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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

2

Rondom de diensten
We zijn aangeland in de Advent. Tijd van verwachting....wachten op
Hem!
In de 4 Adventszondagen die voor ons liggen bereiden we ons voor op
Kerstmis. Ook vieren we het Heilig Avondmaal in deze periode.
1 december, de 1e Adventszondag gaat onze eigen predikant Ds.
Tieneke van Lindenhuizen voor.
Ds. E. van Houwelingen komt op de 2e Adventszondag op 8 december.
Op 15 december, de 3e Adventszondag, gaat Ds. Tieneke weer voor
en vieren we het Heilig Avondmaal.
De laatste Adventszondag, zondag 22 december, gaat Ds. M.G. de
Vries uit Wierden voor. Zéker geen onbekende bij ons!
De Adventsperiode wordt dit jaar afgesloten met de Volkskerstzang op
maandag 23 december. Zie het artikel verderop in deze Hofstem.
Wij wensen u, jullie en ons een hele fijne tijd toe met inspirerende
diensten!
Ina en Koos Schollaardt
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Zondag – 1 december - 10.00 uur 1e Advent
Bevestigingsdienst. In deze dienst zal dhr. A. Ponsteen bevestigt
worden in het ambt van ouderling
Voorganger
Ds. J. van Lindenhuizen
Ouderling
Mevr. J. Westera
Diakenen
Dhr. R. Dreierink
College van kerkrentmeesters
Dhr. H. Schreurs
Organist
Dhr. J. Schollaardt

Zondagskind
Lisa Brinkman
Kindernevendienst
Marjolein Brinkman
Marianne Hamhuis
Collectes
1) Amnesty International
2) Instandhouding pastoraat
Autodienst
Dhr. H. v.d. Toorn
Tel. 512623

Zondag – 8 december - 10.00 uur 2e Advent
Voorganger
Ds. E. van Houwelingen (Hengelo)
Ouderling
Dhr. G. Pape
Diakenen
Dhr. F. Woordes
College van kerkrentmeesters
Dhr. B. Post
Organist
Dhr. J. Schollaardt

Zondagskind
Nadia ter Beek
Kindernevendienst
Hermien ter Beek
Collectes
1) Diaconaal werk plaatselijk
2) Instandhouding kerkelijk gebouw
Autodienst
Fam. v. Dijk
Tel. 514470

Zondag – 15 december - 10.00 uur 3e Advent
Heilig Avondmaal m.m.v. Hofkoor, o.l.v. Koos Schollaardt
Voorganger
Ds. J. van Lindenhuizen
Ouderling
Mevr. M. v.d. Langemheen
Diakenen
Mevr. B. Frowijn
Mevr. J. Slinger
College van kerkrentmeesters

Zondagskind
Esther Vennegoor op Nijhuis
Kindernevendienst
Meilliany Utung
Collectes
1) Stichting Matamba

Dhr. H. Medema
Organist
Dhr. J. Schollaardt

Autodienst
Dhr. D. Troost
Tel. 974-3492690
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2) Orgelfonds

Veranderen hoort erbij
Al jaren sleep ik die leuke poster van Loesje met me mee: Kerk, wie
woont er in dat grote huis? Ik heb er
nog steeds geen antwoord op. God?
Mensen vol overgave en inzet? Een
enkeling (of groep) die niet durft te
bekennen dat het geloof hem of haar
niets meer zegt? Mensen die willen
horen bij en geloven in? Als er al een
antwoord op gegeven kan worden is dat
meestal geen helder antwoord. We
verdwalen vaak in eigen bewoordingen
en ook de theologie kan en zal er geen
eenduidig antwoord op kunnen geven.
Maar ik zie ze wel, de mensen. Jong en
ouder, binnen en buiten de kerk,
gelovig en niet gelovig. Zij die van plan zijn een andere wereld te
maken en meer geven dan hun eigenbelang, mensen die niet geloven
in een wereld van uitbuiting en vernedering maar dag na dag, stukje
bij beetje een spoor trekken van een andere, nieuwe wereld door de
oude heen. En ik zie hun liefde.
Ongewild kom je er ook van onder de indruk dat het vanzelfsprekend
is voor de grote meerderheid om zonder God of kerk te leven. Het
verraste hoogleraar missiologie Stefan Paas zelfs, toen hij naar
Amsterdam verhuisde en zijn buren hoorde zeggen: ‘Zijn jullie
religieus? Je bedoelt echt van dat strenge en zo? Gut, wat interessant.’
Alsof je een oud ambacht beoefent als hoefsmid of mandenmaker of
letterzetter. Religieonderzoekers spreken al van ‘apatheïsme’: veel
mensen nemen niet eens meer de moeite om atheïst te zijn, God is niet
interessant genoeg om een standpunt over in te nemen.
Wat betekent dat alles voor ons kerk-zijn nu? We gebruiken de term
‘kerk in de marge’ niet graag. We zien ons liever als één van de vele
verenigingen in de stad. Misschien zijn we zelfs wel de grootste met
onze 800 leden? En net als andere verenigingen willen ook wij van
betekenis zijn voor onze stad, hebben we het geluk van mensen voor
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ogen. De term missionair geldt namelijk niet alleen voor ons als kerk.
Missionair zijn (Latijn: mittere, zenden) zit in ons allemaal. Het heeft
te maken met een ‘missie’ hebben, betekenisvol contact leggen met
anderen met als doel hun leven te beïnvloeden. En zoiets is niet alleen
voorbehouden aan een kerk of religie. Onze samenleving zindert van
missie omdat het een universeel woord is: in het onderwijs,
wetenschap, milieu, voedselbanken, kookprogramma’s en ga zo maar
door. Missie is een ander iets willen leren of ergens mee helpen. Dat is
mensen eigen.
We denken inmiddels dat het gaat om de vraag of we als kerk in staat
zijn mee te veranderen met deze snel veranderende wereld. Want hoe
paradoxaal ook, alleen een kerk die met de tijd mee verandert bewaart
het oude evenwicht. Hoe doen we dat dan? Willen we hetzelfde blijven
doen maar dan anders? Moeten we, om trouw te blijven aan ‘de oude
zaak’ mee vernieuwen? We denken het wel. Kerk kan niet zonder de
omgeving, daar is de bijbel helder over. Wanneer je dus kerk wilt zijn
met het oog op de samenleving zul je moeten veranderen als de
samenleving verandert.
Over secularisatie kunnen we kort zijn: secularisatie betekent in onze
ogen niet dat de kerk minder invloed in de samenleving heeft.
Integendeel. Secularisatie betekent voor
ons dat het verlangen naar ego, geld, werk
(vul het maar in) groter is dan het
verlangen naar God of spiritualiteit. En
dat kan zelfs binnen de kerk het geval
zijn. Het gaat dus altijd om verlangens,
denken we. Waar verlangen mensen ten
diepste naar? Daar ligt een schone taak
voor ons als kerk: de verlangens naar
zingeving of religie in de mens te wekken
en naar boven te halen. Sursum corda!
De context, onze omgeving, is dus van
wezenlijk belang voor onze positionering
in een sterk veranderende maatschappij. En ja, dat is best spannend. Er
is ons eigen geluid, maar dat geluid moet ook verstaanbaar zijn voor
6

