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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
In deze periode is de liturgische kleur groen en worden de zondagen
aangeduid als 'de zoveelste zondag' na Epifanie.
Op zondag 2 februari gaat Ds. Tieneke voor in een dienst waarin de
H. Doop wordt bediend. Voor bijzonderheden verwijs ik u door naar
haar eigen stukje.
9 februari zal er een speciale dienst zijn, verzorgd door de
Zwanenhofviering samen met het Liturgisch Koor uit Zenderen. Het
thema van de voorjaarscyclus is “wonder boven wonder”. Een aantal
wonderverhalen staan centraal. Wonderen stellen mensen voor
raadsels. Ze zetten niet alleen aan tot geloof maar ook tot ongeloof.
Jezus zelf lijkt iets anders te bedoelen met zijn wonderlijk handelen,
als hij zegt “uw geloof heeft u gered” Hij zet hiermee mensen in
beweging. In deze tweede meditatieve viering staat het wonderverhaal
van het dochtertje van Jairus centraal… Het vertrouwen op… en in…
geeft kracht om door reddeloosheid heen tot nieuw leven te
komen. Een mens, die zich kan blijven verwonderen, leeft, steeds
opnieuw. Geloven betekent: je openen voor het wonder van het
bestaan. Vertrouwen op: het komt goed. Inloop vanaf 10.00 uur.
16 februari komt Ds. Johan Meijer uit Borne naar de Hofkerk.
Waarschijnlijk kunt u zich nog herinneren dat hij een applaus kreeg
vorig jaar naar aanleiding van zijn vurig betoog over de "Nashville
verklaring"?
Zaterdagavond 22 februari gaat Yvonne Meyer voor, Henk Warnaar
is de organist. Op zondag 23 februari is er GEEN DIENST vanwege
de (on)bereikbaarheid van onze kerk in het carnavalsgedruis.
Op 1 maart gaat Ds. Tieneke weer voor en het zal het Hofkoor weer
meewerken aan de viering van Brood en Wijn.
Veel bezinning en inspiratie toegewenst, Koos en Ina Schollaardt
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Zondag – 2 februari - 10.00 uur Doopdienst
Voorganger
Ds. J. van Lindenhuizen
Ouderling
Mevr. J. Westera
Diakenen
Mevr. B. Frowijn
College van kerkrentmeesters
Dhr. B. Post
Organist
Dhr. J. Schollaardt

Zondagskind
Nadia ter Beek
Kindernevendienst
Hermien ter Beek
Collectes
1) Kerk in Actie/Werelddiaconaat
2) Instandhouding eredienst
Autodienst
Dhr. H. v.d. Toorn
Tel. 512623

Zondag – 9 februari - vanaf 10.00 uur Meditatieve oecumenische
viering, m.m.v. Twents Liturgie koor
Voorganger
Mevr. I. van de Bunt
Ouderling
Diakenen

Zondagskind
Samuel Akuesson
Kindernevendienst
Meilliany Utung
Collectes
1. Noodopvang dakloze
asielzoekers

College van kerkrentmeesters
Organist

Autodienst
Fam. van Dijk
Tel. 514470

Zondag - 16 februari - 10.00 uur
Voorganger
Ds. J. Meijer (Borne)
Ouderling
Mevr. R. van Dijk
Diaken
Mevr. J. Slinger
College van kerkrentmeesters
Dhr. H. Meulenbeld
Organist
Dhr. J. Schollaardt
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Zondagskind
Naut Verbeek
Kindernevendienst
Katja Verbeek
Collectes
1) Project kleine ring
2) Orgelfonds
Autodienst
Dhr. Troost
Tel. 074-3492690

Zaterdag – 22 februari – 19.30 uur Vesper
Voorganger
Mevr. Y. Meyer
Ouderling
Dhr. A. Ponsteen
Diaken
Mevr. C. Vrielink
College van kerkrentmeesters
Mevr. I. Simao

Organist
Dhr. H. Warnaar
Collectes
1) St. Armoedebestrijding Oldenzaal
2) Ouderenwerk eigen gemeente

Zondag – 1 maart - 10.00 uur
Heilig Avondmaal. M.m.v. Hofkoor o.l.v. Koos Schollaardt
Voorganger
Ds. J. van Lindenhuizen
Ouderling
Mevr. J. Westera
Diaken
Dhr. J. Bruil
College van kerkrentmeesters
Dhr. H. Medema
Organist
Dhr. J. Schollaardt

Zondagskind
Kindernevendienst
Collectes
1) Amnesty International
2) Eigen PKN gemeente
Autodienst
Fam. Arends
Tel. 551502
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Buitengewoon vriendelijk

