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COLOFON 

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

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

www.hofkerk-oldenzaal.nl 

Redactieadres: Noordelijke Esweg 131, 7558 MN Hengelo. 

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

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

Kijk ook eens op de website van de Hofkerk 

www.hofkerk-oldenzaal.nl 

 

http://www.hofkerk-oldenzaal.nl/
mailto:jvlindenhuizen@gmail.com
mailto:famschollaardt@gmail.com
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Rondom de diensten  
 

   

 

Na de startzondag is alles weer 'in beweging'. De agenda van de kerk 

is weer aardig gevuld! 

 

Op de eerste zondag in oktober (6*) gaat dominee H. Stolk uit 

Denekamp bij ons voor. Zijn vrouw is de 'nieuwe' predikant in 

Denekamp, mw. ds. Erna Lensink. Ds. Stolk was predikant in Lelystad. 

Fijn om hem in de Hofkerk te mogen ontmoeten! Er is géén 

nevendienst op deze zondag. 

 

Op 13 oktober gaat ds. Tieneke weer voor en de 20e komt ds. Ger Zijl 

uit Lemele weer naar Oldenzaal. Geen nevendienst op deze zondag. 

Henk Warnaar bespeelt het orgel. 

 

27 oktober is het weer de beurt aan 'onze' Gert de Wolf. Hij mag een 

graag geziene gast zijn in onze Hofkerk. Niet alleen als trouwe 

bezoeker maar ook als voorganger! 

 

We wensen U, jou en ons inspirerende diensten toe! 

 

Koos Schollaardt 

 

 

 

 

 

* Op 6 oktober vindt de halve marathon in Oldenzaal plaats. De 

Hofkerk is dan alleen bereikbaar via de Hofmeijerstraat. Mocht 

u met de auto komen dan kunt u het beste aan de Monnikstraat 

parkeren.  
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Zondag – 29 september - 10.00 uur  

 
Voorganger  Zondagskind  

Ds. K. Benard (Wierden)  Esther Vennegoor op Nijhuis  

Ouderling  Kindernevendienst  

Mevr. M. v.d. Langemheen  Meiliany Utung  

Diakenen  Collectes  

Mevr. J. Slinger  1) Kerk in Actie/Werelddiaconaat  

College van kerkrentmeesters  2) Instandhouding kerkelijk gebouw 

Dhr. H. Medema  Autodienst  

Organist  Fam. van Dijk  

Dhr. H. Warnaar  Tel. 514470  

 

Zondag – 6 oktober - 10.00 uur  

 
Voorganger  Zondagskind  

Ds. H. Stolk (Denekamp)  Géén  

Ouderling  Kindernevendienst  

Mevr. R. van Dijk  Géén  

Diakenen  Collectes  

Mevr. A. Wolbers 
Mevr. C. Vrielink  

1) Voedselbank  
2) Eigen jeugdwerk  

College van kerkrentmeesters   

Mevr. I. Simao  Autodienst  

Organist  Fam. Dreierink  

Dhr. J. Schollaardt  Tel. 533030 

 

Zondag - 13 oktober - 10.00 uur  

 
Voorganger  Zondagskind  

Ds. J. van Lindenhuizen  Esther Vennegoor op Nijhuis  

Ouderling  Kindernevendienst  

Mevr. M. v.d. Langemheen  Meiliany Utung  

Diakenen  Collectes  

Dhr. J. Bruil  1) Kerk in Actie/Werelddiaconaat  

College van kerkrentmeesters  2) Instandhouding pastoraat  

Dhr. H. Meulenbeld  Autodienst  

Organist  Fam. Valkema 

Dhr. J. Schollaardt  Tel. 516348 
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Zondag – 20 oktober - 10.00 uur  

 
Voorganger  Zondagskind  

Ds. G. Zijl  Géén  

Ouderling  Kindernevendienst  

Dhr. G. Pape  Géén  

Diakenen  Collectes  

Dhr. R. Dreierink  1) Diaconaal werk plaatselijk  

College van kerkrentmeesters  2) Instandhouding eredienst  

Mevr. I. Simao  Autodienst  

Organist  Fam. Arends  

Dhr. H. Warnaar  Tel. 551502 

 

Zondag – 27 oktober - 10.00 uur  

 
Voorganger  Zondagskind  

Dhr. G. de Wolf  Nadia ter Beek  

Ouderling  Kindernevendienst  

Mevr. M. v.d. Langemheen  Katja Verbeek  

Diakenen  Collectes  

Dhr. F. Woordes  1) Casa Elia  

College van kerkrentmeesters  2) Hervormingsdag  

Dhr. H. Medema  Autodienst  

Organist  Dhr. Troost  

Dhr. J. Schollaardt  Tel. 074-3492690 
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Ruimte  
Het is mooi om te ervaren hoe het thema voor het nieuwe seizoen zich 

