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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  
 

   

De laatste Hofstem voor de Advent die eindigt met de laatste zondag 

van het Kerkelijk jaar. 

Wat gaat de tijd snel. De eerste dienst in november is op de 3e. 

Dominee Rienke Vedders-Dekker uit Markelo gaat bij ons voor. 

 

Op 6 november is er weer de dankdienst voor gewas en arbeid. Zie het 

artikel verderop in deze Hofstem. Henk Warnaar is de organist.  

 

Op 10 november komt Ds. E. de Bruin uit Losser naar de Hofkerk. 

Henk is de organist. 

 

17 november komt onze oud-predikant Ds. Jan Bos weer naar 

Oldenzaal.  

 

De laatste zondag van het Kerkelijk jaar valt op 24 november. Ook wel 

'Eeuwigheids-zondag' genoemd waar wij diegenen herdenken die ons 

gedurende het afgelopen jaar zijn ontvallen. Ds. Tieneke leidt de dienst 

en het Hofkoor verleent medewerking.  

 

Wij wensen U en jou mooie, inspirerende diensten toe 

 

Ina en Koos Schollaardt 
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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 

 

Zondag – 3 november - 10.00 uur  

 
Voorganger  Zondagskind  

Ds. Vedders-Dekker (Markelo)  Lisa Brinkman  

Ouderling  Kindernevendienst  

Mevr. R. van Dijk  Marjolein Brinkman  

Diakenen  Collectes  

Mevr. B. Frowijn  1) Stichting Pietersberg  

College van kerkrentmeesters  2) Instandhouding kerkelijk gebouw  

Dhr. H. Schreurs  Autodienst  

Organist  Fam. van Hemert  

Dhr. J. Schollaardt  Tel. 517722 

 

Woensdag – 6 november - 18.30 uur  

Dankdag voor gewas en arbeid  

 
Voorganger  College van kerkrentmeesters  

Ds. J. van Lindenhuizen  Dhr. B. Post  

Ouderling  Organist  

Mevr. J. Westera  Dhr. H. Warnaar  

Diakenen   

Mevr. J. Slinger    
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Zondag – 10 november - 10.00 uur  

 
Voorganger  Zondagskind  

Ds. E. de Bruin (Losser)  Naut Verbeek  

Ouderling  Kindernevendienst  

Dhr. G. Pape  Katja Verbeek  

Diakenen  Collectes  

Mevr. C. Vrielink  1) Dorcas  

College van kerkrentmeesters  2) Instandhouding eredienst 

Dhr. H. Meulenbeld  Autodienst  

Organist  Mevr. H. Bugter  

Dhr. H. Warnaar  Tel. 518055 

 

Zondag - 17 november - 10.00 uur  

 
Voorganger  Zondagskind  

Ds. J. Bos (Rolde)  Samuel Akuesson  

Ouderling  Kindernevendienst  

Mevr. M. v.d. Langemheen  Hermien ter Beek  

Diakenen  Collectes  

Mevr. A. Wolbers  1) Project kleine ring  

College van kerkrentmeesters  2) Vernieuwingsgelden/pionieren  

Dhr. B. Post  Autodienst  

Organist  Mevr. W. Sanderman  

Dhr. J. Schollaardt  Tel. 522271 

 

Zondag – 24 november - 10.00 uur Eeuwigheidszondag 

M.m.v. Hofkoor o.l.v. Koos Schollaardt  

 
Voorganger  Zondagskind  

Ds. J. v. Lindenhuizen  Esther Vennegoor op Nijhuis  

Ouderling  Kindernevendienst  

Mevr. R. van Dijk  Meiliany Utung  

Diakenen  Collectes  

Dhr. J. Bruil  1) Diaconaal werk plaatselijk  

College van kerkrentmeesters  2) Eigen pastoraat ouderenwerk  

Dhr. H. Schreurs  Autodienst  

Organist  Mevr. Elferink  

Dhr. J. Schollaardt  Tel. 514396  
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Kerk in de ruimte 
 

Hoe kan de kerk nog betekenis hebben? Hoe voorkom je dat je als kerk 

nog slechts aanwezig bent in de marges van het bestaan en slechts 

bestaat voor een selecte groep gelovigen, waar de samenleving geen 

boodschap meer aan heeft? Of moeten we zeggen dat dit het lot is van 

de kerk in deze tijd. Welke rol wil de kerk eigenlijk vervullen? 

Vasthouden aan de oude tradities en redden wat er te redden is? Of 

kijken naar de huidige tijd en vervolgens de uitdaging aangaan om daar 

op een zinvolle en betekenisvolle manier binnen te participeren. 

Een paar jaar geleden is de spraakmakende theoloog Harry Kuitert 

overleden. Stevo Akkerman, columnist van dagblad Trouw, schreef 

n.a.v. zijn overlijden een column over deze Kuitert. Hier volgt een 

fragment daaruit, waarin Akkerman de sfeer uit zijn jeugd weergeeft: 

“Buiten de muren van onze kerk, die toevallig de enige ware was, was 

het koud en donker en gevaarlijk. Daar lag de wereld, een moeras waar 

je bij uit de buurt moest blijven; kwam je te dichtbij, dan werd je 

meegezogen en dan was het met je gedaan. Gruwelijk! En het ergste 

was dat dit lot niet alleen de goddelozen trof, maar ook degenen die 

zich gelovig noemden, maar van de rechte weg waren afgedwaald: hele 

kerken verdwenen op die manier in het drijfzand en dat was allemaal 

de schuld van Harry Kuitert.”  