De Raad van Kerken reikte ons het thema aan voor onze oecumenische
viering aan het begin van de week van gebed voor de eenheid:
buitengewoon vriendelijk. De woorden komen uit het laatste deel van
het boek Handelingen, hfst. 27 en 28. De apostel Paulus en zijn
reisgenoten lijden schipbreuk op Malta en worden daar met
buitengewone vriendelijkheid ontvangen. Nog steeds is het ieder jaar
op 10 februari St. Paul ’s Day voor de inwoners van Malta. Dan wordt
herdacht en gevierd dat Paulus in het jaar 60 voet op Malta zette en het
evangelie ‘binnen bracht’.
Paulus was onderweg met een groep van 276 mensen:
bemanningsleden, apostelen, reizigers, soldaten, gevangenen en zo
meer. Groepen die nu niet bepaald gelijk aan elkaar zijn. Maar Paulus
weet wonderwel de vrede tussen de groepen te bewaren. Hij houdt ze
voor dat de omstandigheden hen samenbinden en onder zijn leiding
delen ze zelfs met elkaar het brood. En wanneer ze op Malta stranden,
wordt hen buitengewone vriendelijkheid betoond door de
eilandbewoners. Hun anders-zijn vormt daarbij geen belemmering: er
wordt een vuur aangelegd, ze krijgen te eten en onderdak. Malta reikt
ons dit verhaal aan met de buitengewone opdracht om ook zelf
vrijgevig te zijn aan diegene die dat nodig heeft. Niet alleen aan hen
die op ons lijken maar juist ook aan hen die niet onze taal, cultuur of
ons geloof delen. Een verhaal dat ons leert om buitengewone
vriendelijkheid te ontvangen en door te geven. Hoe weet ik nog niet
maar op 10 februari ga ik het in ieder geval vieren: St. Paul ‘s Day.
ds. Tieneke van Lindenhuizen
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Doop
Op zondag 2 februari zal Sanne Maren Anna
Bakker gedoopt worden. Tijdens het gesprek met
de doopouders Gerrit-Jan en Tineke, ontdekten
we dat de datum toch ook best bijzonder is: 0202-2020. En dat het dan ook nog Maria Lichtmis
is, de dag waarop moeder Maria het kindje Jezus
in de tempel toont maakt het helemaal feestelijk.
Welkom allemaal om mee te vieren.
Tien jaar parochie: van harte!
Onze RK broeders en zusters begonnen het jaar feestelijk: de parochie
bestaat 10 jaar. Van harte! En ook is de nieuwe locatie van het Centraal
secretariaat/Pastoraal centrum aan de Kerkstraat 1 inmiddels officieel
in gebruik genomen. Iedere middag is er iemand aanwezig en u kunt
zo binnenlopen om even te kijken hoe het geworden is en een kopje
koffie te drinken. En indachtig onze oecumenische viering van 19
januari wordt u er vast buitengewoon vriendelijk ontvangen.
Even bijpraten en een belangrijk besluit
Allereerst hartelijk dank voor alle goede wensen. Het zijn er echt te
veel om ze persoonlijk te beantwoorden dus ik doe het maar even zo.
Dank voor jullie lieve blijken van medeleven, kaartjes en kadootjes.
En lof voor het moderamen, stagiaire Hanneke en alle anderen die
mee- opgevangen hebben op de werkvloer. Ik heb flinke burn-out
verschijnselen (gehad) en helaas is het nog niet helemaal voorbij. Het
is dus nog even wikken en wegen, wat doe ik wel en wat niet. Ik moet
in februari weer naar de bedrijfsarts en dan kijken we of ik zo zachtjes
aan weer de volle 28 uren op ga pakken. Met name op pastoraal gebied
blijf ik nog even in de luwte.
En dan het besluit. We wisten en weten allemaal dat onze 80%
predikantsplaats (70% voor mij en 10% voor Yvonne) niet
eeuwigdurend is. En we zijn er samen zo ingestapt in 2017 dat we alles
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op alles zouden zetten om die 80% te behouden. In de twee en een half
jaar dat ik hier ben hebben we al flinke stappen gemaakt voor de
toekomst. Maar het gaat niet hard genoeg. We moeten vaststellen dat
de Hofkerk in 2021 terug zal moeten naar 60% of nog minder. En dat
betekent ook dat er een nieuwe predikant zal komen omdat 60% voor
mij geen optie is. Daar ben ik vanaf het begin duidelijk in geweest. Ik
ga dus eind dit jaar stoppen. Voor mij en voor jullie een geweldige
uitdaging denk ik.
Voor mij betekent het dat ik op 31 december stop met het werken in
het instituut kerk. En dat ik dit jaar ga ontdekken waar God mij het
liefste ziet. Misschien wel weer als pionier. Of als zzp’er. Of allebei.
Of toch eerst naar het buitenland om vrijwilligerswerk te doen. En
waar zie ik mij zelf het liefst? Het zal niemand verbazen dat ik het
water, de ruimte en de stilte van Friesland mis. En het is niemands
schuld maar de woonsituatie hier pakt gewoon zeer ongelukkig uit.
Berghuizen is fijn maar het lawaai is teveel. En het is ook geen geheim
dat ik op de werkvloer een traditionelere dominee moet zijn dan ik ben.
Dat is voor mij ook een belangrijk argument. Ik ben en blijf nu eenmaal
een grensganger. En er zijn nog wel meer redenen uiteraard, we hebben
het er vast nog wel over. Voor de Hofkerk betekent het dat we de zaken
nog scherper op een rijtje moeten krijgen: wat is mogelijk en waar
zitten de ruimte en de groei en de mogelijkheden voor de toekomst.
Mooie uitdagingen voor ons allemaal die we vol enthousiasme op gaan
pakken.