nu al in allerlei mensen en beelden opent: ruimte. Op moment van 

schrijven moet de werkgroep Kerk en Religie nog bij elkaar komen 

voor de invulling van de dienst op 13 oktober maar de toon is denk ik 

al gezet door één van de deelnemers. Haar inspiratie was het beeld van 

de Verloren Zoon van Rembrandt en het boek van Henri Nouwen 

(1932-1996): Eindelijk thuis. Ik 

zou zeggen, lees dat boek ter 

voorbereiding op het nieuwe 

seizoen en de dienst. Het is een 

boek dat raakt, ontroert en uitdaagt 

tot zelfonderzoek. Het is een boek 

dat laat zien dat je je hart kunt 

volgen, zoals Nouwen zelf deed 

door een glanzende weten-

schappelijke carrière te verruilen 

voor werk in de gehandicapten-

zorg. Maar zo’n ommekeer 

betekent niet automatisch dat je 

problemen zijn opgelost. Nouwen beschrijft zijn onrust, twijfel en 

vreugde met het leven aan de hand van Rembrandts schilderij en kiest 

steeds een ander perspectief. Nu eens ziet hij de verloren zoon in 

zichzelf, dan weer de zoon die - in een hoek van het schilderij - 

thuisbleef en tot slot spiegelt hij zichzelf aan de vaderfiguur: worden 

als de Hemelse Vader, de wereld door zijn ogen leren zien. Zó ruim 

durven zijn als de Vader. Niet alleen zelf welkom geheten willen 

worden maar ook anderen met open armen ontvangen. Niet alleen zelf 

vergeving ontvangen maar ook vergeving schenken. Niet alleen 

mededogen ontvangen maar ook mededogen geven. Henri Nouwen 

zelf: ‘Rembrandt leidde mij van de knielende, verwonde jongste zoon 

naar de staande, over hem heen buigende vader, van de plek waar ik 

gezegend word naar de plek waar ik moet zegenen. De zegen die 

voortkomt uit de onmetelijke stilte van Gods liefde’. De ruimte van 
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bevrijdend vertrouwen: geen kracht, geen succes, geen populariteit 

maar één en al ruimte. En toen hij nog veraf was, zag zijn vader de 

jongste zoon en werd met ontferming bewogen. Hij liep hem tegemoet, 

viel hem om de hals en kuste hem… Lukas 15, 20b.  

 

ds. Tieneke 

 

Aanbod nieuw seizoen 

Bij deze Hofstem ontvangt u ook alle activiteiten voor het komende 

half jaar. Even weer in boekvorm want het is gewoon teveel voor een 

flyer. Daar gaan we zeker nog weer eens mee bezig want een flyer 

heeft toch de voorkeur van velen. Leuk en welkom om mee te doen. 

Ter aanvulling nog 2 activiteiten die we ‘nakregen’ uit Weerselo:  

1. Een gespreksgroep (met thema’s uit het boek van Herman Vuijsje 

‘Tot hier heeft de Heer ons geholpen’ op 16 oktober, 20 november, 18 

december, 22 januari, 19 februari en 25 maart om 19.30 uur in de 

Stiftsschool.  

2. De eerste filmavond in ’t Stiftsschooltje is op 2 oktober 19.30 uur 

(Big Fish uit 2003). 

 

Tot slot 

Blijft iedereen nog meezoeken naar een ruime en stille werkplek? Het 

liefst een leegstaand schoollokaal of iets dergelijks. De overlast van de 

school overdag en de hangjeugd ’s middags en ‘s avonds pal voor mijn 

werkkamertje is te groot en daar zoek ik nog steeds een oplossing voor. 

Bid en zoek en zegt het voort.  

 

Met hartelijke groet, ds. Tieneke  

 

In memoriam Lucie Wubbema-Besselink  

 

Op donderdag 22 augustus is Lucie Wubbema overgegaan naar haar 

Schepper. Eeuwige rust. De rust waar ze naar verlangde. Velen van 

ons kennen haar, en haar man Hiske, als kosters van onze Hofkerk. 

Vele, vele jaren hebben ze met veel zorg en aandacht onze kerkelijke 

gemeente gediend. En daar zijn we hen zeer erkentelijk voor. Ze wilde 
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graag dat we psalm 23 zouden lezen bij haar uitvaart. Psalm 23 met dat 

kleine zinnetje precies in het midden van de tekst: Want U bent bij mij. 

Dat troostte haar. Ze kende de God die ook met je mee gaat als het 

moeilijk is. Want het viel niet altijd mee. Op haar 57e al weduwe, de 

tia die ze een aantal jaren geleden kreeg, het lopen, het zicht en gehoor 

dat steeds minder werd, het steeds afhankelijker worden, dat was 

moeilijk. Tussen haar briefjes voor de uitvaart vonden we een klein, 

ontroerend gedichtje. Het kwam uit de Libelle en het gaat over 

machteloosheid, over bang zijn, maar meer nog over het evenwicht 

terug weten te vinden in het leven.  

 

Ik loop over heuvels en door dalen 

maar er is gelukkig evenwicht: 

ook al heb ik twee kinderen verloren 

en deden de jaren heel veel pijn 

hun plekjes in mijn leven mogen er zijn 

de dood zal meer dan ooit bij me horen. 

 

Maar niet alleen in negatieve zin 

want ervaren van de dood 

en het voelen van zoveel nood 

doen me beseffen hoezeer ik mijn 

dierbaren bemin. 

Dankbaar voel ik me  

en weer tot het gewone leven in staat.  

 

Er was gelukkig evenwicht in haar leven, er was verbinding. En ze wist 

dat God er bij was. De God die ons toefluistert: ‘Ik zal er zijn voor 

jou.’ De rust waarnaar ze verlangde is er, ze is thuis in het Eeuwige 

Licht. We wensen haar familie en al haar trouwe vrienden veel sterkte 

toe in het gemis.  

 

ds. Tieneke van Lindenhuizen  
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Toekomst 
Kerk 2025 terug naar de kern; betekenisvol kerk zijn op een plek waar 

geloof, de geloofsgemeenschap, de diaconale en maatschappelijke 

presentie centraal staan. Het staat er zo in een paar woorden op de web-

site van de PKN en het vat tegelijk krachtig samen dat wat we met de 

Hofkerk in Oldenzaal graag willen.  

Kerk 2025 is het beleidsplan van de PKN waarin beleidslijnen voor de 

komende jaren uiteengezet worden. Uiteraard is er veel gepraat en 

onderzoek gedaan voorafgaand aan het opstellen van zo’n beleidsplan. 