anderen. Sake Stoppels heeft daar helder over geschreven. Hij schrijft
dat het in de context altijd gaat om de spanning tussen eigenheid en
openheid. Je kunt namelijk niet teveel in je eigen boodschap blijven
hangen en je kunt niet te open zijn want dan heb je niets meer te melden
en verdampt je boodschap. De tussenweg is de eigen openheid of,
misschien nog beter, de open eigenheid.
Dat betekent onder andere dat we:
1. Ruimte moeten scheppen voor vormen van participatie, een gastvrije
en niet-dwingende ruimte bieden voor iedereen. En ons gebouw leent
zich daar uitstekend voor, echt ‘zonde’ dat het de hele week leegstaat.
Mensen van nu zoeken namelijk naar ‘lichte gemeenschappen’. Maar
dat betekent niet dat onze ruimte leeg is. Onze ruimte is geen kale
ruimte maar een op open wijze ‘gevulde’ ruimte. Rekening houden met
je context betekent niet dat je opgaat in je omgeving of als een
kameleon verkleurt. Zo niet. Zoals een volstrekt kale kamer geen
toonbeeld is van gastvrijheid, zo is ook het bieden van een
identiteitsloze gastvrijheid in feite geen gastvrijheid. Wie werkelijk
gastvrij is laat de vreemdeling binnen maar staat ook voor de eigen
aanwezigheid, ideeën, meningen en manieren van leven. Een leeg huis
is namelijk geen gastvrij huis.
2. Net als Jezus af en toe flink irritant zijn, zó kerk durven zijn. Niet
alleen maar de troostende comfort-kant, maar ook de aanstootgevende
challenge-kant is deel van ons kerk-zijn. Een kerkenraad die wíl dat
we aan het kinderpardon meewerken of meelopen met de milieumars.
Het maakt namelijk wel uit.
Tot slot.
Men zegt wel eens dat we als kerk geen invloed meer hebben in de
samenleving. Dat moeten we misschien ook niet meer willen. We
hoeven en willen geen ‘machtspositie’, want wie macht heeft wordt
dedain en ontneemt anderen de vrijheid anders te zijn. Liever trekken
we samen op met anderen en leren van elkaar, zijn we bescheiden en
uit op zegen voor de ander. Zó beschikbaar zijn.
ds. Tieneke van Lindenhuizen
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GEMEENTEAVOND OVER DE TOEKOMST
Ambitieus project wekt verwachtingen
Over de toekomst van onze kerk ging het op de gemeenteavond van 29
oktober. Waarbij niet alleen het inhoudelijke aan de orde was, maar
evengoed het 85-jarige gebouw. Vanwege dat laatste was er
verjaardagsgebak met Hofkerkversiering.
Zestig gemeenteleden hebben die avond mee gefilosofeerd om een
‘Commissie Toekomst Hofkerk’ van denkstof te voorzien. Die
denktank wordt gevormd door Arjen van Dijk, Bertus van Dijk, Gerrit
Dortland, Harm Schreurs en René Dreierink. Hoe mooi kerkelijke
vernieuwing zelfs in een tijd van kerksluitingen kan zijn, liet een derde
Van Dijk (Fred, geen familie) zien. Hij heeft van de Enschedese
Vredeskerk een prachtige Ontmoetingskerk helpen maken, een project
dat vele maten te groot zou zijn voor onze gemeente, maar als
voorbeeld inspirerend kan werken. Fred is als adviseur beschikbaar.
Samen met oud-Saxiondirecteur Albertjan Peters en Harry Tossaint,
bestuursvoorzitter van De Bond en oud-directeur van de WBO, zal hij
een commissie van advies vormen.
Het toont de ambitie. Er moet echt iets gebeuren. De toon werd gezet
met een beschouwing van dominee Tieneke van Lindenhuizen (ook
afgedrukt in deze Hofstem). Omdat zij zelf helaas nog niet was
hersteld, is de tekst grotendeels gebruikt in een inleiding van Joke
Flokstra. Gewoontegetrouw voegde die een parabeltje toe. Het betrof
een Australische veeboer die zijn kudde zonder hekken kon laten
rondzwerven omdat ze steeds zouden terugkeren naar de enige bron op
zijn uitgestrekte weiden. Zelfs zoiets zou een voorbeeld kunnen zijn,
werd in de discussies geopperd: weg met die hekken om de Hofkerk
en ruimte voor een royale ontmoetingszaal, zoals bij de Enschedese
Ontmoetingskerk. Met zulke fantasieën kunnen Arjen en zijn
commissie aan de slag gaan.
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De ernst van de situatie waarin de
kerk
verkeert,
was
stevig
onderbouwd met de resultaten van
de grote enquête, waarvan de
uitkomsten in het oktobernummer
van de Hofstem hebben gestaan.
Jaap Flokstra, die nu een toelichting
bij de cijfers gaf, moest laten zien dat
wij, Hofkerkers, in het Nederlandse
kerkelijke landschap bovengemiddeld vergrijsd zijn en dat bij
pastorale zorg door ons vooral wordt
gedacht aan medeleven in moeilijke
tijden. Maar hij kon ook vrolijk
melden dat we opvallen door
gemeenschapsgevoel, een open
instelling en behoefte aan oecumene.
En bijna tachtig procent van de 96 deelnemers aan de enquête
vertrouwt erop dat de Hofkerk het leiderschap bezit om visie en
doelstellingen waar te maken.
Een bemoedigende aanzet dus voor de Commissie Toekomst’.
Wim Timmers