Een belangrijk besluit
Dat schrijft onze dominee Tieneke van Lindenhuizen in haar
bovenstaande stukje. Zij heeft besloten om per 31 december 2020 te
stoppen met het instituut kerk, en dus ook met de werkzaamheden voor
de Hofkerk. De kerkenraad respecteert dit besluit. We gaan afscheid
nemen van een bijzondere en inspirerende vrouw.
Wij vinden het jammer dat wij na een aantal mooie jaren met haar, nu
verder moeten zonder haar. Zij heeft door de steen die door haar in de
spreekwoordelijke vijver is gegooid en die een rimpeling veroorzaakte
veel in beweging gezet. Denk eens aan de vele enthousiaste en
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inspirerende diensten waarin zij voorging, en de nieuwe ideeën die zij
heeft geïnitieerd zoals: Andere Koffie, Bakkie Scholtenhof,
Overzomeren, Zin in eten, Top 2000 dienst, en zo kunnen we nog wel
even doorgaan.
De kerkenraad staat voor een nieuwe uitdaging. In het voorjaar zullen
wij ook naar aanleiding van de opbrengst van de kerkbalans, de
meerjarenbegroting en het gesprek met de PKN ons gaan heroriënteren
op de toekomst. Wij zullen niet schromen om ook u hierin te betrekken
om samen met ons tot een plan te komen. Zoals jullie weten zijn we al
volop bezig met de toekomst van de Hofkerk en we gaan door op het
ingeslagen pad, met vertrouwen in de toekomst.
Namens de Kerkenraad, René Dreierink
Andere Koffie bij de Dominee wordt Koffie Stakenboer
En hoe mooi is dit: we gaan Andere
Koffie bij de Dominee verplaatsen
naar boerderij Stakenboer op Zuid
Berghuizen.
Dus
niet
alleen
koffiedrinken en een praatje op
woensdag maar op iedere dag van de
week. Elke ochtend van 10 tot 12 uur
bent u welkom om binnen te lopen en is er een vrijwilliger aanwezig.
Op woensdag zal er dan zoveel mogelijk iemand van ons eigen team
aanwezig zijn. De koffie kost 1,- en de overige kopjes zijn gratis. En
let ook op de overige activiteiten als u aanschuift, iedere dag is er wel
iets te doen: lunch, sport, wandelen, kookgroep, bingo en meer.
Welkom allemaal.
Studiedag pastoraat en ook even bijpraten
Op zaterdag 1 februari organiseren we in de Hofkerk een studiedag
voor de predikanten en pastorale werkers/ouderlingen van de Kleine
Ring-gemeentes. We gaan samen met Weerselo, Ootmarsum,
Denekamp, Tubbergen en onder leiding van een PKN-deskundige het
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pastoraat in onze gemeentes onder de loep nemen en plannen maken
voor de toekomst. Want ook de collega dominees weten het: als de
werkvloeruren gaan krimpen dan moeten we daar beleid op maken.
Niet iedereen is het met mij eens maar ik zelf ben een voorstander van
‘pastoraat op aanvraag’. Zeker gezien de tijd die er niet altijd is. Het is
een eigentijdse vorm die het snelst werkt: even een telefoontje en we
zijn er. En voor wie dat kan is er Bakkie Scholtenhof of Koffie
Stakenboer of een van de andere groepsactiviteiten. Het
rekenvoorbeeld breng ik ook graag weer even onder ieders aandacht.
Mijn 28 werkuren betekenen in de praktijk 20 werkvloeruren want een
dominee moet 4 uur voor bureauwerk (mail vooral) en 4 uur voor
onvoorzien werk inplannen in de week. En staat er een zondagse
viering gepland (reken 12 uur volgens de PKN norm) dan blijven er 8
uur over voor de vele en veelzijdige taken van een predikant. Je zou er
een burn-out van kunnen krijgen. Daarom nog even een reminder van
onze kant. Yvonne Meyer is het eerste aanspreekpunt, wilt u een
gesprek of begeleiding, bel dan even. We kijken daarna hoe we ’t het
beste kunnen oppakken en wie er het snelst beschikbaar is. Ga dus
vooral niet zitten wachten, dat is echt ‘zonde’ en is niet nodig. Want
we zijn (nog) gezegend met onze bezoekmedewerkers en ons pastorale
team. En zoals gezegd: ook op structureel niveau gaan we kijken hoe
en wat we van elkaar kunnen leren op het gebied van pastoraat. In vol
vertrouwen zoeken we samen en Ring-breed naar maatregelen die
recht doen aan ons allemaal. En denk gerust mee, graag zelfs.
Met hartelijke groet, ds. Tieneke

Een dienst anders dan anders:
Zwanenhofviering in onze kerk: zoals u misschien wel gelezen heeft
is de Zwanenhof te Zenderen failliet en de Zwanenhofviering maakte
gebruik van een ruimte in de Zwanenhof. Op dit moment zijn zij
zoekende naar een permanente locatie waar zij de vieringen kunnen
verzorgen. Elke 2de zondag van de maand verzorgen zij een viering,
die niet onder de vlag van de katholieke of protestantse kerk hangen
maar op zichzelf staan, maar die wel uit die traditie voortkomen. Deze
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vieringen worden ook regelmatig door mensen van onze gemeente
bezocht die hier positief over zijn.
De kerkenraad heeft een gesprek met hen gehad, om te kijken of wij
wat voor elkaar kunnen betekenen. Er is toen afgesproken om het een
keer uit te proberen.
9 februari zal er een Zwanenhofviering met medewerking van het
Twents Liturgie Koor in onze kerk plaatsvinden. Er is inloop vanaf
10:00 uur, om 10:15 wordt er begonnen met het inzingen, en om 10:30
uur zal de viering beginnen.
Daar wij bezig zijn met de toekomst van de Hofkerk en dit soort
vieringen graag een podium willen bieden in onze kerk, zullen wij na
de viering met elkaar evalueren of dit soort vieringen perfect passen in
onze doelstellingen, en deze vieringen een vaste plek in onze kerk
zullen krijgen. Zie ook in de extra informatie over de Zwanenhofviering in deze Hofstem, maar kijk ook op de website:
www.zwanenhofvieringen.nl.
Namens de kerkenraad, René Dreierink

