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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  
 

Een mooie tijd! Tijd van het Licht! "Er is uit 's werelds duistere wolken 

een Licht der Lichten opgegaan", een prachtig lied wat in deze tijd 

zeker gezongen gaat worden en getuigt van HET feest: de geboorte van 

onze Heer Jezus Christus! 

Op de zondag voorafgaand aan Kerst, 22 december, gaat Ds. M.G. de 

Vries uit Wierden bij ons voor. 

Op maandagavond, 23 december om 19:30 uur gaan we met de 

Volkskerstzang zingend naar de Kerst. Zie artikel verderop in 

deze Hofstem. 

Dinsdag 24 december om 22:00 uur gaat Ds. Tieneke voor in de 

Kerstnachtdienst. Medewerking verleent het Interkerkelijk Jeugdkoor 

"Power" uit Wierden. 

De Kerstmorgendienst op 25 december begint om 10:00 uur. Ook in 

deze dienst gaat Ds. Tieneke voor en wordt het Adventsproject van de 

Kindernevendienst afgesloten. 

Op zondag 27 december komt een oude bekende naar de Hofkerk: Ds. 

Wim Blanken. Vast een plezierig weerzien! 

Oudejaarsavond gaat Mw. Yvonne Meyer voor in een korte viering. 

Deze begint om 19:30 uur en zal het karakter van een Vesper dragen. 

Het nieuwe jaar beginnen we op 5 januari in de Hofkerk met een 

feestelijke dienst. Ds. Tieneke gaat voor en aansluitend is er 

gelegenheid om elkaar een gelukkig en gezegend nieuw jaar te wensen. 

Op 12 januari gaat Ds. Olaf Haasnoot voor. Olaf is in Usselo predikant. 

Henk Warnaar bespeelt het orgel. 

19 januari is er een oecumenische viering in de week van eenheid en 

gebed. Medewerking wordt verleend door het Oldenzaals Nederlands 

Basiliek Koor. Ds. Tieneke gaat voor en Jan Schoenmaker begeleidt 

de samenzang. 

26 januari komt E. van Houwelingen uit Hengelo naar de Hofkerk. 

Henk Warnaar is de organist. 

Wij wensen U en ons feestelijke, bijzondere en inspirerende diensten 

toe! 

Ina en Koos Schollaardt  
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 Zondag – 22 december - 10.00 uur  

4e Advent 
Voorganger  Zondagskind  

Ds. M.G. de Vries (Wierden)  Naut Verbeek  

Ouderling  Kindernevendienst  

Mevr. R. van Dijk  Katja Verbeek  

Diakenen  Collectes  

Mevr. C. Vrielink  1) Diaconaal werk plaatselijk  

College van kerkrentmeesters  2) Instandhouding kerkelijk gebouw  

Dhr. H. Medema  Autodienst  

Organist  Fam. Valkema 

Dhr. J. Schollaardt  Tel. 516348 

 

Dinsdag – 24 december - 22.00 uur  

M.m.v. Interkerkelijk jeugdkoor ‘Power’ uit Wierden  
Voorganger  Organist  

Ds. J. van Lindenhuizen  Dhr. J. Schollaardt  

Ouderling  Collectes  

Mevr. J. Westera  1) St. REKAB Roemenië  

Diakenen  2) Instandhouding eredienst  

Dhr. H. Medema 
Dhr. H. Meulenbeld  

3) Deurcollecte  

College van kerkrentmeesters   

Dhr. H. Medema   

 

Woensdag – 25 december - 10.00 uur   

1e kerstdag  
Voorganger  Zondagskind  

Ds. J. van Lindenhuizen  Samuel Akuesson  

Ouderling  Kindernevendienst  

Dhr. G. Pape  Meiliany Utung  

Diakenen  Collectes  

Dhr. R. Dreierink  1) Kerk in Actie/kinderen in de knel 

College van kerkrentmeesters  2) Eigen jeugdwerk (kerstviering)  