Commissie Toekomst is aan het werk
Gesteund door de sfeer op de gemeenteavond en door het vertrouwen
dat uit de grote enquête blijkt, is de Commissie Toekomst Hofkerk aan
het werk gegaan. Voor het brengen van structuur in het project is 16
november voor het eerst vergaderd onder leiding van
‘verandermanager’ Jan Jacob Tiemersma – een deskundige uit eigen
kring dus. Een paar dagen eerder was de Hofavond in feite aan
hetzelfde onderwerp gewijd, toen met adviseur Harry Tossaint als
inleider. Het toont de zorgvuldigheid waarmee de commissie haar taak
aanpakt. Want het is goed dromen over betrokkenheid bij de
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Oldenzaalse gemeenschap en over het gebruik van een mooi gebouw
voor meer dan kerkelijke activiteit, maar waar dat in uitmondt is
onzeker. Vooral Tossaint adviseerde: houdt dat laatste voorlopig zo en
begin met dromen.
In de droom is onze kerk een centrum voor bezinning, een plaats waar
je in geborgenheid je geloof kunt beleven, maar ook een podium voor
tal van andere activiteiten. Arjen en Bertus van Dijk zijn, ondanks het
open einde, op verkenning gegaan. Hun eerste ervaring is dat in
Oldenzaal behoefte bestaat aan zo’n podium. Theater De Bond, het
Filmhuis, de muziekschool, de bieb, ze willen allemaal graag
onderzoeken wat de Hofkerk (als gebouw) voor hen kan betekenen. De
gemeente Oldenzaal heeft nu al beloofd het project financieel te
ondersteunen. In de eerste vergadering is dan ook nogal gedurfd
uitgesproken dat het weliswaar gaat om een project van ons, maar dat
Oldenzaal ons ook nodig heeft.
Voorzitter Arjen van Dijk heeft de stand van zaken inmiddels
voorgelegd aan de kerkenraad, die met drie leden in de commissie
vertegenwoordigd is. In de vergadering van de commissie was allicht
bij herhaling het kostenplaatje (in welke toekomstdroom dan ook) ter
sprake gekomen. Het college van kerkrentmeesters zal ervoor waken
dat de eigen begroting nog meer onder druk komt te staan. Het geld zal
dus van subsidies en sponsoren moeten komen. En gezamenlijk zullen
wij er ons van bewust moeten zijn dat de kerkorganisatie goeddeels op
vrijwilligers is gebouwd. Maar voorlopig zijn zulke overwegingen niet
aan de orde.
Wim Timmers
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Meezingen met het Top-2000 gelegenheidskoor?