De Zwanenhofviering in vogelvlucht
In 1986 zijn op initiatief van de Paters Redemptoristen en de
Marienburgvereniging de maandelijkse vieringen in de Zwanenhof
kapel in Zenderen van start gegaan. De vieringen op de tweede zondag
van de maand waren een reactie op conservatieve tendens van de RK.
Kerkprovincie, die een einde wilde maken aan de na-conciliaire
beweging van het Tweede Vaticaans Concilie, die gekenmerkt werd
door liturgische modernisering en Nederlands muziekrepertoire. Het
oecumenisch perspectief, dat langzaamaan is ontwikkeld, houdt in, dat
bezoekers en participanten vanuit de katholieke en protestante traditie
stammen en dat vorm en inhoud door beide tradities wordt gedragen
en gevoed. De aanwezigheid en inbreng van het Twents Liturgiekoor,
veelal repertoire van Oosterhuis zingend, zijn hierbij zeer belangrijk.
De gemeenschap van de Zwanenhofviering is een mentale: er is geen
officieel lidmaatschap, alle verplichtingen zijn op basis van
vrijwilligheid, de deur staat open voor iedereen. De vieringen trekken
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iedere maand ruim 150 bezoekers, die samen zingend en luisterend hun
geloof willen vieren en hierdoor geïnspireerd in de maatschappij
willen staan.
Het vertrek van de Paters Redemptoristen uit de Zwanenhof per 1
januari 2012 zorgde niet alleen voor een verandering in de organisatie,
maar betekende ook het wegvallen van financiële ondersteuning. Om
met eigen middelen de vieringen voort te kunnen zetten is in 2012 de
Stichting Zwanenhofviering opgericht. De afgelopen jaren heeft de
Zwanenhofviering bewezen voldoende vitaliteit en draagkracht te
hebben om op eigen benen te staan.
Door het faillissement van de Zwanenhof in het najaar van 2019 zijn
we sinds oktober 2019 dakloos geworden. We trekken momenteel rond
op zoek naar een ander thuisland. Een Bijbelse herkenning ligt voor de
hand; we nemen er de tijd voor en zijn dankbaar voor de gastvrijheid
die we inmiddels ondervinden.
Voor verdere informatie zie www.zwanenhofviering.nl

Meeleven
Wat een schrik was dat voor Jet Slinger en haar mede gymnasten. Maar
wat is er snel en adequaat gereageerd. Zo heeft de Tia die haar trof
gelukkig geen blijvende schade veroorzaakt. Sterkte Jet met het op
orde brengen van je agenda. Meer ‘leuk en ontspanning’ en minder
‘plicht en moeten’.
Mevrouw Middag moet leren leven met twee gehavende schouders.
Als je er beperkt in raakt weet je pas hoe vaak je je armen gebruikt.
We wensen u veel sterkte en hopen dat slimme en praktisch hulpen
(ergo) u wat verlichting kunnen brengen.
Roel Jansen moet een nader onderzoek ondergaan. We hopen en
bidden van harte dat de uitslag ervan goed zal zijn.
Wij wensen alle zieken en mensen die een moeilijke periode ervaren
in hun leven veel moed en kracht én lieve mensen toe om u en jou bij
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te staan. Als het pastorale team daarin een rol kan spelen, laat het ons
dan alstublieft weten.
Pastoraal team Hofkerk
Overzicht giften en collectes december

Collectes en giften:
1 dec. Amnesty International € 70,15
8 dec. St. Matamba € 78,20
8 dec. orgelfonds € 63,25
15 dec. Hospice Oldenzaal € 79,72
1, 15, 22, 24, 25 dec. college van kerkrentmeesters € 496,93
22, 24, 29 en 31 dec. diaconie € 405,98
24 dec deurcollecte € 200,83
25 dec. Kerk in Actie, Kinderen in de Knel € 121,95
28 dec. Top 2000 dienst € 151,63
29 dec. vernieuwingsgelden € 71,90
Volkskerstzang € 387,50 (totale opbrengst € 600)
Koffiepotje nov/dec € 121,87
Giften:
Van personen die onbekend wensen te blijven ontvingen mevr.
Schuurman € 20 en € 10, mevr. Tel € 15, mevr. van Milligen € 20,
mevr. Wolters-Bosch € 20 en mevr. Racer Palthe € 15 voor de kerk en
Y. Meijer 2x € 20 en dhr. Ponsteen € 15 voor de diaconie.
Hartelijk dank hiervoor,
Janke Meulenbeld

Collectedoelen van de diaconie in februari
02 februari: Kerk in actie/Werelddiaconaat: Oeganda – Goed boeren
in een lastig klimaat: In het noorden van Oeganda is het niet
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gemakkelijk om boer of boerin te zijn. De regen wordt er steeds
onvoorspelbaarder door de wereldwijde klimaatsverandering. Samen
met de Kerk van Oeganda steunt Kerk in Actie boerengezinnen in hun
strijd om het dagelijks bestaan. Boeren leren nieuwe, duurzame
technieken voor productie en opslag van gewassen. Ook worden
energiezuinige oventjes gemaakt, bomen opnieuw geplant, visvijvers
aangelegd en bijenkorven geplaatst. Zo wordt de natuur beter
beschermd en hebben boeren een stabiel inkomen.
16 februari: Project Kleine Ring: het collectedoel van de kleine ring
voor 2020 is Stichting De ruime Wind. Deze Stichting organiseert
sinds 1982 zeilkampen voor jongeren van 11 t/m 17 jaar. De leiding
van de kampen is in handen van vrijwilligers, die zich keihard inzetten
om de jongeren een onvergetelijke vakantieweek te bezorgen. Op de
kampen van de Ruime Wind komen hele verschillende kinderen, ieder
met een eigen verhaal. De ruime Wind probeert haar zeilvakanties voor
iedereen betaalbaar te maken. Door subsidies en donaties kunnen ook
kinderen uit gezinnen met minder geld mee op kamp. Meer informatie
is te vinden op de website: www.ruimewind.nl
23 februari: Stichting Armoede Bestrijding Oldenzaal.
Namens de diaconie, Joke Flokstra