Ook wij hebben ons huiswerk gedaan op het gebied van hoe we nu 

kerk zijn en hoe we graag kerk in de toekomst willen zijn, onder andere 

door onder onze leden een enquête te houden waarover meer elders in 

deze Hofstem. Ook besteden we in verschillende groepen, zoals in de 

Kerkenraad, in verschillende commissies en in tafelgesprekken, er 

aandacht aan hoe we de toekomst van de Hofkerk in de komende jaren 

vorm kunnen geven. De gesprekken en overwegingen hierover zijn 

volop gaande maar er zijn een aantal steeds terug kerende punten die 

als belangrijk ervaren worden en steeds genoemd worden als het over 

de toekomst van de Hofkerk gaat: 

We zien mogelijkheden om onze opdracht om dienend en missionair 

gemeente te zijn verder uit te breiden 

We zoeken naar mogelijkheden om meer jonge mensen en gezinnen te 

betrekken 

We zien ook dat we door de jaren heen meer financiële armslag willen 

en kunnen opbouwen door samen te werken met culturele en sociale 

organisaties actief in Oldenzaal 

We merken dat er vanuit de samenleving groepen naar ons toe komen 

die bezinning zoeken of culturele en sociale activiteiten in de 

kerkruimte willen organiseren 

We willen de kern van het kerk zijn bewaken wat betekent dat zowel 

het missionair zijn, als het dienstbaar en maatschappelijk present zijn, 

als het zorg voor elkaar hebben en pastoraat bieden, met elkaar in 

evenwicht moeten zijn. 

Ons jaarthema is Ruimte. We willen die bieden aan elkaar en ook aan 

anderen die op ons pad komen of waar we het contact mee opzoeken.  

Ruimte is wezenlijk voor gastvrijheid, maar die ruimte is geen kale 
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ruimte, maar een op open wijze ‘gevulde’ ruimte. Open, niet 

vastgeroest in dogma’s of eigen gelijk maar wel oprecht in overtuiging 

en geloof. Henri Nouwen, priester, schrijver en hoogleraar schrijft 

hierover Wij ‘hebben’ de boodschap niet, laat staan dat we die even 

autonoom kunnen aanpassen. De God in wie we geloven gaat ons 

verstand en besef te boven, is telkens verrassend, confronterend ook. 

Hij is nooit klaar met ons en wij niet met Hem. 

In die Ruimte kun je in vertrouwen nieuwe wegen inslaan de toekomst 

tegemoet. 

 

Gerrit Dortland  

 
Uitnodiging 
 

Op dinsdag 29 oktober 2019 is de Gemeenteavond in de Hofkerk 

Vanaf 19.00 uur de inloop en ontvangst. Om 19.30 start het 

programma. 

 

In de eerste helft van de avond bespreken we de enquête die we op 13 

maart 2019 hebben ingevuld Inmiddels hebben we de uitslagen 

ontvangen. Naast de antwoorden van onze eigen kerk worden onze 

antwoorden vergeleken met andere kerken met een soortgelijk profiel. 

De tweede helft van de avond wordt besteed aan de toekomst van de 

Hofkerk. 

De commissie toekomst Hofkerk zal haar bevindingen van het 

afgelopen jaar presenteren. 

In de aanloop naar deze gemeenteavond hebben we met verschillende 

groepen gesproken om er voor te zorgen dat er beeld en 

meningsvorming plaats kon vinden rond hoe wij onze missie willen 

realiseren 

 

Op de gemeenteavond zullen we de resultaten hiervan terug koppelen 

en in kleine groepen een dialoog voeren wat wij echt belangrijk vinden 

voor de toekomst. 

 

De kerkenraad 
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De enquête 
Op zondag 13 maart 2017 hebben we de enquête van Netherlands 

Church life survey ingevuld. Enkele mensen hebben de enquête mee 

naar huis genomen en hebben deze later ingevuld. Eind maart zijn alle 

ingevulde enquêtes verzonden. Eind mei hebben we de resultaten 

ontvangen van onze eigen Church Life Profile PG Oldenzaal Hofkerk 

Protestantse kerk in Nederland. In juni is er een voorlichtings-

bijeenkomst geweest in Utrecht om te bespreken hoe je deze enquête 

zou kunnen gebruiken in je eigen gemeente. Naast het profiel van onze 

gemeente is er ook nog een werkboek met suggesties die bij de 

toepassing van de enquête resultaten kan helpen. Echter alle verstrekte 

documentatie is in het Engels, dat maakt dat het materiaal voor 

sommigen wat lastig toegankelijk is. 

 

Een ieder die dat wil kan over alle informatie beschikken door het 

sturen van een email naar Arjen @kairos-consultancy.com. Ik stuur U 

dan de informatie digitaal toe( in het Engels) 

 

Een korte samenvatting van de enquête 

 

Wat waarderen wij het meest: 

De praktische zorg voor elkaar wanneer dat nodig is:  51% 

Zorg voor de gemeenschap met de nadruk op sociale  

gerechtigheid        42% 

Het vieren in de diensten en het heilig avondmaal:  35% 

De sociale activiteiten of het ontmoeten van nieuwe  

mensen:       33% 

 

Waar moeten we aandacht aangeven 

Het opbouwen van een gemeenschapsgevoel:   36% 

Er voor zorgen dat nieuwe mensen betrokken worden  36% 

Zorgen voor een heldere visie voor de kerk   28% 

Het geven van hulp en het ondersteunen van sociale acties  28% 
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Een dashboard met een overzicht van de belangrijkste resultaten 