De dagen worden al wat korter en ongewild gaan mijn gedachten dan
al uit naar de donkere dagen van december en de Top 2000. Met warme
chocolademelk op de bank en lekker luisteren naar al die heerlijke
popnummers van Sting, John Lennon, Coldplay, Boudewijn de Groot
en noem ze allemaal maar op. Voor wie ze mee wil leren zingen is er
nu een geweldige kans. Op 28 december is er een Top-2000 kerkdienst
in de Hofkerk waarin we een flink aantal pop-nummers laten klinken.
Het koor, VOF de Hof, onder leiding van Jan Schoenmaker, gaat vanaf
30 oktober beginnen met de repetities en nodigt iedereen, jong of
ouder, uit om samen een groot gelegenheidskoor Top-2000 koor te
vormen. Gun jezelf deze kans en doe mee: iedere woensdag vanaf half
8 in de Hofkerk (zijingang) een klein uurtje heerlijk zingen en swingen
samen en op 28 december een geweldige Top-2000 dienst. Opgave is
niet nodig en als je een keer niet kunt is dat ook geen probleem maar
ik verzeker je, dit wil je niet missen.
ds. Tieneke van Lindenhuizen.
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In Memoriam Johan de Jong
* 10-6-1937 Utingeradeel † 22-10-2019 Oldenzaal
Johan de Jong, geboren in Friesland Utingeradeel, het huidige
Akkrum, voltooide zijn leven in Oldenzaal op 22 oktober om kwart
over drie ’s middags. Een dankbaar mens die het leven heeft
losgelaten. Een mens die niet stil heeft gezeten in zijn leven. Op school
kwam hij wat moeizaam op gang, waardoor zijn schoolcarrière een wat
bijzonder verloop kende. Dat heeft hem niet in de weg gezeten bij het
opbouwen van een prachtige werk carrière. Niet alleen het werk kreeg
altijd zijn volle aandacht en tijd en eigenwijsheid. Ook in het
vrijwilligerswerk heeft hij zijn steen bijgedragen. Zo ook voor het
jongerenwerk in Oldenzaal. Vooral zijn jaren op De Horst in
Driebergen hebben hem gevormd tot de mens die hij was.
Gestimuleerd en bijgestaan door een krachtige partner, zijn
tweelingziel Nan, kon hij hart en ziel leggen in alles wat onder zijn
handen kwam en aan zijn verantwoordelijkheid werd toevertrouwd.
Samen kregen ze twee kinderen: een jongen en een meisje. Jan-Peter
spreekt met veel kameraadschap over zijn vader. Over de prachtige
zeilweken die hij elk jaar met zijn vader doorbracht. Daniëlle bekend
in haar woord dat ze het als puber haar ouders niet gemakkelijk heeft
gemaakt. Terugkijkend ziet ze echter een sterk thuisbaken dat haar
liefdevol op koers heeft gehouden en haar heeft gebracht bij waar ze
nu is in haar leven.
Johan de Jong. Een mensenmens. Geen groot ego, geen gedoe. Mensen
opbouwen, in hun kracht zetten. Samen genieten van het leven met zijn
grote liefde Nan. Een sterk en hecht team vormen ze samen. Een man
die opgroeide in veel verschillende dorpen en daardoor geen
jeugdvriendjes had. Maar die zich in zijn volwassen leven gezegend
wist met prachtige mensen om hem heen. Een man met een groot hart
en barstens vol energie. Energie die hij ook aan de gemeenschap gaf
en waarvoor de gemeenschap hem heeft beloond met de Ridderorde.
Een gelovig man ook, maar niet in woorden. Geloof was iets wat je
deed, waar je niet over discussieert met elkaar. Thuis werd er wel
gebeden. Een vast ritueel samen met Nan, ‘trouwe God en Vader in de
hemel…’.
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In een dankbaarheidsdienst 26 oktober jl., hebben wij afscheid van
Johan genomen in het vertrouwen dat hij nu mag wonen in het huis van
die Vader.
Yvonne Meyer, pastoraal werker Hofkerk

Eindejaar collecte 2019

We gaan al weer richting het einde van dit jaar en dat betekent dat
binnenkort de enveloppe voor de eindejaar collecte op de deurmat ligt.
Het gaat om onze kerk die verbindend en gastvrij aanwezig is in de
samenleving. Om zo’n kerk te zijn is moed, creativiteit, geloof en geld
nodig, ja ook geld! Alleen dankzij uw steun kunnen we een open huis
voor anderen zijn. Doet u mee? Uw bijdrage komt volledig ten goede
aan onze Eigen Gemeente. De bestemming of activiteit zullen wij
zorgvuldig gaan kiezen.
Namens het college van kerkrentmeesters,
Harm Medema
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Overzicht giften en collectes september en oktober
1 sept. Amnesty International € 129,20
1 sept. Proef de Kerk € 101,14
8 sept. Dorcas € 101,15
8 sept. JOP € 105,20
15 sept. en 20 okt. diaconie € 127,56
15 sept. Kerk in Actie/zending € 69,15
22 sept. Vredesweek
29 sept. en 13 okt. Kerk in Actie/werelddiaconaat 179,05
15 en 29 sept., 13 en 20 okt. college van kerkrentmeesters € 220,25
6 okt. Voedselbank € 69,85
6 okt. Isräelzondag € 58,05
27 okt. Casa Elia € 82,67
27 okt. Hervormingsdag € 87,71
Koffiepotje € 283,61
Oldenzaal Zingt € 257,70
Overzomeren € 204
Orgel € 47,46
Giften:
Van personen die onbekend wensen te blijven ontving R. van Dijk €
10 en mevr. Tel € 20 voor de kerk en dhr. Van Hemert € 20 en mevr.
Naber € 50 voor het orgel.
Hartelijk dank hiervoor,
Janke Meulenbeld
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BEGROTING 2020 Hofkerk-Oldenzaal
STAAT VAN BEGROTE BATEN EN LASTEN 2020
Omschrijving
a. BATEN

Begroting Begroting Rekening
2020

2019

2018

€

€

€

Baten onroerende zaken

18.000

17.000

19.227

Rentebaten

16.000

20.000

19.083

Bijdragen levend geld

84.400

89.300

90.535

Subsidies en bijdragen

11.000

11.500

7.094

129.400

137.800

135.939

27.500

21.000

18.960

1.600

1.600

1.600

79.400

81.700

76.2414

Kerkdiensten, catech., ov.

9.000

9.000

6.515

Verplicht./bijdr. andere organ.