Een tijdsbeeld, uit de 50/60-er jaren. Maar, “Times they are a 

‘changing”, zong Bob Dylan al…. We leven nu in andere, meer 

verlichte tijden. Met veel meer ruimte, o.a. door toedoen van diezelfde 

Harry Kuitert. 

Laten we bijv. Stef Bos eens aan het woord: Op een cd van hem, 

getiteld “In een ander licht”, staat het lied van Lot. We kennen het 

verhaal van Lot. Lot gaat met zijn oom Abraham op weg naar het land 

dat God wijzen zal. Samen worden ze rijk. Ze krijgen zelfs zoveel vee 

dat er te weinig land is om bij elkaar te blijven. Daarom scheiden hun 

wegen. Lot gaat dan wonen in de buurt van Sodom. In die stad en in 

Gomorra leven de mensen niet in overeenstemming met de 

bedoelingen van God. Daarom besluit God Sodom en Gomorra op te 

ruimen. Omdat God rekening houdt met zijn beloften aan Abraham, 

krijgt Lot de tijd om te ontkomen aan de totale vernietiging. Hij mag 
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niet om kijken, want dan zou hij omkomen. Stef Bos zegt over het lied 

van Lot, dat hij in eerste instantie de vrouw van Lot als uitgangspunt 

wilde nemen. Maar, in tweede instantie bedacht hij dat ook Lot de 

verleiding moet hebben gekend om om te kijken en toen werd Lot voor 

hem interessant. En ook voor ons! De verleiding om vast te houden 

aan wat was en het gevecht om niet om te kijken terwijl je dat eigenlijk 

wilt. Een moment in het leven is het. Bang voor de ruimte die voor je 

ligt en niets liever willen dan teruggaan naar de veiligheid van wat je 

kent. Herkenbaar? 

 

Lied van Lot: Ruïnes en Spoken (te beluisteren via Youtube) 

 

Ik sta op de grens van vroeger en later 

Voor mij een ruimte die ik nog niet ken.  

Achter mij alles wat ik achter moet laten  

Ik sta hier met niets meer dan alleen wie ik ben.  

 

Ik maak van wat was een veilige haven 

Al heb ik die stad daar al tijden vervloekt  

Toch lukt het me niet het verleden te laten  

voor wat het is. Een gesloten boek.  

                                                                                                                              

En als ik nu omkijk ben ik verloren  

Maar iets houdt me tegen om verder te gaan  

Als ik nu omkijk dan blijf ik voor altijd 

gevangen in alles wat niet meer bestaat. 

 

En al zou ik ook teruggaan er is niets meer over. 

Ik weet het en toch ligt de twijfel nog dwars.  

Al vind ik niet meer dan ruïnes en spoken  

het laat me niet los.  

 

Ik kan nog niet breken met dat wat voorbij is  

Ik woon in mijn dromen nog steeds waar ik was  

Ik sta op de grens van vroeger en later  

En achter mij ligt daar een brandende stad. 
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En als ik nu omkijk ben ik verloren  

Maar iets houdt me tegen om verder te gaan  

Als ik nu omkijk dan blijf ik voor altijd  

gevangen in alles wat niet meer bestaat. 

 

Al zou ik ook teruggaan er is niets meer over.  

Ik weet het en toch ligt de twijfel nog dwars  

Al vind ik niet meer dan ruïnes en spoken  

Het laat me niet los het houdt mij nog vast. 

 

Als ik nu omkijk  

blijf ik hier stilstaan.  

                                                                                                           

“Als ik nu omkijk blijf ik hier stilstaan! Blijf ik voor altijd gevangen 

in alles wat niet meer bestaat…….”.   En dat willen we niet. Daarom 

zijn/gaan we druk bezig met de toekomst van onze Hofkerk. Kijken we 

vooruit een ruimte in die we misschien nog niet kennen. 

De theoloog Jan Hendriks heeft veel geschreven over 

kerkvernieuwing. Hij zegt o.a.: “De kerk bevindt zich als het ware op 

een rotonde. Met vele afslagen. Elke afslag geeft een richting aan: 

‘omzien in heimwee’; ‘doffe berusting’; ‘herstel van de oude posities’; 

‘holle troost’ (we hebben het dieptepunt nu toch wel gehad); ‘de oude 

weg vervolgen’ (totdat dat niet meer kan, maar daaraan denken we nu 

even niet). Ook is er de afslag ‘vernieuwing’. Ruim opgevat. En daar 

zetten wij op in. Met lef en in vertrouwen, want deze afslag lijkt toch 

de toekomst te hebben. 