 

Onze gaven en onze vaardigheden 

Gastvrijheid       35% 

Communicatie      32% 

Leiderschap       31% 

Inter- persoonlijke verbondenheid   29% 

 

Hoe verhouden wij ons tot God 

Groei in geloof het laatste jaar    22% 

Persoonlijke geloofsbeleving wekelijks  76% 

God is de meest belangrijke realiteit   25% 

De diensten dagen uit tot handelen   25% 

 

 

Hoe vormen we een gemeenschap 

Vrijwilligersactiviteiten    62% 

Ander helpen       31% 

Op je gemak voelen om je geloof te delen  66% 

Diensten verlenen op het gebied van welzijn 

 en streven naar gerechtigheid    69% 

 

 

Onze leden 

Gemiddelde leeftijd 70 jaar 

Vrouwen 54% Mannen 46% 

Wetenschappelijke opleiding 15% 

Buiten de Eu geboren 1% 

 

Wat we van waarde vinden en prioriteit geven 

Waarde: praktische zorg in tijden van nood 

Waarde: brede zorg voor de gemeenschap en gerechtigheid 

Prioriteit: gemeenschapsgevoel 

Prioriteit: er voor zorgen dat nieuwe mensen zich betrokken voelen 
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Hoe voelen we ons met elkaar verbonden 

 

Sterk gevoel van verbondenheid    90% 

Gemakkelijk vrienden maken   76% 

Betrokken in kleine groepen    26% 

Tevreden met de activiteiten voor de kinderen  60% 

 

Onze visie en leiderschap 

We zijn ons bewust van de visie en er aan gecommitteerd  28% 

We willen graag iets nieuws proberen    83% 

Leiders helpen ons om onze gaven en vaardigheden 

 te gebruiken        38% 

Samenvattend: 

Onze gemeente bestaat uit ca 800 leden, waarvan 500 jonger dan 70 

jaar en 300 ouder dan 70 jaar. 375 leden zijn jonger dan 60 

Het profiel van onze gemeente is gebaseerd op 96 enquête uitslagen. 

Dit zijn mensen die de zondagdienst bezoeken. De oudere groep is daar 

meer in vertegenwoordigd. 

Er is ons nadrukkelijk gevraagd de enquête op deze manier uit te 

voeren, omdat uit ervaring blijkt dat het toezenden van de enquête aan 

iedereen leidt tot een veel lagere respons. 

Hoe nu verder 

In de komende gemeenteavond op 29 oktober gaan we met elkaar in 

gesprek om na te gaan hoe de uitslag van deze enquête een bouwsteen 

kan vormen voor onze toekomst 

 

De kerkenraad 

 

Overzicht giften en collectes augustus 
 

4 aug. Voedselbank Oldenzaal € 93,35 

11 aug. Kerk in Actie/Werelddiaconaat € 113,33 

18 aug. St. Armoedebestrijding Oldenzaal € 97,84 

18 aug. orgelfonds € 83,70 

25 aug. Project Kleine Ring € 75,52 

4, 11 en 25 aug. college van kerkrentmeesters € 272,52 
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Giften: 

Van personen die onbekend wensen te blijven ontving Yvonne Meijer 

€ 10 voor de kerk en Andries Ponsteen € 10 voor de diaconie. 

 

Hartelijk dank hiervoor, 

Janke Meulenbeld 
 

 

Collectedoelen van de diaconie in oktober 
06 oktober: Voedselbank Oldenzaal  

13 oktober: Kerk in actie/werelddiaconaat: Bendejongeren opgeleid 

tot topkok in Colombia. In de sloppenwijken van Bogotá houden 

drugsgeweld en zware criminaliteit jongeren volledig in de greep. Kerk 

in Actie brengt daar met een ambitieus project verandering in. In één 

van de gevaarlijkste wijken van de stad is een kookschool annex 

restaurant gestart. Zestig kansarme jongeren worden er opgeleid tot 

chef-kok en leren hoogwaardige en gezonde gerechten te bereiden met 

producten van boeren uit de omgeving. Inmiddels is in de 

Colombiaanse stad Cali een tweede kookschool geopend. Collecteer 

mee en geef kwetsbare jongeren de kans van hun leven om niet in de 

criminaliteit verzeild te raken!  

20 oktober: Diaconaal werk plaatselijk 

27 oktober: Casa Elia. Project van de kindernevendienst. 

 

Namens de diaconie,  

Joke Flokstra  

 

 
De Hofvijver  
 

We hebben iemand blij kunnen maken met een magnetron en er was 

een aanvraag voor wat klusjes in huis, daar gaat iemand van de 

klussenclub achteraan. Verder hebben we hoeslakens en lakens, 

vloerkleden en een rollator aangeboden gekregen.  Alles kon heel goed 

gebruikt worden. Ook is er veel vraag naar witgoed en was de 
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wasdroger, waarover we werden gebeld, erg welkom. Dus onze vraag: 

mocht u in uw omgeving mensen weten die hun koel-vrieskast of nog 

een goed werkende wasmachines kwijt willen,  denkt u dan a.u.b. aan 

ons. 

 

Jet Slinger-de Graaf 

0541 662093- 06 81504914 

Jetslinger10gmail.com 

 

 

In gesprek met….Hanneke Caron                                     
 

Hoewel het even zoeken is naar het juiste 

huis, en ik de auto al bijna bij de buurman 

heb geparkeerd, slaag ik er toch in om 

Hanneke’s “home” in Ambt-Delden te 

vinden. In de hal  word ik enthousiast 

verwelkomd door twee vrolijke honden, en 

Hanneke’s man, die ook Martin –altijd 

makkelijk- blijkt te heten. Hanneke en 

Martin hebben beide hun wortels in 

Hengelo, waar Martin een fotozaak heeft. Ze 

wonen samen met hun drie kinderen, Tim, Rozan en Lotte nu zo’n 

zeven jaar in Ambt-Delden. 

