “ Zullen we dan maar?”.
“Ik ben er klaar voor” zei Andrei.
En samen gingen ze naar het licht.
Martin Kila.

Op bezoek bij André Mulder bij de Raw Milk Company
in de Lutte
Vooruitlopend op de vrijwilligersavond die we dit jaar houden in juni,
heb ik een bezoekje gebracht aan de Raw Milk Company in de Lutte,
waar ik een gesprek had met eigenaar André Mulder. Sinds drie jaar
runt hij samen met zijn vrouw Tonny, zijn zoon en een drietal
medewerkers zijn biologisch zuivelbedrijf, gelegen in de prachtige
omgeving van de Lutte.
De producten die zij maken zijn biologische (rauwe)melk, yoghurt,
hang op, Jus de Lait (een bijprodukt van Hang Op) en Kefir, een
melkdrank uit de Kaukasus. De producten worden via groothandels
verkocht aan biologische winkels, zowel in binnen- als buitenland.
Waar ik, nadat ik een persoonlijke rondleiding heb gehad door het
mooie bedrijf, als eerste benieuwd naar ben, is wat voor André nu de
gedachte is achter het maken van biologische zuivelproducten. Het
streven is, om de melk weer zo natuurlijk mogelijk te maken. In de
reguliere melkproductie wordt melk doorgaans lang bewaard voor het
opgehaald wordt, wordt daarom ook gekoeld, en bij productie weer
opgewarmd. In het productieproces gaan veel waardevolle stoffen,
waaronder eiwit verloren. Ook kost het hele proces veel geld, tijd en
onnodige energie, en is de kwaliteit er uiteindelijk niet veel
beter. André stelde zich hierbij de vraag dat in feite moedermelk ook
rechtstreeks door een baby wordt gedronken, dus waarom zou zoiets
niet kunnen bij koemelk?
Dankzij het unieke productieproces van de Raw Milk Company wordt
de melk nadat de koeien zijn gemolken meteen opgehaald, en op het
bedrijf geschikt gemaakt voor consumptie. Hierdoor blijven dure en
ingewikkelde productieprocessen achterwege en behouden de
melkproducten tevens hun positieve stoffen. Rauwe zuivelproducten
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blijken ook nog eens een helende werking te hebben op huid - en
darmaandoeningen, zoals de ziekte van Crohn, en overprikkelde
darmen.
Al pratende hierover, merk ik ook dat André en zijn vrouw
Tonny heel begaan zijn met het milieu. Het idee van de biologische
zuivel is dan ook niet alleen gebaseerd op economische motieven,
maar in feite nauw verweven met hun kijk op de wereld en
het milieu. In het bedrijf streeft men er dan ook naar om energie
zoveel mogelijk duurzaam op te wekken, en inderdaad, 45 procent
wordt dan ook via zonnepanelen opgewekt. Verder is het hele bedrijf
bijzonder goed geïsoleerd, zodat er niet veel gestookt hoeft te worden.
Ook privé zijn André en Tonny betrokken; Zo heeft André
meegewerkt in projectgroepen van Solidaridad, de ontwikkelingshulporganisatie die mede door fairtrade economische
hulp biedt aan derdewereldlanden. En het geloof speelt dat daarin ook
een rol? Wat dat betreft is André misschien nog wat zoekende. Van
huis uit katholiek, maar toch ook benieuwd wat de Hofkerk te
bieden heeft, bezoekt hij sinds een klein half jaar soms onze kerk. “Als
een warm bad” is zijn antwoord op mijn vraag over hoe hij tot nu toe
onze gemeente ervaren heeft. “Echt een hele open, warme
gemeente”. Op één van de Hofavonden die hij bezocht heeft, heeft hij
al iets over zijn werk kunnen vertellen. Hierdoor is ook het idee
ontstaan om eens bij zijn bedrijf op bezoek te gaan.
“En wat zou je ons op 29 juni mee willen geven, André?” vraag ik als
besluit van ons gesprek. Het is niet zo hij hierin een klip en klaar advies
heeft of iets dergelijks, maar wel een gedachte: Iedereen wil toch
gelukkig en gezond leven, met de mensen om zich heen van wie je
houdt. Je wilt een gezonde, schone en veilige wereld. Probeer dan
ook gezond te leven, met gezonde producten, en wees een beetje zuinig
op de wereld en ga er op een goede manier mee om. André probeert zo
goed mogelijk hierbij een bijdrage te leveren, vanuit zijn professie,
maar ook als mens. Ik bedank André voor het leuke gesprek, en schudt
hem de hand. Ik schaam me bijna dat ik met de auto ben…..
Martin Kila.