8.300

8.000

8.724

Salarissen en vergoedingen

27.400

26.600

27.190

Kosten beheer/administratie

6.500

4.500

4.625

Totaal a
b. LASTEN
Lasten kerkgebouwen
Afschrijv. kleine verbouwing
Pastoraat

Financiële lasten

4.200

4.500

4.284

Totaal b

163.900

156.900

148.139

Saldo a - b

-34.500

-19.100

-12.200

Toev./onttrekk. aan fondsen

6.500

2.500

2.500

Overige lasten en baten

3.000

5.000

5.047

Totaal c

9.500

7.500

7.547

-25.000

-11.600

-4.653

c. TOEV./ONTTREKKING
FONDSEN EN
OV BATEN/LASTEN

Resultaat (+ voord. - nad.)
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Deze begroting is vastgesteld in de Kerkenraad van 18 november 2019.
Toelichting Begroting 2020 Hofkerk
Bij het opstellen van deze begroting is uitgegaan van de
jaarrekeningcijfers 2018, het werkelijk verloop van de baten en lasten
t/m het 3e kwartaal 2019, alsmede de te verwachte baten en lasten
nadien, voor zover thans bekend.
De staat van baten en lasten 2020 sluit met een nadelig saldo van €
25.000,- terwijl voor 2019 een tekort geraamd was van € 11.600
Het hogere begrote tekort van € 13.400,- komt vooral door lagere
opbrengsten uit beleggingen (wijziging mandaat naar duurzaam) en uit
lagere vrijwillige bijdragen (voortgaande vergrijzing). Daarnaast
vallen ook enkele kostenposten hoger uit. Het tekort wordt aangevuld
uit eigen middelen. Het college van kerkrentmeesters en de kerkenraad
dienen zich gezamenlijk te beraden om de stijgende tekorten te
beperken.
De volledige Begroting 2020 (incl. toelichting) ligt gedurende 5
werkdagen na verschijning van dit blad ter inzage bij de secretaris:
Mevr. Inge Simao, Prins Hendrikstraat 214 te Oldenzaal. Voor vragen
kunt u ook contact opnemen met ondergetekende.
Namens het College Kerkrentmeesters,
Albert Barelds, penningmeester
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BEGROTING 2020 Diaconie Hofkerk-Oldenzaal
STAAT VAN BEGROTE BATEN EN LASTEN 2020
Omschrijving

Begroting Begroting Rekening
2020

a. BATEN

€

2019

€

2018

€

Rentebaten

2.000

6.000

5.843

Bijdragen levend geld

1.700

1.800

1.729

Door te zenden collectes

3.500

4.000

3.568

Totaal a

7.200

11.800

11.140

Diaconaal werk plaatselijk

6.100

7.000

6.048

Diaconaal werk reg./land.

1.500

2.000

1.435

Diaconaal werk wereldwijd

2.000

2.000

2.133

Verplicht./bijdr. andere organ.

1.200

1.100

1.219

Kosten beheer/administratie

1.400

1.300

1.258

Financiële lasten

1.800

2.100

2.096

Totaal b

14.000

15.500

14.189

Saldo a - b

-6.800

-3.700

-3.049

Overige lasten en baten

-2.100

-2.100

1.578

Totaal c

-2.100

-2.100

1.578

Resultaat (+ voord. - nad.)

-8.900

-5.800

-1.471

b. LASTEN

OV BATEN/LASTEN
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Deze begroting is vastgesteld in de Kerkenraad van 18 november 2019.
Toelichting Begroting 2020 Diaconie Hofkerk
Het begrote resultaat 2020 bedraagt nadelig € 8.900 Het hogere tekort
wordt vooral veroorzaakt door lagere opbrengsten (uit vermogen),
mede door wijziging in 2020 van het beleggingsmandaat van
inkomsten naar duurzaam.
De volledige Begroting 2020 (incl. toelichting) ligt gedurende 5
werkdagen na verschijning van dit blad ter inzage bij de secretaris:
Mevr. Anja Wolbers Bentheimerstraat 25 te Oldenzaal. Ook kunt u
voor vragen contact opnemen met ondergetekende.
Namens het College van diakenen,
Albert Barelds, penningmeester

Collectedoelen van de diaconie in december
01 december: Amnesty International
08 december: Stichting Matamba: het doel van deze stichting is om
de nodige zorg te verlenen aan de bevolking van Matamba, een klein
dorp in Tanzania. De activiteiten van de stichting zijn vooral gericht
op de financiële ondersteuning van het St. John’s Health Centre. Hun
ideaal is dat iedereen toegang krijgt tot gezondheidszorg. Tevens wordt
gestreefd naar meer welzijn in brede zin voor alle kinderen en
volwassenen.
15 december: Hospice Oldenzaal
22 december: Diaconaal werk plaatselijk.
Namens de diaconie,
Joke Flokstra
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Diakenen gezocht
Heeft u/heb jij zin om iets voor de Hofkerk te doen, ben je meer een
doener dan een vergadertijger, ben je praktisch ingesteld, wil je je
inzetten voor je medemens, zowel in als buiten de Hofkerk? Dan is
wellicht de diaconie iets voor jou. Wij vormen een plezierige groep, er
heerst een fijne sfeer, ieder levert de bijdrage die bij hem/haar past.
Denk bijv. aan meewerken binnen de Stichting Armoedepreventie
Oldenzaal, of aan de projecten Out of the Box en RecycleHof….. Om
de sfeer te proeven en beter zicht te krijgen op wat wij zo allemaal
doen, ben je van harte uitgenodigd, geheel vrijblijvend een
diaconievergadering bij te wonen. Je kunt je aanmelden bij mij, of bij
een van de andere diakenen.
Namens de diaconie,
Joke Flokstra