Maar hoe is Hanneke er nu toe gekomen om een HBO-studie theologie 

te gaan volgen? is mijn vraag als we éénmaal aan de koffie zitten. “In 

feite ben ik gevraagd dat te gaan doen” antwoordt Hanneke. “Ik werkte 

in de kerk van Hengelo, ook een PKN kerk, al een tijd met de jeugd. 

Kindernevendienst, jeugdkerk, en kathechese. Verder ben ik ook 

voorzitter van de kerkenraad geweest. En vooral met de oudere jeugd 

wil je ook wel wat meer de  diepte in”  Zelf heeft ze ook wel ideeën 

gehad de studie te gaan doen, en toen er een vacature van jeugdwerker 

in de kerk vrijkwam, heeft haar er dat mede toe bewogen de knoop 

door te hakken. De studie, waar Hanneke nu derdejaars is, geeft haar 

veel voldoening, en vormt in dit stadium een wisselwerking van 
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theorie en praktijk en eigen identiteit, naast kennisvakken zoals 

bijvoorbeeld filosofie en dogmatiek. 

Waar ik  uiteraard ook benieuwd naar ben, is hoe Hanneke onze 

Hofkerk gevonden heeft.  

“Wat me in de stage in de Hofkerk in Goor opviel,” vertelt Hanneke, 

“is dat een predikant enorm snel moet kunnen schakelen” Als 

voorbeeld noemt zij een rouwdienst, waar de dominee, nadat hij deze 

geleid heeft, zich soms al weer moet haasten naar een andere afspraak, 

zich daarbij nauwelijks een mogelijkheid gunnend, de knop om te 

zetten. Aangezien er in de opleiding ook gevraagd wordt om je 

werkveld te onderzoeken en omdat Hanneke o.a.  benieuwd was hoe 

verschillende predikanten hiermee omgaan en ze bij zichzelf ervaart 

dat dit een behoorlijke belasting kan zijn op lichamelijk en geestelijk 

gebied , is zij gaan zoeken naar kerken in de buurt met een vrouwelijke 

predikant. Voor haarzelf om te ontdekken hoe verschillende 

predikanten hun weg zoeken op dit gebied waar je je ziel en zaligheid 

inlegt en meteen weer moet overschakelen. “En toen kwam ik bij 

Tieneke terecht”.Verder vertelde ook de website dat de 

Hofkerkgemeente een actieve gemeente is, waar veel op de stapel staat. 

Iets wat haar mede stimulans heeft gegeven om eens een ritje naar 

Oldenzaal te maken. Inmiddels is Hanneke op de afgelopen 

startzondag haar stage begonnen, Overigens mogen mensen Hanneke 

ook op pastoraal gebied benaderen.  

“Een hele warme gemeente” reageert ze op mijn vraag hoe haar eerste 

indruk was. “Echt laagdrempelig, in die zin dat je je heel gauw welkom 

voelt. In alles is de ongedwongenheid merkbaar. Die sfeer straalt 

Tieneke ook uit. 

Wat de afgelopen tijd al al op verschillende manieren ter sprake is 

gekomen, is de toekomst van onze gemeente. “Je kunt hier op twee 

manieren mee omgaan” vindt Hanneke. Je kunt een beleid poneren met 

de boodschap: zó gaan we het doen de komende vijf jaar, en we wijken 

daar niet vanaf. Maar waar blijf je dan met je gemeente opbouw? Of  

voer je geleidelijk veranderingen door, en probeer je de gemeente 

daarin mee te krijgen. Maar ook dan kun je nog weerstand 

ondervinden. Het blijft spannend zulke processen. Vertrouwen, doen 

wat je zegt en zeggen wat je doet in zo’n proces is heel belangrijk! 
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Haal eerst de weerstand uit de lucht. Waar liggen de zorgen, de angsten 

en verdriet. Spreek ze uit naar elkaar. Zorg dat mensen zich gehoord 

weten. Bijvoorbeeld als mensen bang zijn dat al het vertrouwde lijkt te 

verdwijnen.  Nieuwe dingen kunnen ontstaan naast de al bestaande. 

Maar ook voor gemeenteleden geldt dat vertrouwen naar een 

kerkenraad. Hanneke heeft er net één bijgewoond. Een kerkenraad die 

hun best doet om dit proces zo zorgvuldig mogelijk aan te pakken. 

Geef hen als gemeente daar ook ruimte in.  

Verbinding en ontmoeting met de ander, en met De Ander, zijn voor 

haar daarbij kernwaarden. En daarmee komen we eigenlijk tot de 

volgende vraag. Wat betekent geloof voor Hanneke? Hoewel zo’n 

vraag natuurlijk altijd makkelijker te stellen dan te beantwoorden is, 

komt Hanneke naar mijn idee met een paar hele essentiële zaken. “ Ik 

probeer altijd te zoeken wat een ander beweegt, en waarin mensen de 

kracht vinden om vol te houden, wat hun heilige grond is.” Ze probeert 

daarbij niet meteen te oordelen, maar bekijkt liever mensen vanuit 

verschillende invalshoeken. En ook in haar geloof neemt de 

ontmoeting een belangrijke plaats in, zowel met de ander als met De 

Andere… 

En zo, Hanneke bedankend voor ons gesprek en uiteraard mijn 

naamgenoot en Hanneke’s man voor de koffie, rijd ik de weg weer 

terug naar Oldenzaal. Zelf ben ik ook weer een mooie ontmoeting 

rijker… 

 