 

Joke Flokstra 
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Meeleven 
Johán de Jong, al tien jaar bekend met kanker heeft er nu een tumor bij 

gekregen. Men probeert nog te behandelen maar het ziet er niet goed 

uit. Wij wensen hem én Nan, de kinderen en verdere familie heel veel 

kracht, liefde en sterkte toe. 

 

Wim Slinger heeft na diverse onderzoeken te horen gekregen dat zijn 

problemen, onder andere moeilijker lopen - balans, aan Parkinson te 

wijten is. Ze zijn blij dat het nu een ‘gezicht’ heeft, maar ook heel 

verdrietig met deze ongenode gast die niet meer zal vertrekken… 

 

Jeannette Westra werkt hard aan haar herstel; het helpt dan niet dat er 

een verkeerde diagnose wordt gesteld. In plaats van een kneuzing blijkt 

de elleboog gebroken te zijn en heeft ze een meniscus in de pols. De 

behandeling wordt natuurlijk nu aangepast. Het is afwachten hoe zich 

dit verder gaat ontwikkelen. Natuurlijk hopen we met Jeannette; ten 

goede! Knap hoe je zelf de moed erin houdt Jeannette. 

 

En Tieneke van de Lindenhuizen worstelt met haar energie. We hopen 

dat je je weer kunt opladen de komende tijd en dat je, mét plezier en 

een goede balans tussen privé en werk, over enige tijd weer bij en met 

ons aan de slag kunt. 

 

Schroom niet om deze of gene moed te geven door een kaartje te 

sturen; dat vinden we tenslotte allemaal fijn! Veel sterkte allemaal en 

goede moed. 

 

Een mooi gebed voor jullie en anderen die hier niet genoemd worden 

maar ook worstelen: 

 

Heer God, Gij gunt ons 

het licht van onze ogen, 

Gij hebt onze geboorte gewild, 

niet voor het duister 

hebt Gij ons gemaakt, 

niet voor de dood, 
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maar om te leven naar U toe 

van ganser harte. 

Maar wees dan ook barmhartig 

en neem ons bij de hand 

keer ons ten goede, ten leven 

vandaag en in eeuwigheid.  

Amen 

 

(Huub Oosterhuis, Bid om vrede) 

 

Het pastoraal team 

 

 

Bidstond: samen bidden en danken 
 

Elke derde vrijdag van de maand Bidstond 

kapel Scholtenhof (18:30 uur) 

 

Wat is een Bidstond?  

Een bidstond is een bijeenkomst waarin we 

gezamenlijk bidden en danken, al dan niet met 

een bepaald thema. Voor bidstonden geldt wat 

in de Bijbel staat in Mattheüs 18:20: "Want 

waar twee of drie mensen in mijn naam samen 

zijn, ben ik in hun midden". 

 

We staan samen stil bij ons leven en dat van anderen; we zijn ons 

bewust waar we dankbaar voor zijn en waar we hulp bij nodig hebben. 

In gebed en luisterend naar tekst en muziek zijn we aandachtig 

ongeveer een half uur bij en met elkaar. Aansluitend drinken we samen 

koffie. 

Iedereen is van harte welkom; ook niet bewoners van Scholtenhof of 

aanleunwoningen.  

Bent u niet in staat om zelf te komen, maar vindt u het wel fijn dat er 

voor iets of iemand gebeden wordt, dan kunt u een gebedsintentie bij 

mij indienen. Per mail (ycmeyer60@gmail.com) per telefoon (06-

mailto:ycmeyer60@gmail.com
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14379278) of aan de receptie van de Scholtenhof. Kaartjes staan daar 

en een box waar u ze achter kunt laten.  

 

Yvonne Meyer (pastoraal werker Hofkerk, geestelijk verzorger 

Scholtenhof) 

 

De dood, vriend of vijand? 
 

De dood: de enige zekerheid in ons leven en we schieten meteen in de 

stress als deze ter sprake komt. Natuurlijk zitten de meeste mensen niet 

met smart op dat laatste bezoek te wachten. Liever breien we er nog 

een paar mooie jaren aan.  

Maar als hij dan toch voor de deur staat, is het dan niet een rustgevende 

gedachte dat je niet op het laatste moment nog allerlei zaken moet 

regelen, gesteld dat je daar überhaupt de tijd nog voor hebt. 

Rustgevend voor jezelf maar zeker ook voor de achterblijvers. 

Wat je zoal kunt regelen en hoe je dat regelt, dat zijn de vragen waar 

uitvaartondernemer Harma Bodde en Yvonne Meyer, coach en ritueel 

begeleider, antwoorden op hebben.  

In een luchtige presentatie nemen ze je mee langs de praktische kanten 

van de voorbereiding, maar ook langs de mogelijkheden om zelf je 

ceremonie vorm te geven. Daarnaast is er ook ruim aandacht voor de 

emotionele kant van het afscheid nemen; hoe verwerk je dat voor jezelf 

maar ook met anderen?  

Een mooi afscheid is meer dan een bloemenzee en het perfecte koor; 

het vraagt tijd en voorbereiding om de diepgang te vinden die zoveel 

troost biedt. Maar juist in die aanloop vindt al een deel van de 

rouwverwerking plaats.  