Dhr. H. Schreurs  Autodienst  

Organist  Fam. Arends  

Dhr. J. Schollaardt  Tel. 551502 
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Zaterdag - 28 december - 19.30 uur  

TOP 2000 dienst  

 
Voorganger  Diaken   

Ds. J. van Lindenhuizen  Dhr. F. Woordes  

Ouderling  College van kerkrentmeesters  

Mevr. M. v.d. Langemheen  Dhr. H. Meulenbeld  

 

Zondag - 29 december - 10.00 uur  

 
Voorganger  Zondagskind  

Ds. W. Blanken  Esther Vennegoor op Nijhuis  

Ouderling  Kindernevendienst  

Mevr. R. van Dijk  Katja Verbeek  

Diaken Collectes  

Mevr. B. Frowijn  1) Diaconaal werk plaatselijk  

College van kerkrentmeesters  2) Vernieuwingsgelden / pionieren  

Dhr. B. Post  Autodienst  

Organist  Dhr. R. Dreierink  

Dhr. J. Schollaardt  Tel. 533030  

 

Dinsdag – 31 december - 19.30 uur  

Oudejaarsavonddienst  

 
Voorganger  Organist  

Mevr. Y. Meyer  Dhr. J. Schollaardt  

Ouderling  Collectes  

Mevr. J. Westera  1) Eindejaarscollecte  

Diaken 2) Orgelfonds  

Mevr. J. Slinger   

College van kerkrentmeesters   

Dhr. B. Post   
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Zondag –5 januari - 10.00 uur  

Nieuwjaarsreceptie  

 
Voorganger  Zondagskind  

Ds. J. van Lindenhuizen  Nadia ter Beek  

Ouderling  Kindernevendienst  

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

Diaken  Collectes  

Mevr. C. Vrielink  1) St. Armoedebestrijding  

College van kerkrentmeesters  2) Eigen gemeente  

Dhr. H. Medema  Autodienst  

Organist  Fam. van Hemert  

Dhr. J. Schollaardt  Tel. 517722 

 
Zondag – 12 januari - 10.00 uur  

 
Voorganger  Zondagskind  

Ds. O. Haasnoot (Usselo)  Esther Vennegoor op Nijhuis 

Ouderling  Kindernevendienst  

Mevr. R. van Dijk  Meiliany Utung/Marianne Hamhuis 

Diaken  Collectes  

Dhr. J. Bruil  1) St. Noaberhulp SAJOCAH  

College van kerkrentmeesters  2) Instandhouding pastoraat  

Dhr. H. Meulenbeld  Autodienst  

Organist  Mevr. H. Bugter  

Dhr. H. Warnaar  Tel. 518055 

 
Zondag – 19 januari - 10.00 uur M.m.v. Oldenzaals Nederlands 

Basiliekkoor; Oecumenische viering “week van de eenheid”  

 
Voorganger  Zondagskind  
Ds. J. van Lindenhuizen  Lisa Brinkman  

Ouderling  Kindernevendienst  

Mevr. Y. Ponsteen  Marjolein Brinkman  

Diaken  Collectes  

Dhr. R. Dreierink  1) Stichting Matamba  

College van kerkrentmeesters  2) Orgelfonds  

Dhr. H. Schreurs  Autodienst  

Organist  Mevr. W. Sanderman  

Dhr. J. Schoenmaker  Tel. 522271 
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Zondag – 26 januari - 10.00 uur  

 
Voorganger  Zondagskind  

Ds. E. van Houwelingen (Hengelo) Naut Verbeek  

Ouderling  Kindernevendienst  

Dhr. G. Pape  Katja Verbeek  

Diakenen  Collectes  

Dhr. F. Woordes  1) Stichting Havonos  

College van kerkrentmeesters  2) Jeugdwerk hart voor N.O. Sri 
Lanka  

Dhr. H. Meulenbeld  Autodienst  

Organist  Mevr. Elferink  

Dhr. H. Warnaar  Tel. 514396  
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Heilige Avond(en) 
 