Hofmarkt inbrengochtend in juni
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Op 20 juni 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. 0541-516669 0683394390, henk.vrielink49@gmail.com
Roel Jansen (aanmelden ophalen goederen), tel. 513290 of 0633713891, aliceenroel@gmail.com

Spullen voor de Hofmarkt
Voor de Hofmarkt van dit jaar kunnen we nog “verkoopbare spullen”
gebruiken. Als u zelf geen geschikte spullen (meer) hebt kunt u
wellicht uw kinderen, familie of buren vragen.
Boeken hebben we nooit teveel. Maar ook gereedschap, huishoudelijke
artikelen, serviezen etc. zijn welkom. Op zolders en in kelders liggen
vast ook nog wel mooie dingen uit de jaren 60 of 70 die we op de
Hofmarkt nog goed kunnen verkopen. Dus vraag eens in uw omgeving
of mensen eens op hun zolders willen kijken.
De organisatie Hofmarkt,
Henk Vrielink

Ouderenmiddag op 16 juni
Op zondagmiddag 16 juni is er ‘s middags weer een ouderenmiddag in
de Hofkerk.
Op het programma staat het zingen van een aantal oude liederen zoals
bijvoorbeeld ” Het karretje dat op de zandweg reed”. Aan de hand van
de liederen die we zingen maken we een reisje door Nederland; dus
laat U verrassen.
Misschien denkt u, ik kan niet meer zingen maar dat hoeft geen
probleem of excuus te zijn, want we worden begeleid op de accordeon
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door Ina en Koos Schollaardt. Er natuurlijk is er ook tijd voor een
gesprek en de sjoelbak staat ook klaar.
Inloop vanaf 14.45 uur en aanvang om 15.00 uur. Sluiting is om 17.00
uur.
Wilt u graag opgehaald worden dan even een telefoontje naar Riejenne
Racer Palthe, tel. 625 244. We hopen velen van u weer te zien
op zondagmiddag 16 juni a.s.
Namens de werkgroep ouderenmiddagen, Riejenne Racer Palthe

Seniorenreisje op 24
september 2019
Misschien dat sommige
mensen
vreemd zullen
opkijken , maar op een
vergadering
van
de
seniorencommisie
kwam
onlangs het idee naar voren
om eens een reisje per bus te organiseren voor ouderen vanaf 65+
van de Hofkerk.
Wij hebben onze gedachten daarover laten gaan en Hendrik Tel kwam
op het idee om een bezoek te brengen aan de “Meyerwerft“ in
Papenburg
Hij heeft al eens eerder zo’n reisje naar Papenburg georganiseerd.
Op deze scheepswerf worden o.a. heel grote oceaanschepen gebouwd.
In een interessante rondleiding (in het nederlands), krijgt u enig inzicht
in de bouw van deze cruiseschepen en ook over het wel en wee van
de grote zeevaart .Het is beslist geen technisch verhaal dat u te horen
krijgt , want er wordt ook veel over de geschiedenis van deze werf
verteld en dat men vroeger begonnen is met het bouwen van schepen
voor het vervoeren van turf.
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Na deze rondleiding gaan we de stad Papenburg in, waar “kaffee und
kuchen“ op ons wachten in één van de mooie “konditoreien“ van de
stad.
Het plan is om 12.00 uur te vertrekken uit Oldenzaal en tussen 18.00
en 19.00 uur weer terug te zijn .
Het reisje is bedoeld voor 65-plussers uit onze gemeente en kan alleen
doorgaan als er minstens 35 mensen interesse hebben en zich dus
opgeven.
De reis-en rondleidingskosten zullen +/- € 30.- zijn. Het koffiedrinken daarna is voor eigen rekening.
Opgave graag voor 1 juli a.s. bij Hendrik Tel of Riejenne Racer
Palthe.
Telefoon en mail van Riejenne Racer Palthe : tel. 0541 625 244,
email : racerpalthe@oolreve.nl
Telefoon en mail van Hendrik Tel : tel. 0049 5924 785255
email : hendrik.tel@t-online.de

Hartelijk dank!
Beste mensen van de Hofkerk,
Tot mijn grote verrassing kreeg ik 21 april een mooie bos bloemen,
vanwege mijn ziekte. Hartelijk dank daar voor.
Met vriendelijke groeten,
Toos Kuipers-Mentink
Bedankt!!
Hartelijk dank voor de mooie bloemen die mevr. Gommer mij bracht
namens de Hofkerk voor mijn 96ste verjaardag op 29 april.
Wim Hendriks
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Beste mensen van de Hofkerk,
Hartelijk bedankt voor al jullie kaarten, lieve wensen en de bloemen.
Het is fijn te weten dat er zoveel mensen aan je denken.
Met vriendelijke groet,
Wil van der Poll

Vergaderingen / bijeenkomsten in de Hofkerk
Diaconie
Ouderenmiddag
Kerkenraad
College van Kerkrentmeesters
Benefietconcert t.b.v. orgel
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Woe
Zo
Ma
Ma
Vrij

12 juni
16 juni
17 juni
24 juni
28 juni

20.00 uur
15.00 uur
19.30 uur
19.30 uur
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

Uiterlijke
inleverdatum:
20 juni
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: 28 juni 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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