Martin Kila.         
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Hofavond over “Innerlijke Ruimte” 

Voor seizoen 2019/20 heeft de oecumenische werkgroep Inspiratie & 

Bezinning gekozen voor het jaarthema ‘ruimte’. Een breed begrip, dat 

wij vanuit verschillende invalshoeken willen benaderen door het 

uitnodigen van gastsprekers, die dit jaarthema vanuit hun perspectief 

bekijken. Op de eerste Hofavond van dit seizoen, woensdag 9 oktober, 

is pastor André Zegveld onze gast. Zegveld werd in 1973 tot priester 

gewijd. Hij was o.a. abt in de Benedictijner Abdij Egmond-binnen en 

deken van het dekenaat Twente. Nu is hij rector van de zusters 

Franciscanessen. Hij is auteur op het gebied van mystiek en 

spiritualiteit, en geeft lezingen en retraites. Op deze Hofavond neemt 

hij ons mee in een boeiende uiteenzetting over ‘innerlijke ruimte’: “Jij 

die in nood mij ruimte kan scheppen: ontferm je over mij en hoor mijn 

gebed,” bidt de Psalmist (Ps. 4,2). Ruimte. Om te leven heb je ruimte 

nodig, ruimte om je heen, ruimte in jezelf: levensruimte. Maar leven is 

ook: ruimte scheppen voor anderen. Want als je dat niet doet, ga je 

dood. Het een hangt met het ander samen: ontvangen en geven, geven 

en ontvangen. Hoe verhouden die twee zich met elkaar? Zeker, God is 

de ruimte waarin we ons leven leven: “in hem leven we, bewegen we, 

zijn we” (Hand. 17,28). Zijn onzelfzuchtige en ‘eerstige’ liefde is onze 

levensruimte. Wat bedoelen we ermee als we dat zeggen? En vooral: 

wat houdt dat in voor ons ontvangen en geven?  

Na afloop is er gelegenheid met André Zegveld in gesprek te gaan.  

Wij nodigen u van harte uit voor een inspirerende avond in de Hofkerk. 

Woensdag 9 oktober. Aanvang: 20.00 uur. Inloop met koffie/thee 

vanaf 19.45 uur. 

 

Babs Oosterwijk en Joke Flokstra 

 

Gebeden 
 

De vorige maand ging het er over, dat God mensen verandert. Dat trek 

ik dan door naar een tekst waar ik later tegenaan liep: Filippenzen 2: 

13 “het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar 

Zijn welbehagen.” Hier hebben we het dus zowel over onze eigen 
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persoonlijke verandering maar ook de verandering bij anderen, 

wanneer we daarvoor bidden!! In 1 Thess.5: 17 en 18 zegt Paulus: “Bid 

zonder ophouden.” Daarbij gaat het niet om ons vragenlijstje maar 

bovenal om “Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus 

Jezus voor u.” Willen we dingen anders in de wereld of dichterbij in 

bijvoorbeeld onze kerk, dan gaat het bovenal om onze gebeden. Mijn 

zoon vroeg ik eens: “Wat is het geheim van Taizé”, want liturgisch is 

het zo confessioneel als maar kan. Mijn enige conclusie is dat het de 

biddende gemeenschap is, die daar achter staat. Vroeger hadden we in 

Twente heel veel kloosters en ging het goed in de katholieke kerk. 

Toen verdwenen de kloosters ofwel de “biddende gemeenschappen” 

en daarna de priesters. Als laatste verdwijnen nu de kerken! Velen 

dwalen weer als schapen zonder herder, zoals vóór de komst van de 

kerken. Ik denk daarbij vooral aan de vele jongeren voor wie er in 

Oldenzaal vrijwel geen enkele opvang meer is! Alle plannen – zo die 

er zijn – werken echter niet zo lang er geen biddende gemeenschappen 

achter staan. Ook onze voorgangers hebben dringend gebed nodig, 

vergeet ze niet! Zoals ook Paulus vroeg in Efeziërs 6: 19 “Bid ook voor 

mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, 

om met vrijmoedigheid het geheimenis van het Evangelie bekend te 

maken.”  

 

Ernst van Olffen  

 
Aanhangwagen Hofkerk 
Sinds kort is de klussenclub in het bezit van een aanhangwagen. We 

hebben besloten deze uit te lenen voor een vergoeding van 15 euro per 

dag. Deze aanhanger is geschikt voor verhuizing van inboedels etc. 

vanwege de huif die erop zit.  

Hij is echter niet bedoeld voor het vervoeren van puin, bouwafval of 

zand. Het maximaal toelaatbare totaal gewicht is 750 kg en dus 

ongeremd. De maximale lading is 500 kg. Dat betekent dat de witte 

nummerplaat van de trekkende auto er op moet. 

Afmetingen van de opbouw ongeveer: 

Bakbreedte 110 cm 

Baklengte 220 cm 
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Huifhoogte 80 cm 

We verwachten dat de 

aanhanger na gebruik schoon en 

compleet weer teruggebracht 

wordt. Voor schades aan derden 

valt de aanhanger onder 

verzekering van de trekkende 

auto. 

 

Contactpersonen: 

Titus Wolters 0541 522873  

Henk Vrielink 0683394390 

Herman Arends 0627335061 

Roel Jansen 0633713891 

 

 

 

 

 

 
Hebt u al eens gekeken op de Facebookpagina van de Hofkerk? Clary 

Lentfert zorgt dat er regelmatig nieuwe items op staan. De foto’s en 

activiteiten laten zien waar wij als kerk zoal mee bezig zijn.  