Nog heel even en dan is het jaar op z  ’n aller 

donkerst. En juist dan zijn we allemaal 

verzameld te midden van kaarsen, verhalen 

en gebeden: Kerstavond. De Heilige Avond 

die aan het Kerstfeest vooraf gaat. De dag 

ook waarop we hier thuis de kerstboom in 

volle glorie in de kamer neerzetten (ja, dan 

pas, niet eerder). En ’s avonds gaat de hele 

wereld traditiegetrouw in het donker naar de kerk om daar de geboorte 

van het kleine Kerstkindje te vieren.  

Treffend dat ik hier in Twente hoorde, zo dicht bij de Duitse grens, dat 

deze avond in het Duits Heiligenabend genoemd wordt. En dat er niet 

één heilige avond is maar twaalf. Want de geboorte van dat kleine 

kindje in een kribbe luidt een bijzondere periode van bezinning in. Een 

periode die twaalf dagen en twaalf nachten duurt: van 25 december van 

het oude jaar naar 6 januari van het nieuwe jaar. Dat is de dag waarop 

we het feest van Driekoningen vieren: Caspar, Melchior en Balthasar 

die uit het verre Oosten aan het pasgeboren kindje hun offergaven van 

wierook, mirre en goud kwamen brengen. En rond die dag vieren we 

in de kerk het feest van Epifanie, de doop van Jezus door Johannes, 

Jezus die de Christus wordt. Twaalf heilige nachten waarin we van het 

kleine kindje in de kribbe naar de Christus gaan die ons uitnodigt om 

met hem de weg naar een betere wereld te zoeken.  

Nog heel even en dan is het jaar op z’n aller donkerst maar op die ene 

Heilige Avond zijn we allemaal verzameld. Want het verhaal van lang 

geleden gaat ook over ons. God kwam met Kerst voor ons opdat we 

hoop en moed zullen hebben in de donkere tijden en plaatsen van ons 

leven. Mede namens de kerkenraad wens ik ons allen een gezegende 

en heilige tijd toe. Tijd om met hart en ziel naar de sterren te kijken, de 

wonderen weer op te merken, de verhalen te horen en vrede uit te 

roepen.  

 

ds. Tieneke van Lindenhuizen  

 



9 

Meeleven  
Ina Schollaardt kampt nog steeds met onduidelijke problemen met haar 

darmen.  In januari gaat ze voor een nieuwe knie. Onzekere toestanden 

en vervelend als je gezondheid niet stabiel te krijgen is.  

 

We wensen iedereen die ziek is, met aandoeningen kampt of 

verminderende kracht en weerstand, veel sterkte toe.  Dat er mooie en 

fijne momenten zijn met de feestdagen, voor iedereen maar zeker voor 

jullie.  

Dat het bijzondere licht van deze dagen ons mag raken in ons hart en 

uit mag stralen uit onze ogen en handen.  

 

Het pastoraal team 

 
Zing mee! Top 2000 kerkdienst op zaterdag 28 
december 

Het Top 2000 

gelegenheidskoor 

is inmiddels al 

aangegroeid tot 20 

zangers! Elke 

woensdag van half 

8 tot half 9 zingen 

we de sterren van 

de hemel. Want 

was is het leuk om 

samen al die Top 

2000 nummers mee te zingen. En we nodigen iedereen van harte uit 

om mee te vieren en samen het oude jaar uit te luiden. De dienst bestaat 

uit veel muziek: we gebruiken de grote beamer en projecteren daar de 

teksten op zodat iedereen mee kan zingen. En het wordt grotendeels 

een staande dienst want een deel van de stoelen gaat er uit zodat we 

ook nog lekker mee kunnen swingen. We beginnen om 19.30, de 

deuren gaan om 19.00 open. Welkom en neem de hele buurt maar mee!  