 

Harma en Yvonne nodigen je uit om deze lezing/informatiemiddag bij 

te wonen op 17 november a.s. om 14.00 in de Hofkerk in Oldenzaal. 

De toegang is gratis. 

 

Yvonne Meyer 
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“Dominee Tineke” 
Dominee Tieneke van Lindenhuizen moet het op dokters advies rustig 

aan doen. Ze heeft last van aanhoudende vermoeidheidsklachten en 

een te hoge bloeddruk. Wij wensen haar een goed herstel toe en bieden 

ondersteuning waar mogelijk. 

Mocht u vragen hierover hebben dan kunt u zich tot de kerkenraad 

wenden. 

  

Namens de kerkenraad, 

Marja van de Langemheen 

 

Uitnodiging voor de gemeenteavond van de Hofkerk 
 

Op dinsdag 29 oktober 2019 is de Gemeenteavond in de Hofkerk. 

Vanaf 19.00 uur de inloop en ontvangst, om 19.30 uur start het 

programma. 

 

Geen beter idee, dan een idee waar de tijd rijp voor is 

 

De gemeenteavond wordt een avond waarin de kerkenraad met de 

leden van de Hofkerk wil gaan oogsten wat eerder dit jaar gezaaid 

werd.  

 

In het eerste deel van de avond bespreken we de uitslagen van de 

enquête, die we op 13 maart 2019 hebben ingevuld. Naast de uitkomst 

van de antwoorden van de leden van onze eigen kerk worden onze 

antwoorden vergeleken met andere kerken met een soortgelijk profiel. 

Er is een korte samenvatting van de antwoorden reeds gepubliceerd in 

de Hofstem van oktober. Jaap Flokstra zal een korte uitleg van de 

enquête geven, daarna bespreken we in kleine groepen de betekenis, 

die we aan de antwoorden geven. De uitkomst van de enquête kan 

richting geven aan ons denken over de toekomst van de kerk. De gehele 

uitkomst is voor ieder die dat wil in het Engels beschikbaar. 
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Het tweede deel van de avond zal worden besteed aan de toekomst van 

de Hofkerk. De commissie toekomst Hofkerk zal haar bevindingen van 

het afgelopen jaar presenteren. 

Er zijn twee belangrijke conclusies te trekken:  

De eerste conclusie is dat de toekomst van de Hofkerk niet bepaald 

moet worden door het vullen van een gebouw, maar dat de toekomst 

van de kerk ligt in hoe wij vorm geven aan onze missie als kerk  

De hoofdconclusie van de commissie toekomst Hofkerk is, dat als de 

kerk bereid is aanpassingen aan haar kerkgebouw te doen, zodat ook 

andere organisaties gebruik kunnen maken van het gebouw, de kerk 

een grotere en veel centralere plek in de Oldenzaalse samenleving kan 

gaan in nemen. Financieel ziet de commissie kansen, maar er moet nog 

wel het e.e.a. uitgewerkt worden.  

 

In de aanloop naar deze gemeenteavond heeft een delegatie van de 

commissie toekomst/kerkenraad met verschillende groepen gesproken 

om hen in staat te stellen een beeld en een mening te vormen hoe de 

commissie onze gezamenlijke missie wil realiseren. 

 

Op de gemeente avond zullen we de resultaten van de gesprekken terug 

koppelen en een dialoog voeren over de vraag wat echt belangrijk is 

voor de toekomst. Dit om de vraag te beantwoorden hoe we ons 

gebouw daar op kunnen en willen aanpassen. Dit idee kan alleen slagen 

als we allen bereid zijn mee te denken in deze ontwikkelingen om op 

langere termijn te overleven als gemeenschap met dit gebouw.  

Dus deze avond gaat met name over beeld- en meningsvorming  t.a.v. 

de toekomst. Er hoeven dus nog geen besluiten genomen te worden. 

 

De kerkenraad 
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“De dertig meter hoge toren wijst als een wachter naar 
omhoog”.  
 

Het was landelijk nieuws: Bovenstaand citaat uit 1934 stond in de 

Standaard, de krant van de ARP t.g.v. de opening de nieuwe 

hervormde kerk in Oldenzaal. De opening was op zondag 28 oktober, 

de kerk stond toen aan het Burgermeester de Waelplein. De 

Nederlander, de krant van de CHU schreef: “Het is een keurig ingericht 

en mooi afgewerkt bedehuis met een slanken smaakvolle toren.” Onze 

huidige Hofkerk, die inmiddels als adres de Ganzenmarkt heeft, was 

toen een modern gebouw, opvallend zonder pilaren. Het bouwwerk is 

ontwikkeld volgens de uitgangspunten van de Amsterdamse School en 

bestaat 28 oktober 85 jaar. De bouw van de nieuwe kerk moest wel 

aan een protestant aannemer gegund worden, vond een groot aantal 

gemeenteleden. De kerk is nu een gemeentelijk monument. De trots 

van de toenmalige dominee, 

dominee van Dijk, was vooral 

ook het orgel en dan met name 

de kwaliteit van het 

muziekinstrument. We 

genieten inmiddels alweer 

enige tijd van de mooie klanken 

na de restauratie van afgelopen 

jaar. Het bijzondere raam 

boven de ingang van de 

Hofmeijerstraat is een gift van 

de architect dhr. A. Winters. 