Als u toch op onze facebookpagina bent wilt u dan wat u ziet, 

dan kunnen nog meer mensen meegenieten. 
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VERWONDERING 

Wat we nog van de butler zouden kunnen leren. 
 

Hoewel de Engelse titel van het boek dat ik in mijn vakantie gelezen 

heb, wat mooier klinkt dan de Nederlandse, heb ik “Remains of the 

day” toch maar in onze eigen taal gelezen.  “De rest van de dag”, 

geschreven door Kazuo Ishoguro, een Japanse auteur die op zijn vijfde 

jaar naar Groot-Britannië verhuisde, vertelt het verhaal van  butler 

James Stevens, dat zich afspeelt in de jaren 30 en 40 van de vorige 

eeuw. De butler kijkt terug op zijn leven, dat voor het grootste deel ten 

dienste heeft gestaan van Lord Darlington, een op en top Britse 

artistocraat, in wiens huishouding James Stevens de scepter zwaait, en 

daarbij met vastberaden hand leiding geeft aan zo’n twintigtal 

medewerkers.  “Waardigheid” is een term die vaak valt in het verhaal, 

en Mr. Stevens, zoals hij steevast genoemd wordt door zijn vaste 

medewerkster Juffrouw Kenton, heeft dit begrip dan ook tot een ware 

kunst verheven. “Waardig”  is een butler volgens hem pas, wanneer hij 

nooit en te nimmer uit zijn professionele rol zal vallen. Nooit mag een 

goede butler uit de toon vallen of ook maar iets laten blijken, waardoor 

zijn eigen persoon niet meer strookt met die van butler. Dat daarbij 

gevoel en emoties zo veel mogelijk door hem uitgevlakt worden, is het 

onvermijdelijke gevolg, evenals het gevoel dat hij anderen geeft om 

onpersoonlijk en zelfs gevoelloos over te komen. Wanneer zijn vader, 

die eveneens in dienst is bij Lord Darlington, en als senior nog wat 

hand- en spandiensten verricht, bij een belangrijk congres  tijdens het 

werk overlijdt, heeft hij daar nauwelijks oog en tijd voor, omdat “ 

zaken van zeer groot belang thans zijn aandacht vragen”. Eveneens 

schenkt hij geen aandacht aan Juffrouw Kenton,  van wie een tante 

plotseling overlijdt. Op persoonlijk vlak schiet hij hopeloos tekort. 

Zomaar een praatje, even een grapje of persoonlijke aandacht,  al deze 

zaken lijken hem vreemd. Het lijkt wel of zijn hele persoon, zijn 

complete wezen verweven is met dat van het butler-zijn. Daarbuiten 

lijkt hij niet te bestaan. 

Hoe kwetsbaar dat bestaan uiteindelijk is, ervaart hij wanneer 

langzamerhand steeds duidelijker wordt dat de voornaamheid van “zijn 
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Lord” aan wie hij zijn waardigheid afmeet, een facade blijkt zijn. Lord 

Darlington blijkt een pion te zijn in de handen van de nazi’s. De 

vooraanstaande Duitse diplomaten die hij regelmatig uitnodigt op 

“Darlington Hall” proberen hem op een subtiele manier te strikken 

voor de ideeën van Hitler, waar hij niet geheel ongevoelig voor blijkt 

te zijn. Zo laat hij op een bepaald moment twee joodse dienstmeisjes 

door Stevens ontslaan. Toch blijft Stevens tot aan het laatst toe zijn 

Lord verdedigen, al was het maar om zichzelf  vrij te pleiten van enige 

betrokkenheid. Want dat is één van de vragen die ik mezelf stelde toen 

ik het boek uit had. In hoeverre durf je je eigen mening te hebben? Kun 

je die geven, zonder bang te zijn voor je eigen positie? In het verhaal 

identificeert de butler zich volledig met zijn werkgever, en meet hij 

zijn persoonlijkheid volledig aan hem af. Je vraagt je in het verhaal 

voordurend af, waar hij als persoon blijft. Hoe hij er uit ziet als gewoon 

mens, zonder butlerkostuum en zonder dienblad.  

En waar meten wij onze “waardigheid”  aan af? Zijn we zoals James 

Stevens, die weliswaar voor een belangrijk heerschap werkt, maar als 

persoon zelf blanco blijft?  Meten we ons persoonlijk succes af aan het 

bedrijf waar we werken, aan het huis dat we gekocht hebben, of aan de 

nieuwe SUV waar we in rijden?  Het is dan toch vooral de buitenkant 

van ons bestaan die ons die “waardigheid” verschaft. Hoe belangrijk 

zijn we als mens voor elkaar, los van status, geld, bezit en invloed? Als 

je wint, heb je vrienden, zongen vroeger Herman Brood en Henny 

Vrienten. Weliswaar met de nodige ironie, maar toch ook zeker met 

een kern van waarheid.  

Aan het eind van de dag, (the remains of the day!) wanneer James een 

wandeling maakt  langs de pier bij Weymouth en de avond valt, vraagt 

hij zich af –eindelijk- waar in hij als de persoon James Stevens te kort 

schiet. Hij verbaast zich over de groepjes mensen die, zonder dat ze  

elkaar kennen, op de pier geanimeerde gesprekjes met elkaar voeren 

en samen lachen. Uiteindelijk komt het bij hem op, dat er naast de 

butler nog iemand blijkt te bestaan, die waardig kan zijn, zonder dat 

elke dag het zilver weer glimmend gepoetst is.  

 

Martin Kila.          
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‘Oldenzaal Zong’ 
 
Op 21 september jl. vond de 

jaarlijkse zangdienst weer plaats 

in onze kerk. Veel samenzang van 

mooie liederen en een mooi koor 

uit Glanerbrug: "Mannenklank" 

onder leiding van Paul Kempers. 