 

Tieneke van Lindenhuizen  
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Speciale diensten in 2020 
De tarieven voor het gebruik van de Hofkerk voor een 

huwelijksbevestiging, condoleance, speciale kerkdiensten zoals een 

afscheidsdienst, voor begeleiding in het crematorium of op de 

begraafplaats door de predikant of pastoraal werker kunt u altijd 

vinden op de website van de Hofkerk. Zijn er vragen en of speciale 

wensen? U kunt zelf of via de uitvaartbegeleider contact op nemen met 

de koster of het college (zie Hofstem of website). 

College van Kerkrentmeesters, Inge Simao  

 
‘Geef voor je kerk’ is het thema voor de actie 
kerkbalans 2020 
De volgende maand gaat de 

actie alweer van start! Ja nu 

alweer, want voor mij is dit jaar 

omgevlogen. 

Van zaterdag 18 januari tot 

zaterdag 1 februari 2020 wordt 

de Actie Kerkbalans gehouden. 

Duizenden vrijwilligers 

zamelen geld in voor hun 

plaatselijke kerk, dus ook wij 

van ‘onze Hofkerk’. Nu al 

bedank ik alle vrijwilligers die 

er voor zorgen dat u het 

materiaal krijgt en ze komen het 

ook weer halen, geweldig! Want 

zonder vrijwilligers geen 

kerkbalans. Voor iedereen is de 

kerk op een andere manier van waarde. Parochies en gemeenten 

krijgen geen subsidie. Om te kunnen bestaan hebben kerken een 

financiële bijdrage nodig van u, onze leden. De vraag die wij aan u 

zouden willen stellen is: Wat is de kerk u waard en welke kerk willen 

we zijn?  

 

Namens het College van Kerkrentmeesters, Harm Medema 
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Verhuur van de kerk 
De kerk is behalve voor de zondagdienst op alle andere dagen van de 

week ook beschikbaar. Het is jammer om een gebouw met zoveel 

mogelijkheden leeg te laten staan. Dus heeft u een ruimte nodig? 

De huur van de Hofkeuken gaat per dagdeel. Deze ruimte beschikt 

behalve over het vergaderdeel met vergadertafels over een beamer en 

een projectiescherm. De Bovenhof is een kleinere ruimte op de 1e 

etage. Deze ruimte wordt in januari gerenoveerd. 

Voor grotere bijeenkomsten is de kerkzaal ter beschikking. 

Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met de koster of college 

voor informatie of reservering. (zie Hofstem of website).  

 

College van kerkrentmeesters, Inge Simao  

 

Collectedoelen van de diaconie in december/januari 
 

22 december: Diaconaal werk plaatselijk 

24 december: Stichting REKAB Roemenië (informatie over deze 

stichting, zie bladzijde 13) 

25 december: kerk in Actie/kinderen in de knel: Voor miljoenen 

kinderen op deze wereld is het elke dag donker. Ze moeten leven met 

oorlog, armoede of ziekte. Ook in Moldavië, het armste land van 

Europa. Veel mensen proberen werk te vinden in het buitenland en 

laten hun kinderen thuis achter. Kinderen in Moldavië zijn daarom 

vaak al op jonge leeftijd op zichzelf aangewezen en krijgen niet de 

zorg die ze nodig hebben. De organisatie Bethania komt op voor deze 

kinderen. In twee opvangcentra krijgen kinderen naschoolse opvang, 

huiswerkbegeleiding, een goede maaltijd en psychologische 

begeleiding.  

29 december: Diaconaal werk plaatselijk 

31 december: Eindejaarscollecte 

05 januari: St. Armoedebestrijding Oldenzaal 

12 januari: Stichting Naoberhulp SAJOCAH. Deze stichting biedt 

gehandicapte mensen, m.n. kinderen, in Kameroen meer kansen op 

zelfstandig functioneren. 150 lichamelijk en geestelijk gehandicapte 

kinderen worden behandeld in een revalidatiecentrum. Ook is er een 
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goed ingerichte orthopedische werkplaats. De instrumentmakers 

worden door vrijwilligers uit Nederland medisch en technisch 

begeleid.  