De Hofvijver
Er hebben weer veel mensen aan ons gedacht. Zo vond iemand op
zolder dingen die we goed konden gebruiken. Een ander had nog een
boodschappenkarretje; ook heel welkom en een rollator. Mocht u
mensen kennen die zelf geen hulpmiddelen kunnen aanschaffen geeft
u dan a.u.b. door dat er veel gratis is af te halen. Uit Hengelo is ook
een leren bank gebracht.
Hartelijk dank dat u steeds weer aan ons denkt.
Namens de diaconie, Jet Slinger-de Graaf
Tel.nr. 662093 of 06 81504914 jetslinger10@gmail.com
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Een TOEKOMST voor de HOFKERK
Tubantia: Hofkerk wil er zijn voor heel de stad
De Commissie Toekomst Hofkerk heeft zichzelf flink onder druk
gezet. Voorzitter Arjen van Dijk en René Dreierink zijn naar Tubantia
gestapt. De krant pakte 16 januari royaal uit onder de kop: Hofkerk wil
er zijn voor heel de stad. “Het is nu tijd voor durven en doen”, heeft
René dapper tegen de verslaggever gezegd. Arjen noemde 2020 het
jaar waarin stappen dienen te worden gezet. “Er gebeurt al veel, maar
wij dromen er al lang van onze kerk nog meer te verbinden met de
Oldenzaalse samenleving”, aldus de voorzitter. Omdat vooral de eigen
kerkleden op de hoogte moeten blijven, hebben Arjen en Bertus van
Dijk de oud-journalist in eigen gelederen gevraagd in de Hofstem
verslag te doen van het commissiewerk. Dit is dan ook het eerste
artikeltje in wat een maandelijkse productie kan worden als
commissieleden en andere meedenkers voor schrijfstof zorgen. Per email graag: w.timmers@planet.nl.
Lid van de commissie ben ik niet. Die bestaat uit Arjen van Dijk,
Bertus van Dijk, Inge Simao, Hanneke Bugter, Gerrit Dortland en
René Dreierink. Maar verslag uitbrengen wil ik best. De Van Dijken
en hun vrienden hebben nogal hun nek uitgestoken! Daar moet onze
hele kerkgemeenschap zich bij betrokken voelen, lijkt me.
Ik ben zelfs voor mijn laptop gaan zitten om een eigen fantasie uit te
werken. Het werd een toekomstbeeld van onze kerk als tempel en
cultureel centrum. De kerkzaal zou voor allebei zijn – wel met prettige
fauteuils, want van een concert of een musical geniet je niet op houten
stoelen. Het ratjetoe van kamertjes, zaaltjes, keukentje en halletjes zou
door een architect onder handen moeten worden genomen, waardoor
royale ontvangstruimtes ontstaan, misschien wel met een serre zoals in
de Enschedese Ontmoetingskerk. De hoofdingang aan de
Hofmeierstraat zou voor de kerkdiensten blijven, terwijl de zijdeur met
een royale entree dan de theateringang wordt, met in heldere letters
‘Cultureel Centrum De Hof’. Het zal u niet verbazen dat mijn
luchtfietserij in de prullenbak is beland. Zo kun je niet beginnen. Het
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is voorlopig aftasten en zoeken, met beide benen op de grond. En dat
zo open mogelijk, want hier en daar was al het spookbeeld ontstaan
van onze kerk als toekomstige bioscoop toen Simon Schutte aan
Tubantia vertelde dat voor zijn Filmhuis wordt onderzocht of het een
rol kan spelen in de plannen van de Hofkerk. Maar wie weet.
“Letterlijk en figuurlijk moet het gezicht van de Hofkerk op de
binnenstad gericht zijn”, citeert Tubantia. Er zijn contacten met het
Filmhuis, maar ook met Kaliber Kunstenschool, De Bond, de bieb en
andere instellingen die uitkijken naar extra ruimte.
Arjen heeft zijn visie in eigen kring nu een aantal keren gegeven en
toegelicht, waarna de commissie zich gesteund weet door kerkenraad
en kerkrentmeesters. Het Oldenzaalse gemeentebestuur heeft
financiële steun beloofd. De kerk heeft echter ook eigen vermogen, een
grote groep actieve vrijwilligers en de vitaliteit om ambitieuze plannen
waar te kunnen maken, vertelde hij in de krant.
Met bewondering volgt Arjen van Dijk het werk van ds. Ruben van
Zwieten die met De Nieuwe Poort in Amsterdam een huis voor
ontmoeting en inspiratie voor iedereen wil zijn, een plek voor lezingen
en debat, waar je mensen kunt ontmoeten die je normaal gesproken
niet zomaar tegen het lijf loopt. Natuurlijk kun je ook gewoon
binnenstappen voor een hapje en een drankje, aldus de eigen
informatie van De Nieuwe Poort.
Meer dan een (te) mooie toekomstdroom kan zoiets voor de Hofkerk
niet zijn, maar de woorden hadden ook van onze eigen dominee
Tieneke kunnen komen, die vindt dat wij ‘ruimte moeten scheppen
voor vormen van participatie, een gastvrije en niet-dwingende ruimte
moeten bieden voor iedereen’, zoals zij in het decembernummer van
de Hofstem schreef.
Al moet het allemaal nog op gang komen, het onderwerp heeft toch
zoveel aandacht in eigen kring dat kerkenraadvoorzitter René
Dreierink het zinvol heeft gevonden zijn begeleidende brief bij de
Actie Kerkbalans te beginnen met “Centraal staat nog steeds de
zondagse eredienst”…
Wim Timmers
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Wijsheid
Wat is wijs?
Paulus botste al in het begin van zijn missie in Griekenland tegen de
Griekse wijsheid. We lezen dat dan ook in 1 Korinthiërs 1: 20 “Waar
is de wijze? Waar de Schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze
wereld? Heeft God niet de wijsheid van deze wereld dwaas gemaakt?”
en vers 27 – 30 “het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om
de wijzen te beschamen, en het zwakke van de wereld heeft God
uitverkoren om het sterke te beschamen. En het onaanzienlijke van de
wereld en het verachte heeft God uitverkoren, en wat niets is, om wat
iets is teniet te doen, opdat geen vlees voor Hem zou roemen. Maar uit
Hem bent u in Christus Jezus, Die voor ons is geworden wijsheid van
God en gerechtigheid, heiliging en verlossing.”
Jezus’ komst is dus Wijsheid van God. Dat is van een totaal andere
dimensie dan de wereldse wijsheid. Op zoek naar Gods wijsheid kom
ik al gauw bij Spreuken 8 terecht. Vanaf vers 22 gaat het over een
persoon, die “Wijsheid” is: “De HEERE bezat Mij aan het begin van
Zijn weg, al vóór Zijn werken, van oudsher. 23Van eeuwigheid af ben
Ik gezalfd geweest,
vanaf het begin, vanaf de tijden voordat de aarde er was. 24Toen er
nog geen diepe wateren waren, was Ik geboren…..”
Welk een wijsheid van God als ik lees in Johannes 1: 14“Het Woord
is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn
heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de
Vader), vol van genade en waarheid.”
Mogen we op Hem ons volledige vertrouwen stellen? Dat is wijs.
Ernst van Olffen
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Terugblik op Hofavond van 8 januari
Woensdag 8 januari was de eerste Hofavond van het nieuwe jaar. Wim
Gaalman was gevraagd om met ons in gesprek te gaan over het
jaarthema “Ruimte”. We kunnen terugkijken op een zeer goed
bezochte en inspirerende avond. Wim is een enthousiaste open man
die vertelde over zijn zoektocht in het leven en zijn omgaan met het
grote mysterie. Hij is opgevoed in de traditionele katholieke traditie,
maar heeft in zijn latere leven ook in alle openheid gezocht naar andere
vormen van spiritualiteit. Hij ontdekte dat iedere godsdienst op zijn
eigen wijze bezig is met dezelfde levensvragen en dat er niet één
waarheid is. Je kunt alleen maar praten over wat voor jou persoonlijk
van waarde is in het leven. Ook deelde hij zijn gedachtes over onze
plaats in de kosmos en onze plaats in de tijd, zoals: ons aardse leven is
als een druppel water die opspat uit de oceaan van liefde. Een oceaan
waaruit we voortkomen en waar we ook naar teruggaan; in ons leven
is er een voortdurend verlangen om uit de af gescheidenheid te komen
en om tot bestemming te komen in ons eigen leven; in stilte en
contemplatie kunnen we de ruimte ervaren waarin we meer en meer
ontvankelijk worden voor de aanwijzingen die het leven ons geeft om
tot verbinding te komen. Het was een boeiende en zeer inspirerende
start van 2020.
Babs Oosterwijk