In november 1985 werd voor samenwerking tussen hervormden en 

gereformeerden gekozen, zodat men in Oldenzaal hiermee al ervaring 

had opgedaan, voordat de PKN in 2004 een feit werd. De kerk van de 

Oldenzaalse  protestanten is vanaf 1986 Hofkerk gaan heten. Onze 

Hofkerk neemt een centrale plaats in de binnenstad, zowel in 

religieuze- als in cultureel maatschappelijke zin. ( verhuur aan derden 

en het Cultuurhuis de Hof). De vorig jaar opgerichte commissie van de 

toekomst bestudeert de mogelijkheden voor uitbreiding van 

medegebruik, zij zal de kerkenraad gaan adviseren welke stappen 
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volgens hen zullen bijdragen aan het behoud van het gebouw in de 

toekomst. 

Bij het tot stand komen van dit artikeltje heb ik gebruik gemaakt van 

het boek ‘Een kerk aan de Paradijsstraat’ van Wim Timmers. Ben je 

geïnteresseerd in de historie van onze kerk (tot 2009) dan kan ik je het 

lezen van dit boek van harte aanbevelen. Het is te koop bij de koster 

voor €5, - 

 

Inge Simao  

 

De Hofstem  
 

We rekenen erop dat elke maand de Hofstem bij ons in de brievenbus 

valt. Wij, lezers, gemeenteleden, zijn ons er hoogstwaarschijnlijk niet 

van bewust hoeveel werk er aan dit maandblad zit. Redactie, 

reprowerk, nieten en vouwen, adresseren en het rondbrengen in de 

stad. Van een klein groepje vaste krachten is in oktober afscheid 

genomen namelijk de nieters en de vouwers. Onlangs is er een nieuwe 

kopieerapparaat aangeschaft en dit apparaat heeft meer functies dan de 

voorgaande exemplaren. Nieten en vouwen is overgenomen door deze 

machine. Het handwerk is vele, vele jaren verricht door Wim 

Schuurman, Geertje Wolsink en Jannnie Vruggink. Namens ons allen 

hebben Harm Medema, Henk Teunis en Ina Schollaardt onder het 

genot van koffie met gebak hen bedankt voor al het werk dat zij 

verrichtten met een dankwoord en een attentie. Wij zijn deze 

vrijwilligers heel dankbaar voor hun toewijding, tijd en inzet voor het 

behoud van onze kerkgemeenschap. 

Henk Teunis is langzaam aan het afbouwen en heeft Ina Schollaardt 

ingewijd in o.a. het reprowerk voor de Hofstem, zij heeft dat werk al 

voor het grootste deel overgenomen.  

 

Inge Simao  
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Collectedoelen van de diaconie in november 
03 november: Stichting Pietersberg: pastoraal diaconaal centrum “de 

Herberg” in Oosterbeek: voor mensen voor wie het leven moeilijk is. 

10 november: Dorcas (hulp aan de allerarmsten in Oost-Europa)  

17 november: Project Kleine Ring: Stichting Noabershulp 

SAJOCAH. Deze stichting biedt gehandicapte mensen, m.n. kinderen, 

in Kameroen meer kansen op zelfstandig functioneren. 150 lichamelijk 

en geestelijk gehandicapte kinderen kunnen worden behandeld in een 

revalidatiecentrum. Ook is er een goed ingerichte orthopedische 

werkplaats. De instrumentmakers worden door vrijwilligers uit 

Nederland medisch en technisch begeleid.  

24 november: Diaconaal werk plaatselijk. 

 

Project Out of the Box 
Zondag 10 november kunt u weer meedoen aan het project Out of the 

Box. Zoals u weet richt dit project zich op 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 staan de drie inmiddels 

bekende boxen waarin u uw producten kunt deponeren. De boxen 

blijven nog een week na de actiezondag staan. Dus ook op zondag 17 

november kunt u nog spullen inleveren. 

 

Namens de diaconie, Joke Flokstra 

 

Dankdag voor gewas en arbeid 

Op woensdag 6 november wordt in de Hofkerk “Dankdag voor gewas 

en arbeid” gevierd. Een mooi moment om even stil te staan bij het feit 

dat er veel is om dankbaar voor te zijn. En ook om ons eraan te 

herinneren dat onze overvloed aan eten en dat ons werk en inkomen 

niet vanzelfsprekend zijn. Veel mensen ervaren dit aan den lijve. Ook 

in ons welvarende Nederland. Bijbels gezegd: wij mogen dankbaar 

genieten van wat de schepping ons biedt, maar nooit zonder er anderen 

ook in te doen delen. Wij vieren deze Dankdag rondom de tafel. De 

diaconie nodigt u van harte uit om deel te nemen aan de gezamenlijke 
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maaltijd. Ieder wordt gevraagd zelf brood mee te nemen. De diaconie 

zorgt voor soep en drinken. Aanvang van deze viering en maaltijd is 

om 18.30 uur. 