19 januari: 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.  

26 januari: Stichting Havonos (Hart voor noord oost Sri Lanka): zet 

zich in voor de wederopbouw en ontwikkeling in het noorden en 

oosten van Sri Lanka. 

. 

Namens de diaconie, Joke Flokstra  

 

De Hofvijver 
 

De afgelopen tijd heel veel aanbiedingen gehad en helaas hebben we 

ook dingen af moeten zeggen waar op dit moment geen plaats voor 

was, of waar al voldoende van aanwezig was. In ieder geval was men 

blij met een koelkast, een elektrische fiets, bank, tafeltje, een cd kastje, 

2 plaids, een computer en een 2 persoonsledikant. 

Hartelijk dank dat u toch weer steeds aan ons denkt. 

 

Namens de diaconie Jet Slinger-de Graaf 

Tel. 662093 of 06 81504914 

e-mail jetslinger10@gmail.com 

 

 

 

 
 
 
 

mailto:jetslinger10@gmail.com


13 

Stichting Rekab Valea lui Mihai Roemenië  
 
Onder de zigeunergemeenschap in Valea lui Mihai werkt sinds 2005 

de Stichting Rekab met een aanbod van kinderopvang, zorg en 

onderwijs. 

De stichting biedt naschoolse kinderopvang, met extra aandacht voor 

persoonlijke hygiëne. De kinderen krijgen waar nodig 

huiswerkbegeleiding en bijles. Ook is er alle gelegenheid om te spelen 

en elke dag van een gezamenlijke maaltijd te genieten. Om aan dit 

project te mogen deelnemen, zijn de kinderen verplicht het reguliere 

onderwijs te volgen. In 2005 is het project gestart met 4 kinderen. Nu 

worden er inmiddels ruim 60 kinderen begeleid.  

Een groeiend aantal ouders krijgt daardoor ook de behoefte om te leren 

lezen en schrijven. Voor hen is er een alfabetiseringsaanbod: eenmaal 

per week een lees- en schrijfles. 

Door de steeds toenemende omvang, biedt het project inmiddels ook 

werkgelegenheid aan de plaatselijke bevolking.  

Naast de zorg voor de kinderen is er ook pastorale zorg voor de 

volwassene, door de keukentafel gesprekken, bij de poort en de 

bezoeken in de wijk. 

Het project wordt ondersteund door particulieren en een aantal kerken 

(diaconieën) vanuit Nederland. De leiding is in handen van:  Areke 

Wigmans samen met de Roemeense sociologe Timi Szabo. 
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Hofavond 8 januari 2020 
 

Op deze Hofavond is Wim Gaalman onze gastspreker. Hij belicht het 

jaarthema ‘ruimte’ met zijn visie op “Belangrijke levensvragen: wie 

zijn we en wat is het doel van het leven?” 

We leven in een wereld die veel van ons vraagt. Maar dwars door de 

hectiek van alledag zijn we ook bezig met levensvragen zoals wie we 

echt zijn en wat het doel is in ons leven. Antwoorden op deze 

belangrijke vragen komen pas als het ons lukt om de stilte in onszelf 

toe te laten, zodat we ontvankelijk worden voor de aanwijzingen die 

ons eigen leven geeft. Is stilte, contemplatie en meditatie een geschikt 

instrument, of kunnen we dat op een heel andere manier doen? 

Daarover praten we met elkaar deze avond.  

U bent van harte welkom op woensdag 8 januari op de Hofavond in de 

Hofkerk. Aanvang: 20.00 uur. Vanaf 19.45 staan koffie en thee klaar. 