De Hofvijver
De vrijwilligster van de Huisraadbank, waar ik altijd contact mee heb
als u uw spullen aanbiedt, heeft mij gevraagd om het volgende in
onze Hofstem te plaatsen.
Sinds enige tijd heeft men allerlei hulpmiddelen staan zoals postoelen,
krukken, rollators en nog vele andere hulpmiddelen. Wat er ook is, is
een zijden dekbed ideaal voor een zieke die geen zwaar gewicht meer
op zich kan velen. Kent u mensen in uw omgeving die slecht bij kas
zitten, wilt u ze dan hierop wijzen? Via mij kunnen ze doorverwezen
worden en het blijft anoniem.
De afgelopen maand is er een hoogslaper en een broodmachine
aangeboden en in dank ontvangen. Witgoed blijft nog steeds welkom.
Met een hartelijke groet namens de diaconie,
Jet Slinger-de Graaf
Tel. 662093 of 06 81504914
jetslinger10@gmail.com
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Hofavond op 11 december
Is goede gezondheidszorg voor ieder in de toekomst (nog)
toegankelijk?
Onze professionele gezondheidszorg is door nieuwe ontdekkingen en
door technologische vooruitgang tot steeds meer in staat. Voor velen
geeft dit extra kwaliteit van leven. Echter, aan vooruitgang hangt een
steeds groter prijskaartje en tegelijkertijd worden we met zijn allen
steeds ouder. Hierdoor worden de zorgkosten opgedreven.
Tijdens deze Hofavond zal dokter Sake Tiemersma, huisarts, een
overzicht geven van de ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Hoe
zal deze er over 5 of 10 jaar uitzien, gegeven ontwikkelingen die er
momenteel plaatsvinden? Moeten er grenzen getrokken worden wat
betreft de zorg die geboden kan worden en zo ja, waar trekken we die
grenzen? Welke patiënten gaan we nog wel en welke niet of op een
andere wijze helpen? Welke achterliggende overwegingen en waarden
spelen hierbij een rol? Graag willen we na de inleiding van dokter
Tiemersma met elkaar in dialoog, vooral over de onderliggende
waarden.
Van harte welkom op woensdag 11 december op de Hofavond in de
Hofkerk.
Aanvang: 20.00 uur. Vanaf 19.45 staan koffie en thee klaar.
Joke Flokstra
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Licht en heerlijkheid
“Van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid tot in
eeuwigheid”
Gebruiken we deze woorden niet altijd het aan het slot van het “Onze
Vader”? Hebben we over dat woord “heerlijkheid” wel eens
nagedacht? Want wat is “heerlijkheid”?
We vinden in Psalm 113: 4 dat zegt: “De HEERE is verheven boven
alle heidenvolken, boven de hemel is Zijn heerlijkheid.”
Verder Johannes 17: 22 “En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U
Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn.” En verder in
Jesaja 60: 1 “Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de
heerlijkheid van de HEERE gaat over u op.”
Licht en heerlijkheid hebben alles met elkaar te maken. Beide hebben
ze iets paradijselijks.
Na twintig jaar in de woestijn stonden de Israëlieten voor de grens van
het Beloofde Land. Van de twaalf verspieders (één per stam) kwamen
tien terug met de schrik in hun benen, want zij zagen de sterke muren
van de steden en de reusachtige gestalte van de bewoners en die waren
voor hen onoverwinnelijk. De stemmen van Jozua en Kaleb werden
niet gehoord. Het ongeloof en het wantrouwen vertoornde God zo zeer,
dat Hij de tweede keer op het punt stond om het uitverkoren volk te
vernietigen. Gelukkig was Mozes de beste advocaat voor het volk en
bereikte, dat het volk niet vernietigd zou worden, maar dat zij niet
ongestraft zouden blijven. Daarop werden zij voor nog eens 20 jaar de
woestijn ingestuurd. Dit oordeel bevatte nog een uitspraak van God,
die ik mijn hele leven niet vergeten heb: “En toch, zo waar Ik leef, zal
de ganse aarde vol worden van Mijn heerlijkheid” Wow, want deze
uitspraak zegt ons, dat, wat er ook zal gebeuren, Gods besluit STAAT
VAST!
Een grotere troost voor mijzelf en voor wie dit leest, zou ik niet kunnen
bedenken. Met deze achtergrond mogen we samen vol vertrouwen de
Advents- en Kersttijd tegemoet zien!!
Ernst van Olffen
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Seniorenmiddag 10 november jl.
Het was weer een heel gezellige middag
met een mooie opkomst. We werden
welkom geheten door Ria van Dijk. Er was
koffie met appel ovaaltjes.
Het thema was, "Geef elkaar de ruimte"..
Met medewerking van Geeke Koster. Ze
was
vroeger
een
BABS,
een
trouwambtenaar, Geeke hield een mooi
verhaal over hoe het toen ging.
Een mooi verhaal met ontroering en
humor, laat dat maar aan Geeke over.
Er werden mooie liederen gezongen,
begeleid door Hendrik Tel met zijn
tenorhoorn. Daarna was er een
hapje en een drankje met een kleine
quiz en sjoelen. Daar werd fanatiek
aan deelgenomen. De collecte was
deze keer voor Coby Westerhoff
voor de breiclub. Deze groep breit
voor een groep zigeuners in
Roemenië, Moldavië. Het geld
wordt gebruikt voor douches, er is
al zeep gekocht vooral voor de
zigeunerkinderen. Er is werkelijk
gebrek aan alles. Er wordt gevraagd
om handdoeken, ze hoeven niet de
modernste kleuren te hebben als ze
maar goed drogen. De opbrengst
van de collecte was € 92,60. Er
werd afgesloten met het lied 868 vers 1 en 5.
.Na iedereen een wel thuis toegewenst te hebben en een uitnodiging
voor de maand januari was dit het eind van een zeer geslaagde middag.
Jannie Standhardt
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BOEKENKAST VERHUISD
Onze Hofbieb is verhuisd van een koude en onopvallende plek in de
hal naar de warme kerkruimte achterin.
De klussenclub heeft hard gewerkt om een mooie en verrijdbare kast
te maken. De boeken staan er overzichtelijk in, zodat we gemakkelijk
even kunnen snuffelen. Als u een boek wilt meenemen kunt in het
geldkistje een vrije gift doen. Als u zelf een interessant boek heeft dat
u graag doorgeeft aan anderen mag u het ook in de kast zetten. Liever
geen grote hoeveelheden, want die kunt u weer laten ophalen of zelf
brengen als er weer een Hofmarkt komt.
Zo doen we de ‘leesgrage’ mensen een plezier en de giften zijn
uiteraard zeer welkom voor onze Hofkerk.
Een groet van Erna Blokhuis en Marit de Groen