 

Joke Flokstra  

 

De Hofvijver 
Fijn dat er steeds weer mensen aan ons denken. Deze maand ontvingen 

we 2 kasten, een 1- persoons bed met nachtkastje en een kast met een 

spiegel er boven. Het is met dank ontvangen door de Huisraadbank. 

Bel of mail ons als u wat aan te bieden heeft; het liefst met foto. Vooral 

witgoed is altijd welkom. 

En u weet dat u ook altijd bij ons terecht kunt voor klusjes. 

 

Namens de diaconie,  

Jet Slinger-de Graaf, tel. 662093 of 06 81504916 

jetslinger10@gmail.com 

 

 

Terugblik Hofavond 9 oktober 
We kijken terug op een prachtige eerste Hofavond van dit seizoen, 

waarin André Zegeveld onze gast was. André is een begenadigd 

spreker, hij wist een Keukenhofzaal vol luisteraars een uur lang 

geboeid te houden over het thema ‘innerlijke ruimte’…. Mooi was 

bijv. zijn beeld van het slakkenhuis: welke ruimte bied je jezelf? Geef 

je jezelf de ruimte om je te ontwikkelen, sta je open voor mensen, voor 

nieuwe inzichten, of trek je je als een slak terug in je slakkenhuis bij 

de minste of geringste aanraking! En welke ruimte bied je anderen, je 

kinderen bijv. geef je hén de ruimte zich te ontwikkelen, wat ook 

inhoudt dat ze zich zullen stoten, of ben je een pamperaar die alle 

moeilijkheden voor ze wil oplossen? Een uitspraak om over na te 

denken: ”Zonder mensen is God nergens….”.  Hoe ruim denken we 

over God? Wat betekent het als we zeggen dat God de ruimte is waarin 

we ons leven leven (“In Hem leven we, bewegen we, zijn we”, Hand. 

17,28). Wat opviel was dat er veel nieuwe gezichten waren, mensen 

mailto:jetslinger10@gmail.com
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van buiten de Hofkerk. En dat is precies wat wij beogen met de 

Hofavonden, open voor heel Oldenzaal en omstreken. 

 

Namens de oecumenische commissie Inspiratie & Bezinning, 

Joke Flokstra 

 

 

We hebben elkaar nodig 
 

We leven in een tijd waarin de ongerechtigheid en de angsten over de 

toekomst in snel tempo toenemen. In de grote steden durven heel veel 

mensen ’s avonds en ’s nachts niet meer alleen over straat. Kort 

geleden kwam ik een Bijbeltekst tegen, die mij bijzonder aansprak en 

wel het volgende uit Hebreeën 10: 24 - 25  

“Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te 

hebben en goed te doen, en in plaats van weg te blijven van onze 

samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen, en dat 

des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen.” 

Veel christenen spreken over de “eindtijd” en op veel plaatsen in de 

Schrift worden zij opgeroepen om in die tijd te volharden. Zo spoort 

deze Bijbeltekst ons aan elkaar lief te hebben en te bemoedigen. Lucas 

21: 26 laat ons de toename van angsten duidelijk zien: “de mensen 

worden onmachtig van angst voor wat er met de wereld zal gebeuren, 

want de hemelse machten zullen wankelen.” 

Nu is deze tekst niet bepaald bemoedigend, maar toch is het beter op 

alles voorbereid te zijn, zodat wij niet door angst overvallen worden. 

Het zullen vooral de media zijn, die de angst zullen aanwakkeren. Door 

dit alles heen blijven de woorden van Jezus klinken in Mattheus 11: 28 

“Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust 

geven.” En Paulus in Filippenzen 4: 13 “Ik vermag alle dingen in Hem, 

die mij kracht geeft.” 

 

Ernst van Olffen  
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Reisje naar de Meyerwerft 

 
Ik pak de gelegenheid om nog even terug te blikken op ons uitstapje 

naar Papenburg wat dinsdag 25 september 2019 plaats vond.  

Het is voor mij deze eerste periode van belang om als stagiaire aan te 

sluiten bij ontmoetingsmomenten. Gewoonweg vanwege het feit dat ik 

graag de gemeente van de Hofkerk wil leren kennen. Mijn geheugen 

m.b.t. namen onthouden is niet geweldig en voor mij is zo'n 

beginperiode dan ook een hele kluif. Zo’n uitstapje en een middag 

samen optrekken helpt me daar zeker bij. Wat niet zeggen wil dat ik 

dit gedeelte nu al compleet onder controle heb. Haha.  

 

Hendrik Tel; we hadden eerste instantie contact via de mail en tijdens 

het uitstapje heb ik je in levenden lijve mee mogen maken. Wat heerlijk 

hoe ontspannen je de organisatie lijkt op te pakken. Ik heb er van 

genoten. En als ik zo rondkeek was ik niet de enige.  

Eerlijk gezegd had ik mij niet eens zo verdiept in wat we gingen doen 

omdat mijn doel voornamelijk was om gemeenteleden te ontmoeten en 

wat te ontdekken over wie ze zijn. Dus heb ik de dag wat op mij af 

laten komen. En dat past ook wel bij wie ik ben.  