 

Babs Oosterwijk en Harm Schreurs  

 

Nieuws voor de Hofbruggers 

 
Op eerste kerstdag begint net als voorgaande jaren de uitzending van 

de Top 2000 op NPO radio 2. In navolging van deze uitzending is er 

op zaterdagavond 28 december een Top-2000 kerkdienst in de Hofkerk 

waarin een flink aantal pop-nummers zullen klinken. Het koor, VOF 

de Hof, onder leiding van Jan Schoenmaker vormt met toegevoegde 

enthousiaste zangers een Top 2000 gelegenheidskoor. Omdat dit een 

mooie gelegenheid is om elkaar als jongeren op een laagdrempelige 

muzikale manier te ontmoeten hebben we besloten om de Jeugdkerk 

van zondagochtend 29 december te verplaatsen naar de Top-2000 

kerkdienst op zaterdagavond 28 december. Jullie zijn van harte 

welkom. Voor exacte tijden zie de aankondiging elders in de Hofstem. 

Nodig je ouders, vrienden of vriendinnen gerust uit en neem ze mee 

naar deze bijzondere muzikale kerkdienst. 

 

Gerard Pape, Jeugdouderling 
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Erfgenaam 
 

In deze donkere dagen voor Kerst is het geweldig en zegenrijk om in 

Gods woord “het licht” te mogen ontdekken. Zo liep ik in Micha 7 

tegen de volgende tekst aan: 

“Al zit ik in het duister, de Here zal mij tot licht zijn." Het zijn zulke 

woorden, die ons steeds opnieuw kracht en hoop geven. Heel bijzonder 

en meer toekomstgericht, vinden wij in Hebreeën 1: 1 - 3 

“Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen 

gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons 

gesproken door de Zoon, 

Die Hij Erfgenaam gemaakt heeft van alles, door Wie Hij ook de 

wereld gemaakt heeft. 

Hij, Die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van Zijn 

zelfstandigheid, Die alle dingen draagt door Zijn krachtig woord, 

heeft, nadat Hij de reiniging van onze zonden door Zichzelf tot stand 

had gebracht, Zich gezet aan de rechterhand van de Majesteit in de 

hoogste hemelen.” 

Deze geweldige erfenis valt toe aan allen, die Jezus en zijn licht in hun 

hart hebben gesloten. Zo erven ook wij Gods heerlijkheid en het 

koninklijke priesterschap, in het komende Koninkrijk! Gods krachtig 

woord stelt ons hier deze mooie toekomst voor ogen.  

Ter afsluiting wil ik eindigen met de woorden van een van de laatste 

gezangen van de adventstijd, van Jochen Klepper, lied 445. Het lied 

werd geschreven in 1937.  

 

De nacht is haast ten einde, 

de morgen is niet meer ver. 

Bezing nu met verblijden 

De hel-dre morgenster. 

 

Ernst van Olffen 
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VERWONDERING 

De lichtjes die ons leiden 
 

Toen ik als kind in de vakanties nog met mijn ouders kampeerde op 

Schiermonnikoog, kon het gebeuren dat ik ’s nachts naar de wc moest. 

Een chemisch toilet of iets van dien aard hadden wij niet, en dus moest 

ik in m’n eentje de weg in het donker afleggen van de tent naar de 

toiletten, honderd meter verder op. De vuurtoren was op dat donkere 

duinpad naar de sanitaire gebouwtjes  verderop  mijn vriend. Met z’n 

brede lichtbanen leidde hij me veilig tussen de tenten door. Bang was 

ik dan ook nooit echt. Hooguit dat ik op de terugweg met m’n slaperige 

hoofd misschien de verkeerde tent zou binnenstappen… 

Die vuurtoren heb ik in al die jaren sympathiek gevonden. Ik had altijd 

een beetje het idee dat hij met zijn ronddraaiende lamp het eiland en 

alles wat daar rond liep ’s nachts een beetje in de gaten hield. Dat gaf 

me als kind een veilig gevoel. Dan wist ik zeker dat er geen gekke 

dingen konden gebeuren. Daar zorgde de toren wel voor. 