Hofavond op 12 februari: Over de spiritualiteit van de
Zwanenhof en de door onszelf beleefde spiritualiteit
Dit seizoen is het thema van de Hofavonden ‘Ruimte’. Spreker op de
komende Hofavond is theologe Susan van Os. Zij is één van de
voorgangers bij de regionaal bekende Zwanenhofvieringen die altijd
in Zenderen werden gehouden. Tijdens deze avond zal ze vertellen
over het ontstaan en de ontwikkeling van de vieringen. Met name de
achterliggende spiritualiteit en de ontwikkeling ervan door de jaren
heen krijgt aandacht tijdens haar lezing. Na de pauze is er gelegenheid
om in dialoogvorm met elkaar in gesprek te gaan over ieders
persoonlijke beleving van spiritualiteit. En ook over wanneer ieder
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voor zichzelf tijdens diensten/vieringen en/of andere momenten
‘innerlijke ruimte’ ervaart. Wat brengt jou dat? En wat is daarvoor bij
jouzelf of in je directe omgeving nodig?
Van harte welkom op woensdag 12 februari op de Hofavond.
Aanvang: 20.00 uur. Vanaf 19.45 uur staan koffie en thee klaar.
Mark Verschoor en Gert de Wolf

Versterking leiding Jeugdkerk en Hofbrug gezocht
Iedere laatste zondagochtend van de maand is er Jeugdkerk voor
jongeren vanaf 12 jaar die gestart zijn met het voortgezet onderwijs.
Daarnaast is er in het voor- en najaar voor de jongeren een ‘Hofbrug’;
een blok van zo’n zes weken voor de hiervoor genoemde
leeftijdsgroep. Helaas heeft Harrie Duivenbode aangegeven dat hij in
2020 niet meer actief kan zijn m.b.t. de Jeugdkerk en Hofbrug. Harrie
heeft dit meerdere jaren gedaan en wij bedanken hem voor zijn inzet
voor het jeugdwerk binnen de Hofkerk. Om de jongeren van de
Hofkerk te kunnen blijven bedienen met activiteiten zijn wij op zoek
naar versterking voor de Jeugdkerk en Hofbrug. Lijkt het je wat om
binnen deze groep mee te draaien dan kun je contact opnemen met
Gerard Pape, Martin Kila of dominee Tieneke. We kunnen je dan meer
vertellen wat het inhoudt.
Gerard Pape, Jeugdouderling

Sirkelslag Young 2020
Op vrijdagavond 7 februari (19.15 uur tot 22.00 uur) doen we met de
jongeren mee met Sirkelslag Young 2020. Het allerleukste spel van
heel Nederland. Een spannende, interactieve battle waarbij jongeren
uit verschillende gemeenten in Nederland de strijd met elkaar aangaan.
We spelen het spel vanuit onze kerk, via een live-uitzending en met
Klaas van Kruistum van de KRO-NCRV. Via social media staan we
online in verbinding met honderden andere jeugdgroepen uit heel
Nederland. Het thema is: 'Kom in beweging' en het zal gaan over Jona.
De jongeren van de Hofbrug en de catechese doen mee maar wie nog
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meer jongeren weet, meld je aan bij Martin, Hanneke, Harrie, Gerard
of bij ds. Tieneke. En kijk even op de site van Sirkelslag hoe leuk het
is.