Hoera! In februari bestaat de breiclub 3 jaar!
Niet dat we daar nou héél veel moeite voor hoefden te doen. Het was
vooral een kwestie van iedere week op donderdagochtend om 10.00
uur bij elkaar komen in de Keukenhof. En dan met een kopje koffie of
thee een paar gezellige uurtjes met elkaar
doorbrengen.
Ondertussen worden verhalen gedeeld en
soms grote en kleine (wereld)problemen
besproken. In ieder geval heeft iedereen
altijd belangstelling voor elkaar. Zo is een
leuke onderlinge band ontstaan.
Af en toe wordt er (voor eigen kosten)
ook een andere activiteit gedaan. ’s
Zomers kunt u ons wel eens op een
terrasje aantreffen bijvoorbeeld. En
onlangs hebben we een mooi tafelstuk
voor de herfst gemaakt tijdens een
workshop bloemschikken (getuige de
foto). Kortom: we maken het gezellig met
elkaar!
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Gelukkig kunnen we het aangename met het nuttige verenigen. Want
we komen niet alleen maar voor de flauwekul natuurlijk. Iedere week
wordt er druk gebreid en gehaakt voor de Stichting Kleine Kracht. Zij
zet kleinschalige projecten op in Moldavië, de allerarmste provincie
van Roemenië. De stichting draait op vrijwilligers en er blijft dan ook
werkelijk niks aan de spreekwoordelijke strijkstok hangen.
Momenteel zetten de vrijwilligers van de stichting zich met hart en
ziel in voor het zigeunerdorpje Band, waar de inwoners werkelijk niets
hebben. Men woont in provisorische huisjes, hoewel die de titel huisje
eigenlijk nauwelijks verdienen. De pastor van het dorp kookt, samen
met zijn vrouw, iedere dag een maaltijd voor 60 kinderen. Dat is dan
meteen ook wel de enige maaltijd die ze die dag krijgen.
Mensen in het dorp hebben geen sanitaire voorzieningen. Een
probleem! Voor iedereen natuurlijk, maar vooral voor de kinderen.
Want kinderen die niet gewassen zijn en geen schone kleding dragen
mogen niet naar school. Ja, en zonder school komen ze natuurlijk niet
verder dan deze treurige omstandigheden waarin ze opgroeien.
Gelukkig gaat de stichting Kleine Kracht er douches aanleggen in een
klein badhuisje. En dat niet alleen, er komt ook een washok. Hiervoor
is een compleet gereviseerde Miele-wasmachine gedoneerd door een
witgoedfirma uit de omgeving van Oldenzaal. En een gulle gever uit
ons eigen midden heeft een gebruikte, maar perfect werkende droger
gegeven. Geweldig!
Dat alles bracht ons op het idee om goede handdoeken aan te leveren.
Want waar gedoucht wordt moet natuurlijk ook afgedroogd worden!
Hebt u ook nog bruikbare, nette handdoeken, dan zijn ze van harte
welkom. Ook waspoeder komt natuurlijk goed van pas. Vóór de Kerst
gaat er weer een transport naar Band.
De breiclub gaat ondertussen iedere donderdag door met het breien
van warme wintersokken, truien, sjaals, mutsen, handschoenen en
babydekentjes. Spullen die men in Moldavië goed kan gebruiken met
de komende winter voor de deur.
Dit alles wordt mede mogelijk gemaakt door de organisatoren van de
seniorenmiddag op 10 november. Zij hebben de opbrengst van de
collecte van die middag geschonken aan de breiclub. Hier zijn we
24

natuurlijk geweldig blij mee. Zo kunt u de breipennen nog een tijd lang
horen klikken iedere donderdagochtend!
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Cobi Westerhoff,
telefoon: 0541 – 851193.

Afgelast!
‘Zin in eten’ een oecumenische activiteit in de Mariahof komt tot
nadere berichtgeving te vervallen.

Gevraagd: boek ds. Hauer
Om het archief van de Hofkerk compleet te maken zijn we nog op zoek
naar het boek Het afgescheurde kleed van ds. H.A. Hauer. Mocht u het
boek voor dit doel willen afstaan dan graag even contact opnemen met
Herman Arends, Johan Grobbe of Rijn van Welij.