Lichtjes. We laten er ons door leiden. De lichten langs het fietspad of 

langs de weg, de lichtjes langs de huizen en het pad waar  je s’avonds 

met de hond loopt. In mijn auto hebben de lichtjes op het dashboard 

zelfs iets gezelligs, als je de radio er zachtjes bij aan zet, en je in het 

donker weer naar huis rijdt. Behalve natuurlijk dat gele lampje naast 

het stuur dat begint te branden wanneer je al een tijdje niet meer gestopt 

bent bij het tankstation. Want ook dat geven de lampjes aan. Gevaar. 

Daarbij soms geholpen door een piepje. Toen onze jongste dochter zes 

weken was, kreeg ze hersenvliesontsteking. Voor we het wisten, lag ze 

in een steriele ziekenhuiskamer in een mini-ziekenhuisbedje omgeven 

door knipperende, piepende apparaten voorzien van allerlei soortjes 

ledlichtjes. Vooral een blauw lampje dat af en toe venijnig begon te 

knipperen, joeg mij angst aan. Gelukkig is alles goed met haar 

gekomen. Na drie weken mocht ze, gezond en wel, weer naar huis.  

Op het moment dat ik dit stukje schrijf, is in de meeste huiskamers de 

kerstboom alweer versierd. Ook in onze Hofkerk staat weer een mooie. 

De ondernemers in Oldenzaal zijn eveneens volop in kerststemming, 

gezien de kerstverlichting in de winkelstraten. De vuurkorven branden 
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her en der al weer gezellig, en op de Tankenberg klinken de 

midwinterhoorns. Ja, de weg naar kerst wordt duidelijk aangegeven! 

De drie wijzen, zo lang geleden,  hadden al die lampjes niet. Het licht 

van een ster boven Bethlehem was hun enige aanwijzing, en leidde hen 

op weg naar de kribbe. Het licht dat ons uiteindelijk ook de weg naar 

het kruis van Pasen toonde. “ Jullie zullen gehaat worden om mijn 

naam” zou Jezus later zeggen. Weet dus wat je wilt. De lichtjes die ons 

leiden stellen ons voor de keus. Welke weg kiest u?  

 

Martin Kila.   

 
Nieuwjaars-seniorenmiddag op 19 januari 2020 

  
U wordt van harte uitgenodigd op de seniorenmiddag welke gehouden 

zal worden op zondagmiddag 19 januari in de Hofkerk.  

Inloop vanaf 14.45 uur en om 15.00 uur beginnen we met korte 

overdenking.   Daarna brengen we een toast uit op het nieuwe jaar 

2020.  Zoals gebruikelijk kan men een quiz maken, een gesprek 

aanknopen of meedoen met het sjoelen of een ander spel. Wilt u 

opgehaald worden dan kunt u dat doorgeven aan uw 

bezoekmedewerk(st)er  of bij ondergetekende; ( tel. 0541 625244 ). 

  

Met vriendelijke groet, namens de senioren commissie, 

Riejenne Racer Palthe 
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Zonnewende 21 december 
  
OLDENZAAL - De Oldenzaalse midwinterhoornblazers houden 

samen met onder meer het pastorale team en het team van De Hofkerk 

zaterdag 21 december op het plein voor de Plechelmusbasiliek en in de 

kerk de winterzonnewende. 
 De zonnewende en het midwinterhoornblazen waren vroeger heidense 