Top 2000 kerkdienst
Uit nieuwsgierigheid en omdat ik in de top 2000 altijd veel mooie
muziek terugvind, ging ik naar de Top 2000 dienst op zaterdagavond
28 december. Ik had geen idee hoe die dienst er uit zou zien. Meteen
bij binnenkomst werd ik al verrast. Er was koffie, of een ander drankje,
en er waren prachtige, mooie ronde en lekkere oliebollen. In het
middelgedeelte waren de stoelen helemaal naar achteren geschoven en
de ronde praattafels voor het koffiedrinken, waren naar voren
geplaatst. Het was al gezellig druk toen ik binnenkwam met een mooie
mix van jonge en oudere mensen. De zijkanten waren al redelijk bezet
dus zette ik me met een kopje koffie en een oliebol wat onwennig op
een van de stoelen in het middengedeelte. Dominee Tieneke heette
iedereen van harte welkom en nodigde ons uit om lekker mee te zingen
en swingen. Het koor VOF de Hof was voor deze gelegenheid
uitgebreid met liefhebbers die graag willen zingen. Het was een groot
koor, met eveneens een mooie mix van jong en ouderen. Op een
gekleurd scherm werden de teksten van de liederen geprojecteerd en
kon iedereen meezingen. Prachtige liederen zoals Mag ik bij je
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schuilen van Claudia de Breij, Vrienden van Marco Borsato, Imagine
en Happy Christmas van John Lennon, Let it be van de Beatles, De
sound of silence van Simon en Garfunkel, Arcade van Duncan
Lauwrence en nog vele andere. Tieneke gaf op de liederen mooie
toelichtingen, in verbindende teksten, over het ontstaan van de
liederen, welke boodschap het uitdraagt en het tijdfragment waarin het
is ontstaan. En hoe die mooie muziek mensen kan raken. De aanslagen
in Parijs in november 2015 en de Europese vluchtelingencrisis waren
door de indringende tekst van invloed op de populariteit van het lied
van Claudia de Breij, bij Imagine het verhaal over de week in bed van
John Lennon met zijn vrouw Yoko Ono in het Hilton Hotel in
Amsterdam, om aandacht te vragen voor de vrede. Het lied van Simon
en Garfunkel dat is ontstaan naar aanleiding van de moord op John F.
Kennedy. Tieneke vertelde dat ze haar moeder in de keuken zag huilen
toen ze op de radio hoorde dat Kennedy was vermoord. Als kind maakt
het diepe indruk als je zomaar iemand ziet huilen, waarvan je houdt en
je niet kunt plaatsen waarom het verdriet er is. Op deze manier, en dat
geldt voor heel veel mensen, weet je nog precies wanneer die
belangrijke wereldgebeurtenissen hebben plaatsgevonden. Het koor
zong prachtig, en ik had al heel snel mijn stoel verlaten om mee te
zingen en te swingen. Jan Schoenmaker had er samen met zijn vrouw
Annemarie en twee andere muzikanten in zeven weken tijd een
prachtige muzikale omlijsting van gemaakt. Een jonge vrouw uit het
koor, die al twee keer was geopereerd, en nog ongewis was over het
verdere verloop over haar ziekte, legde een gloedvol getuigenis af over
haar geloofsvertrouwen en dat ze de angst had overwonnen. Het was
een prachtige dienst, die veel enthousiasme bracht. Ik moest denken
aan de gemeenteavond die we eind oktober in onze kerk hadden over
de toekomst van onze kerk. Welnu, de Top 2000 dienst was zeker wat
mij betreft, een richting van kerk zijn, die toekomstwaarde kent waar
jonge mensen een band mee kunnen hebben en door geïnspireerd
kunnen raken. De Hofkerk is een prachtig gebouw met vele
mogelijkheden en dat werd deze zaterdagavond door de
initiatiefnemers uitstekend voor het voetlicht gebracht. Met een blij
gevoel fietste ik zingend naar huis.
Joop Bruil.
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DWARS DOOR DE BIJBEL

Kees Posthumus, 31 januari 2020, 20.00 uur, Kulturhus Denekamp.
In “Dwars door de Bijbel” snelt verhalenverteller Kees Posthumus van
Genesis naar Openbaringen, en weer terug. In tientallen korte verhalen,
samenvattingen en liedjes gaat hij op reis door de Bijbel. Het gaat hem
daarbij vooral om “dwarse” verhalen, over dappere doorzetters en
dwarsliggers. Geen verhaal is veilig. De torenbouw van Babel, in
allerlei talen. De verloren zoon, heen en weer terug. De barmhartige
Samaritaan, verteld vanuit de man die gewond aan de kant van de weg
lag. Jona op zijn kansloze missie.
De Bijbelverhalen zijn als het leven zelf, vol liefdes, teleurstellingen
en wonderen, vol geloof, hoop en liefde. In ruim een uur bent u weer
helemaal up-to-date met de Bijbel.
De voorstelling wordt u aangeboden door de Protestantse Kerk,
Denekamp. Toegang is gratis. Een vrije gift voor de Paulien van
Deutekom foundation wordt op prijs gesteld.*
Graag reserveren via dwarsdoordebijbel@gmail.com
* De Denekampse Wendy Wassink kreeg de diagnose longkanker. Zij
maakte naar aanleiding hiervan de eenmalige glossy VIER! Over hoe
zij - ondanks deze diagnose - op zoek gaat naar geluk. De
meeropbrengst van de verkoop gaat volledig naar de Paulien van
Deutekomfoundation, genoemd naar de schaatsster die aan
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longkanker overleed (www.paulienvandeutekomfoundation.nl). Deze
stichting financiert nieuw onderzoek (Amsterdam UMC) naar een
betere behandelmethode.
Rianke Lubberding