Zo hier en daar heb ik sommigen van de medereizigers wat kort of iets 

langer gesproken. En dat hoop ik de aankomende periode wat meer uit 

te kunnen bereiden. Gewoon in gesprek en wat vertrouwd met elkaar 

raken.  

Ons bezoek aan de Meyerwerft in Papenburg - wat een 

indrukwekkende rondleiding. Wat heeft dit bedrijf een groei 

doorgemaakt. We hebben inzicht gekregen in een staaltje 

ondernemerschap. Dat ten eerste. Mijn man heeft zelf in Hengelo een 

kleine fotozaak (ook een familiebedrijfje). En als je dan in zo'n enorm 

bedrijf rond mag kijken dan raak je wel onder de indruk.  
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Maar ook de technieken en met welke snelheid zo'n enorm cruiseschip 

in elkaar wordt gezet. Het is bijna niet te geloven. Wat zit daar een 

organisatie achter.  

Tegelijkertijd merkten we ook dat door de grootte van zo'n bedrijf een 

stukje gezelligheid verdwijnt en er zakelijker en wat harder gereageerd 
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werd. Even naar het toilet omdat we al zo lang in de bus hadden 

gezeten was eigenlijk not done! Zelfs Hendrik kreeg ze niet om met 

zijn charmante aanpak. Gelukkig kwam het tijdens de rondleiding 

helemaal goed.  

Een enthousiast en bevlogen verhaal van onze gids die oorspronkelijk 

uit Friesland kwam. Iemand die haar mannetje wel stond, veel wist, 

humor had en een grote liefde voor het bedrijf uitstraalde. Dat klonk in 

alles door (ze sprak in de wij-vorm).  

 Maar ik merkte dat er tijdens de rondleiding ook een ander gevoel bij 

mij boven kwam. En dat had alles te maken met het kapitalisme wat in 

beeld kwam. De drang naar groter, meer comfort, meer luxe ... meer... 

meer...meer...  En we weten dat dit onze wereld is. We leven in een 

wereld van contradicties. Gisteren werd ons verteld dat Disney een 

cruiseschip bestelde met een rollercoaster aan boord. Hoe ver gaan we 

eigenlijk? We moesten erom lachen maar eigenlijk is het in mijn ogen 

te zot voor woorden. Waanzinnig. 

 

De avond voordat we de bus instapten had ik een telefoongesprek met 

een broeder uit Naïrobi. Hij is één van de Christian Brothers, die zich 

verbonden hebben aan de Mary Rice organisatie. Deze organisatie 

heeft op verschillende plekken in de wereld scholen gebouwd voor 

verstandelijk en lichamelijk beperkte jongeren in de leeftijd van 12-17 

jaar! In Naïrobi wordt deze doelgroep uit één van de grootste 

sloppenwijken (Kibera) opgevangen. Jongeren (kinderen) die in 

erbarmelijke omstandigheden leven. Ouders die overdag de straat op 

moeten om toch nog wat geld te verdienen en deze verstandelijk en 

lichamelijk beperkte jongeren dan alleen thuis achter moeten laten. 

Maar nu is er dus (sinds 2007) deze school opgericht waar ze een 

dagbesteding aangeboden krijgen. Een opvang waar ze de basiszorg 

krijgen, de alledaagse handelingen leren verrichten en waar activiteiten 

georganiseerd worden waar zij aan deel kunnen nemen.  

 

Ik had deze broeder aan de lijn omdat het voor hen soms zo moeilijk 

is om op financieel gebied de eindjes aan elkaar te knopen. Hij had nu 

twee schrijnende zaken (dat dit zo gezegd wordt is al bizar. Aangezien 
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de hele situatie daar al ellendig genoeg is) waarbij we gaan kijken of 

we vanuit Nederland iets kunnen betekenen.  

Dat gesprek en de dag erna dat beeld van die cruiseschepen met een 

overkill aan luxe. Het kwam voor mij even heel dichtbij en raakte... De 

wereld en haar contradicties! Onze wereld.  

Goed ook om het even zo dichtbij te voelen. Want we weten het wel 

maar omdat het vaak een ver van onze bed show is, raakt het ook nog 

weleens op de achtergrond.  

 

Dus zo’n dag weg met elkaar. Waar we ons broodje in de bus 

oppeuzelden. Waar we mochten luisteren naar Arjen van Dijk die 

inspirerend en bevlogen vertelde over de gemeente avond waarin we 

met elkaar op zoek gaan naar vernieuwende mogelijkheden die op ons 

pad komen. Maar ook een dag van ontmoetingen en inzichten. Lekker 

koffiedrinken, genietend van een gebakje en van elkaar...is realiseren 

hoe goed we het eigenlijk hebben. Iets om dankbaar voor te zijn. Het 

heeft mij dus veel gebracht en ik wil jullie bedanken dat ik zo kon 

aanschuiven. Ik kijk uit naar andere ontmoetingsmomenten en hoop 

nog veel in gesprek te komen met een ieder van jullie.  