Het was een mooie avond, 

ondanks de bedroevend lage 

opkomst. Waarschijnlijk was het 

mooie weer hier de oorzaak van. 

De collecte heeft toch nog het 

mooie bedrag van 260,- Euro 

opgebracht. Alle gevers en 

geefsters hartelijk dank! 

 

Noteert u alvast de Volkskerstzang op 23 december, aanvang 19:30 

uur met medewerking van het gemengd koor "Crescendo" uit 

Enschede o.l.v. Jan Willem Docter. 

 

Ina en Koos Schollaardt 

 

 
Uitnodiging Meditatieve zaterdag-ochtendwandeling 
vanuit de RK kerk O.L. Vrouw van Altijddurende 
Bijstand te Beuningen (Ov)  
 

Op zaterdag 12 oktober 2019 wordt weer meditatief gewandeld. Nu 

vanuit Beuningen. Thema: Kleur Verzamelen: 9.30 uur in RK-Kerk 

Beuningerstraat 73 – 7588RK - Beuningen Na een korte bijeenkomst 

in deze prachtige kerk wandelen we rondom het prachtige Beuningen 

o.a. langs de Dinkel, door open velden, door bossen met bomen in 

herfsttooi. Onderweg, op een gezellige locatie, wordt tijd ingeruimd 

voor koffie en thee met iets lekkers. Tussentijds wordt op bijzondere 

plekken stilgestaan voor meditatie. Bij dezelfde kerk eindigt onze 
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wandeling (plm. 11 km.) ook. Deelname is gratis; na de wandeling 

vrije gift ter bestrijding van de kosten. Ook mensen die niet kerkelijk 

zijn maar wel ‘iets hebben’ met wandelen en spiritualiteit zullen zich 

op deze zaterdag thuis voelen in gezelschap van wandelliefhebbers uit 

heel Twente. De werkgroep wil dit initiatief graag breed in Twente 

uitdragen dus iedereen is welkom. Opgave svp. per mail bij Marjan 

van Galen: vangalenmarjan@gmail.com Bij opgave per mail svp.ook 

even uw woonplaats vermelden. Onze volgende wandeling staat 

gepland op 21 maart 2020 vanuit Geesteren. 

 

 

Dank voor de bloemen 

 
Als blijk van waardering voor mijn ‘Tijdsverschijnsels’ kreeg ik 

zondag 8 september de bloemen van de kerk. Te gek natuurlijk, maar 

wel heel leuk. Hartelijk dank. 

 
Wim Timmers 
 

Vergaderingen / bijeenkomsten in de Hofkerk  
 

Zaterdagavondviering in een 

ander licht  
Za  

28 sept.  19.00 uur  

Bijeenkomst 

bezoekmedewerkers  
Ma  

30 sept.  13.30 uur  

Moderamen  Ma  7 okt.  19.30 uur  

Hofavond  Woe  9 okt.  20.00 uur  

College van kerkrentmeesters  Ma  14 okt.  19.30 uur  

Avond nieuwingekomenen  Ma  14 okt.  19.30 uur  

Diaconie  Ma  14 okt.  20.15 uur  

Stichting Leendert Vriel  Ma  28 okt. 13.00 uur  

Inspiratie & Bezinning  Ma  28 okt. 19.30 uur  

Gemeente-avond  Di  29 okt.  19.00 uur  
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‘Geloven in Twente’ – Daar wilt u bij zijn! 
 

Op donderdag 10 oktober organiseren de protestantse gemeenten in de 

regio Almelo een ontmoetings- en inspiratie-avond voor 

gemeenteleden en kerkenraadsleden uit Almelo, Denekamp, Enter, 

Oldenzaal, Ootmarsum, Rijssen, Tubbergen, Vriezenveen, Weerselo, 

Westerhaar-Vriezenveensewijk en Wierden. Er is een afwisselend 

programma samengesteld waar u van harte voor uitgenodigd wordt.  

 

Classispredikant Klaas van der Kamp zal zijn visie geven op ‘Geloven 

in Twente’ en aansluitend wil hij daarover graag met u in gesprek 

tijdens een workshop. Maar u kunt ook kiezen voor andere workshops: 

bijvoorbeeld ‘Samen zingen!’ met dirigent/pianist/predikant Pieter 

Endedijk. Wilt u wel eens praten over hoe het in de toekomst verder 

moet met uw kerk en kerkgebouw? Kies dan voor de workshop met 

dorpskerkenambassadeur ds. Betsy Nobel. Tussen en na het 

programma is er volop gelegenheid elkaar te ontmoeten met een hapje 

en drankje.  

 

‘Geloven in Twente’ begint met een inloop met koffie/thee vanaf 19.15 

uur. Het programma wordt om 19.45 geopend door ds. Pieter Dekker 

en is rond 21.30 uur afgelopen.  

Deze bijzondere bijeenkomst vindt plaats in het Ontmoetingscentrum 

aan de Spoorstraat 7 in Wierden, schuin tegenover het NS station. De 

toegang is vrij en tegenover het Ontmoetingscentrum bevindt zich een 

gratis parkeerplaats. Vanwege de beperkte zaalruimte graag van 

tevoren aanmelden via www.gelovenintwente.nl Na aanmelding 

ontvangt u meer informatie over deze avond. 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.gelovenintwente.nl/
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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: 25 oktober 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 

 

Coördinatie bezorging 

Mevr. J. Timmers, tel. 520477 

 
 
 
  

Uiterlijke 
inleverdatum: 

17 okt.  
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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