Carlos in de Hofkerk
Wie wel eens naar Expeditie Robinson op televisie heeft gekeken weet
wie Carlos is. Hij was één van de vier onbekende Nederlanders die in
2017 mee heeft gedaan aan de populaire expeditie op een onbewoond
eiland. Hij is geboren in Oldenzaal, topsporter, en sinds hij heeft
meegedaan aan Expeditie Robinson en ook nog de finale won is hij een
bekende Nederlander. Op zondag 16 februari wordt hij in de Hofkerk
geïnterviewd door een aantal jongeren over zijn ervaringen op het
onbewoonde eiland en gaan we met hem en met elkaar in gesprek over
wat zo'n ervaring kan betekenen voor je dagelijkse leven. Het thema
van deze middag is “overleven”. Hoe overleef je in moeilijke
omstandigheden en wat trekt je er door? Wat gebeurt er als we ineens
voor grote uitdagingen in ons leven komen te staan, wat zien we dan
gebeuren? Welke waarden blijven overeind en welke gooien we
misschien wel met gemak overboord? En als het “maar” een spel is,
maakt dat spelelement dan alles anders? Als je moet overleven, gelden
dan andere regels? Dit zijn levensvragen waar het in de kerk ook over
gaat. Carlos laat aan de hand van beelden uit Expeditie Robinson zien
wat hij daarvan heeft geleerd over zichzelf en over het leven. Het gaat
over vertrouwen, eenzaamheid, doorzettingsvermogen, respect en
vriendschap. Af en toe zal het vuurtje flink opgestookt worden en in
de finale hopen we te kunnen zeggen dat deze middag voor iedereen
pure winst is geweest.
We beginnen om 15.00 uur en om 16.30 sluiten we af met een hapje
en een drankje. Iedereen is van harte welkom en de toegang is gratis.
Tieneke van Lindenhuizen, Hanneke Caron en Rianke Lubberding
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OUDERENMIDDAG 19 januari 2020
Het was weer een gezellige middag waar we elkaar een gelukkig
Nieuwjaar wensten. We werden ontvangen met thee en koffie en
"knieperkes", gebakken door Mariet en Marianne Hamhuis.
Met
een
prachtige
overdenking/meditatie van
Yvonne
Meijer.
De
begeleiding van de liederen
was in handen van Judith
Naber. De mensen die er
waren hebben genoten van
een goed verzorgde middag
die
voorzien was
van
hapjes, door Riejennie
gemaakt, en een drankje.
Vooral de advocaat met slagroom was in trek.
Er was nog gelegenheid om een kaarsje aan te steken voor de mensen
die het minder hebben of die ziek zijn. Na de meditatie was er een
collecte. Daarna werd er
gesjoeld er werd een quiz
gedaan en er werd lekker
ontspannen met
elkaar
gepraat.
Kortom
een
heerlijke middag.
De volgende seniorenmiddag is op 14 juni a.s.
Janny Standhardt

24

Bedankt!
Blij verrast was ik dat mijn naam werd genoemd en ik de bloemen
kreeg. Ik geniet er dagelijks van. Veel dank daarvoor.
Jet Slinger-de Graaf
Hartelijk dank voor de bloemen welke wij, ter bemoediging, mochten
ontvangen van de Hofkerk.
Fam. van Hemert
Bloemen!
Prachtig waren ze, de bloemen, welke wij ontvingen ter bemoediging!
Hartelijk dank.
Fam. Pleijhuis
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Vergaderingen / bijeenkomsten in de Hofkerk
Bijeenkomst Leendert Vriel
College van kerkrentmeesters
Commissie Eredienst
Moderamen
Evaluatie ouderenmiddag
Sirkelslag Young 2020
Diaconie
Presentatie Carlos Platier
Toekomst van de Hofkerk
Jeugdkerk
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Di
Di
Ma
Ma
Di
Vrij
Ma
Zo
Ma
Zo

28 jan.
28 jan.
3 febr.
3 febr.
4 febr.
7 febr.
10 febr.
16 febr.
17 febr.
1 mrt.

13.30 uur
19.30 uur
10.00 uur
19.30 uur
13.30 uur
19.15-22.00
20.15 uur
15.00-17.00
20.00 uur
10.00 uur
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Redactie Hofstem
Aanleveren kopij
U kunt de kopij (bij voorkeur) digitaal aanleveren.
E-mailadres: hofstem@hofkerk-oldenzaal.nl

Uiterlijke
inleverdatum:
20 febr.
vóór 18.00
uur

Getypte of handgeschreven kopij voorzien van
naam, adres en telefoonnummer inleveren op het redactieadres (zie
colofon pag. 2). Later aangeleverde informatie wordt niet verwerkt!
We proberen zoveel mogelijk de aangeleverde kopij te plaatsen.
Aangezien we aan een maximum aantal pagina´s zijn gebonden, kan
het voorkomen dat we uw bijdrage door moeten schuiven naar een
volgende keer. We zullen u hiervan altijd op de hoogte stellen.
De volgende Hofstem verschijnt: 28 februari 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
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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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