Volkskerstzang
Op maandag 23 december wordt de jaarlijkse volkskerstzang
gehouden in de Hofkerk. Medewerking wordt verleend door de CGZV
"Crescendo" onder leiding van Jan Willem Docter. Dit mooie koor
brengt prachtige kerstliederen ten gehore en ondersteunt natuurlijk de
gemeentezang van bekende kerstliederen. Jan Willem en Koos zullen
op ons mooie orgel te beluisteren zijn.
De aanvang is om 19:30 en de verwarmde kerk is open om 19:00 uur.
Toegang gratis met een collecte voor bestrijding van de onkosten. Na
afloop is er gelegenheid om nog even na te praten onder het genot van
een kopje koffie of iets sterkers.
Zegt het voort en komt allen lekker zingend naar de Kerst!
Ina en Koos Schollaardt
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VERWONDERING
Herfst
Ik loop deze zondagochtend met onze hond Mika ons dagelijkse rondje
langs de vijver in het plantsoen. Het is nog vroeg, veel wandelaars en
honden-uitlaters zijn er nog niet. Alleen de eenden zijn al wakker, en
lijken een conflict uit te vechten met de waterhoentjes, die ook deel uit
maken van de vaste groep vijverbewoners. Hoewel ze meestal
vreedzaam samenleven, hebben ze soms uiteenzettingen over de
plaatselijke territoriale wateren. Verder grondelen ze wat, en roddelen
ze volgens mij samen over de reiger, die de baas schijnt te zijn.
De bomen langs het water hebben al flink aan blad verloren en leggen
langzaam aan een roodbruin tapijt op de grond, waardoor je soms moet
uitkijken waar je loopt. Bladeren kunnen glad zijn. Koud is deze herft
nog niet. Maar toch is de natuur al bezig zich klaar te maken voor de
winter.
De ganzen die ik later op de terugweg boven me hoor met hun typische
gaw-gaw-gaw geluid zijn nog druk. Ze hebben ook nog een hele reis
te gaan. Ik zie ze in een grote V-vorm met een paar kleinere groepjes
er achter boven ons huis richting Weerselo vliegen. Hé, Weerselo?
Jongens draai om! Het zuiden is de andere kant op!
De natuur gaat z’n gang. Al miljoenen jaren volgt de natuur de
seizoenen. De eekhoorns die hun vooraad verzamelen voor de winter.
De ganzen die weg trekken. De vissen die diep in de modder onder het
ijs wegduiken. Die van ons in het vijvertje in onze achtertuin hebben
zelfs de hele winter de korrels die ik ze elke keer geef niet aangeraakt.
Elke winter denk ik dat ze het niet zullen overleven. Toch zwemmen
ze eind februari weer vrolijk rond. En de eenden? Ze grondelen wat,
ze zitten bij elkaar, en soms buurten ze een beetje in onze voortuin.
De wind trekt aan. Ik zet mijn kraag wat hoger. De bladeren van de
eiken die langs het voetpad staan, waaien plotseling op. Grijze wolken
trekken vanuit het westen voorbij. Er is regen op komst.Ook dat is
herftst. Die gedachte, die me zo plotseling overvalt en me een altijd
beetje melancholiek maakt, is eigenlijk tegelijk een troost. De bomen,
die hun blad verliezen, de beukenootjes en tamme kastanjes die je
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onderweg vindt, de mist die boven de weilanden hangt; het heeft iets
troostends, iets berustends. De natuur heeft z’n best gedaan, en trekt
zich zachtjes terug. Nu is het tijd om te rusten.
We herdenken de laatste zondag van deze maand degenen die ons
ontvallen zijn dit jaar. Ook ons leven zal ooit z´n eind vinden. Het zal
dan, net als de bomen in het park nu, tijd zijn om te rusten. Maar de
ganzen komen terug in het voorjaar, en het groen zal weer langzaam
aan de takken verschijnen. In die eeuwige cirkel van het leven groeien
we door. Als de kringen in een vijver, die wijder en wijder worden. Tot
dat je de laatste kring bereikt hebt. Dan wordt,
zoals we het vroeger al zongen, alles weer nieuw. Dan zal ons leven
weer opnieuw beginnen, is er weer een nieuw begin, in onze zoektocht
naar De Eeuwige.
Martin Kila.

Lieve mensen van de klussenclub,
Elke maandagmorgen na de Seniorenmiddag staan jullie klaar om alles
weer op te ruimen. En dit keer was er geen hapje over om jullie te
trakteren. Bedankt voor alles.
Het team van de Seniorenmiddag.
Bedankt!
Enorm verrast was ik zondagmorgen 26-9, toen Marja bij mij aanbelde,
met bloemen van de Hofkerk vanwege mijn vrijwilligerswerk.
Was er helemaal blij mee, vooral omdat ik maar zo'n klein radertje ben
in het vele Hofkerkwerk.
Reuze bedankt, Joke Timmers
Langs deze weg wil ik jullie allen heel hartelijk bedanken voor de
mooie bloemen! Ik geniet er elke dag nog van en ze hebben zeker
bijgedragen tot mijn herstel!
Tot spoedig, Corrie Schonewille-Sanderman
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Vergaderingen / bijeenkomsten in de Hofkerk
Jeugdkerk jongeren (12+)
Zaterdagavondviering in een
ander daglicht
Moderamen
Inspiratie & Bezinning
College van Kerkrentmeesters
Diaconie
Hofavond

Zo
Za
Ma
Ma
Ma
Ma
Woe

24 nov.
30 nov.

10.00 uur
19.00 uur

2 dec.
2 dec.
9 dec.
9 dec.
11 dec.

19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
20.00 uur
20.00 uur

Agenda Cultuurhuis de Hof
Vrijdag 13 december:
Gezamenlijk concert met de Politie Kapel in de Hofkerk in Oldenzaal
met medewerking van de sopraan Marjan Fleming. Aanvang 20.00
uur. Kerk open vanaf 19.30 uur. Gratis toegang.
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Zondag 15 december:
Concert in Kerstsfeer door het Overijssels Byzantijns Mannenkoor
o.l.v. Marian Stouwdam & Denekamps Mannenkoor, o.l.v. Jeroen
Hulshof.
Aanvang: 15.00 uur, kerk open 14.30 uur.
Entree: € 5,00 incl, koffie/thee.
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Volkskerstzang Oldenzaal, maandag 23 december

Medewerking door het CGGZ “Crescendo”
onder leiding van Jan Willem Docter
Koos Schollaardt en Jan Willem Docter, orgel
Midwinterhoornblazers
Aanvangstijd: 19:30 uur
Toegang vrij; collecte voor de bestrijding van de onkosten
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Redactie Hofstem
Aanleveren kopij
U kunt de kopij (bij voorkeur) digitaal aanleveren.
E-mailadres: hofstem@hofkerk-oldenzaal.nl

Uiterlijke
inleverdatum:
12 dec.
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: 20 december 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
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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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