gebruiken en later ingelijfd in het christelijke geloof. Al duizenden 

jaren wordt de (winter)zonnewende in vele culturen op het noordelijk 

halfrond als feest gevierd. Dat is het moment waarop het licht na een 

periode van duisternis, als het ware rechtsomkeert maakt en de dagen 

weer gaandeweg beginnen te lengen. Het feest rond de winterwende 

ging veelal gepaard met het maken van lawaai en veel licht in al haar 

gedaanten: lampen, kaarsen, vuur. Soms werd een brandend wiel of 

rad gebruikt, dat ook de zon symboliseerde. Het midwinterse lichtfeest 

stond onder meer bekend als Yule of Joelfeest (het goede verdrijft het 

kwade). 
Het evenement op zaterdag 21 december begint om 19.00 uur op het 

plein voor de Plechelmusbasiliek. Daar wordt die avond een begin 

gemaakt met het verdrijven van het donker door de klanken uit de 

ossenhoorn, midwinterhoorn, alpenhoorn en jachthoorn. Daarna gaan 

de belangstellenden via de kerkdeur de schaars verlichte kerk in onder 

begeleiding van pauken. Met af en toe blaasmuziek zal het licht 

centraal staan en de kerk steeds lichter worden. Ook Lucia, een meisje 

met een krans van vier kaarsen op haar hoofd, is aanwezig. Tijdens de 

woorddienst kan een kaarsje naar het altaar worden gebracht en mogen 

de vooraf ontvangen wenskaarten in een kerstboom worden gehangen. 

Na afloop is iedereen welkom onderin de toren voor een kopje 

koffie/thee, glühwein en iets lekkers. U bent van harte welkom dit 

samen te beleven. 
 

Tieneke van Lindenhuizen 
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Volkskerstzang 
 

Op maandag 23 december wordt de jaarlijkse Volkskerstzang 

gehouden in de Hofkerk. Medewerking wordt verleend door de CGGZ 

"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 

 

Bedankt! 
Blij verrast was ik toen ik op zondag 8 december jl. een prachtig boeket 

mocht ontvangen namens de Hofkerk! 

 

Met vriendelijke groet en hartelijke dank! Gerdi Breukink 

 

Hartelijk dank 

Heel hartelijk dank voor de prachtige bloemen en de vele reacties die 

wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn man. 

 

Nan de Jong-Wansing 

 

 Vergaderingen / bijeenkomsten in de Hofkerk  

 

Moderamen  Ma  6 januari  19.30 uur  

Werkgroep ouderenmiddag  Woe  8 januari 13.30 uur  

Ouderenmiddag  Zo  19 januari  15.00 uur  

Kerkenraad  Ma  20 januari  19.30 uur  

Commissie van de Toekomst  Di  21 januari  18.30 uur  
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Cultuurhuis de Hof  
Agenda december 2019  

 

Kerstconcert 21 december: 

Sfeervol en vrolijk kerstconcert op zaterdagavond 21 december in het 

Cultuurhuis de Hof door de zes verschillende koren van het 

Stadsjongenskoor o.l.v. Mariette Effing.  

Dennis Vallenduk begeleidt op vleugel en orgel.  

Aanvang: 19.30 uur, einde circa 21.00 uur. Er is geen pauze.  

Entree € 10,- volwassenen / € 5,- kinderen.  

 

Volkskerstzang in de Hofkerk: 

Maandagavond 23 december m.m.v. CGGZ ‘Crescendo’ o.l.v. Jan 

Willem Docter.  

Orgel: Koos Schollaardt en Jan Willem Docter  

Trompet: Jan Schreurs  

Midwinterhoornblazers  

Aanvang: 19.30 uur. Zaal open: 19.00 uur  

Toegang vrij; collecte voor bestrijding onkosten  
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De kerstboodschap  
 

Komt allen tezamen  

Komt allen bijeen  

om met elkander te beamen  

“kerstfeest viert men niet alleen” 

 

Laat ons samendrommen  

tijdens dit Kerstgebeuren  

zonder een ander te keuren  

wars van titels of adeldommen.  

 

Om dan een ieder te aborderen  

en als medemens te accepteren  

zodat de kerstgedachte  

elk leed zal verzachten.  

 

Laat ons gezamenlijk onderschrijven  

dat het vrede op aarde dient te blijven  

daar ’t streven naar macht  

nog nooit vrede heeft gebracht.  

 

Wanneer wij beseffen dat bij elke strijd  

we slechts ons zelve treffen.  

Pas dan kan de Kerstboodschap ons leren  

hoe wij de aarde dienen te beheren.  

 

(schrijver Dd J.)  
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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: 31 januari 2020  

 

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: 

23 januari 
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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