En ik ben, door dit uitje, nog eens extra geïnspireerd geraakt om een 

actie op te gaan zetten voor die jongeren daar in Naïrobi.  

 

Warme groet, Hanneke Caron (de stagiaire;-)) 

 

Hofbrug en Jeugdkerk 
 

De Hofbrug begint weer in november. Dit is op de vrijdagavonden 1, 

8, 15, 29 november en 13 december van 19.30 uur tot 20.30 uur in de 

Keukenhof. Harrie draait dit najaar niet mee met de Hofbrug vanwege 

zijn nieuwe baan, gelukkig zijn Martin Kila en Hanneke Caron bereid 

om dit najaar ook de Hofbrug te leiden. 

De eerstvolgende Jeugdkerk is op 24 november, aanvang om 10.00 uur 

in de Keukenhof onder leiding van Harrie. 

 

Gerard Pape 
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Ouderenmiddag op 10 november 2019 in de Hofkerk 
 

U wordt hartelijk uitgenodigd voor de seniorenmiddag op 10 

november a.s. Deze keer komt mevrouw Geeke Koster ons vertellen 

wat zij zoal heeft beleefd en meegemaakt in de loop der jaren als BABs 

(trouwambtenaar )! 

Ook is er tijd om een quiz te maken en de sjoelbakken staan weer 

klaar.  Natuurlijk is er  tijd om een gesprek aan te knopen met deze of 

gene. 

Inloop vanaf 14.45 uur met koffie /thee met iets lekkers. 

Aanvang 15.00 uur. De sluiting is om 17.00 uur. 

Wilt u opgehaald worden, dan even bellen naar 625 244 en het wordt 

geregeld. 

Een hartelijke groet van de senioren commissie en we zeggen tot 10 

november a.s. 

 

Riejenne Racer Palthe 

 

Bedankt! 

 
Ik wil jullie heel erg bedanken voor het mooie boeket bloemen. 

Ik heb er lang van genoten. 

 

Ellen Amende 
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Oldenzaal tegen MS 
Onze 3e beklimming, op 10 juni 2019, was wederom een groot succes! 

In totaal hebben we met team Oldenzaal tegen MS 

€10.164 opgehaald. Een fantastisch bedrag, waar wij alle sponsors, 

donateurs en iedereen die ons op welke manier dan ook gesteund heeft, 

nogmaals heel hartelijk voor willen bedanken! 

Totaal heeft stichting Klimmen tegen MS €550.000 opgehaald en 

strijdt daarmee voor een MS-vrije wereld. 

 

Op 1 juni 2020 doet team Oldenzaal tegen MS uiteraard weer mee met 

dit fantastische evenement op de flanken van de steile Mont 

Ventoux. Enkele van ons hebben zich inmiddels ook al ingeschreven, 

doneren kan al  

via: https://www.klimmentegenms.nl/team/#team/view/e1346cdb-

7d08-456e-bae6-5d37a5087af4 ··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, 

deelneemt. 

Edwin van Wijngaarden, één van de oprichters van Klimmen tegen 

MS, heeft een droom. Volgend jaar wil hij dat er 1000 deelnemers 

meedoen en dat zij gezamenlijk minimaal één miljoen euro inzamelen. 

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! 

 

Lijkt het je leuk om met team Oldenzaal tegen MS mee te gaan? Stuur 

dan even een mailtje naar oldenzaaltegenms@gmail.com.Op 5 april 

2020 zal ook onze wandeling opnieuw plaats vinden. Zet deze datum 

dus vast in uw agenda! 

  

Heel graag tot ziens bij één van onze evenementen, houdt voor meer 

informatie onze website en/of socials in de gaten. 

 

Met vriendelijke groet, 

Anouk Woordes (voorzitter)  

https://www.klimmentegenms.nl/team/#team/view/e1346cdb-7d08-456e-bae6-5d37a5087af4
https://www.klimmentegenms.nl/team/#team/view/e1346cdb-7d08-456e-bae6-5d37a5087af4
mailto:oldenzaaltegenms@gmail.com
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Vergaderingen / bijeenkomsten in de Hofkerk  
 

Stichting Leendert Vriel  Ma  28 okt.  13.00-15.00 

Inspiratie & Bezinning  Ma  28 okt.  19.30 uur  

Gemeenteavond  Di  29 okt.  19.00 uur  

Moderamen  Ma  4 nov.  19.30 uur  

Inspiratie & Bezinning  Ma  4 nov.  19.30 uur 

Dankdag arbeid en gewas  Woe  6 nov.  18.30 uur  

Ouderenmiddag  Zo  10 nov.  15.00 uur  

College van kerkrentmeesters  Ma  11 nov.  19.30 uur  

Diaconie  Ma  11 nov.  20.00 uur  

Stichting Leendert Vriel  Woe  13 nov.  13.30-15.30  

Lezing/informatiemiddag: De 

dood, vriend of vijand?  
Zo  

17 nov.  14.00 uur  

Kerkenraad  Ma  18 nov.  19.30 uur  

‘Ode aan de doden’ Di  19 nov.   
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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: 29 november 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: 

21 nov. 
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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