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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
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Rondom de diensten
We naderen de tijd van gedachtenis aan het lijden en sterven van onze
Heer Jezus Christus.
40 dagen voor Pasen, een tijd van vasten, een ritueel wat ook in de
Protestantse Kerk vaker aandacht krijgt.
De eerste zondag van de 40-dagentijd vieren wij het Heilig Avondmaal
met Dominee Tieneke. Medewerking wordt verleend door het
Hofkoor, wat o.a. een bewerking van Ps. 121 zingt: "Zie ik de bergen"
Op 8 maart komt Ds. Peter ten Kleij weer naar de Hofkerk en wordt de
dienst in het Twents gedaan. Henk Warnaar begeleidt de samenzang
op het orgel.
Woensdag 11 maart hebben we de Biddag voor het gewas. Om 18:30
uur starten we met de gezamenlijke maaltijd en aansluitend een korte
dienst door onze Ds. Tieneke. Aansluitend Hofavond (Zie verderop in
deze Hofstem)
Zondag 15 maart wordt de dienst geleid door Ds. Wim Blanken uit
Zutphen. Feest van herkenning!
Op 22 maart komt Ds. Huib Stolk uit Denekamp naar de Hofkerk. Hij
is al een keertje eerder geweest; de echtgenoot van de dominee uit
Denekamp (Ds. Erna Lensink)
29 maart een 'gewone' dienst met Ds. Tieneke met Koos aan het orgel.
Allen hartelijk welkom en inspirerende diensten gewenst in één van de
mooiste kerkelijke tijden!
Op naar Pasen!
Koos en Ina Schollaardt
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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
Diakenen
Dhr. J. Bruil
College van kerkrentmeesters
Dhr. H. Medema
Organist
Dhr. J. Schollaardt

Zondagskind
Lisa Brinkman
Kindernevendienst
Marjolein Brinkman
Marianne Hamhuis
Collectes
1) Amnesty International
2) Eigen PKN gemeente
Autodienst
Fam. Arends
Tel. 551502

Zondag – 8 maart - 10.00 uur
Voorganger
Ds. P. ten Kleij (Nijverdal)
Ouderling
Dhr. G. Pape
Diakenen
Dhr. F. Woordes
College van kerkrentmeesters

Zondagskind
Geen
Kindernevendienst
Geen
Collectes
1) Casa Elia
2) Instandhouding pastoraat

Dhr. H. Schreurs
Organist
Dhr. H. Warnaar

Autodienst
Fam. Dreierink
Tel. 533030

Woensdag - 11 maart - 18.30 uur
Biddag voor arbeid en gewas
Voorganger
Ds. J. van Lindenhuizen
Diaken
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Organist
Dhr. H. Warnaar

Zondag – 15 maart - 10.00 uur
Voorganger
Ds. W. Blanken
Ouderling
Mevr. M. v.d. Langemheen
Diaken
Dhr. G. Dortland
College van kerkrentmeesters
Dhr. B. Post
Organist
Dhr. J. Schollaardt

Zondagskind
Naut Verbeek
Kindernevendienst
Katja Verbeek
Collectes
1) Kerk in actie/noodhulp
2) Orgelfonds
Autodienst
Fam. van Hemert
Tel. 517722

Zondag – 22 maart - 10.00 uur
Voorganger
Ds. H. Stolk (Denekamp)
Ouderling
Mevr. R. van Dijk
Diaken
Mevr. B. Frowijn
College van kerkrentmeesters
Dhr. H. Meulenbeld
Organist
Dhr. J. Schollaardt

Zondagskind
Geen
Kindernevendienst
Geen
Collectes
1) Dorcas
2) Jeugdwerk
Autodienst
Mevr. W. Sanderman
Tel. 522271

Zondag – 29 maart - 10.00 uur
Voorganger
Ds. J. van Lindenhuizen
Ouderling
Dhr. A. Ponsteen
Diaken
Mevr. A. Wolbers
College van kerkrentmeesters
Mevr. I. Simao
Organist
Dhr. J. Schollaardt

Zondagskind
Samuel Akuesson
Kindernevendienst
Marjolein Brinkman
Collectes
1) Kerk in actie / Werelddiaconaat
2) Instandhouding eredienst
Autodienst
Mevr. H. Bugter
Tel. 518055
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Voor mij is geluk…
Heeft u de film ‘De beentjes van SintHildegard’ al gezien? Ik las dat de zeven
zalen in Enschede op één en hetzelfde
moment en met dezelfde film vol zaten. Met
die beentjes dus. ‘Nederland heeft meer
Finkers nodig’ twitterde iemand toen hij
weer eens in DWDD (De wereld draait door)
was. En zo is het. De beentjes van SintHildegard gaat over de liefde, over een
teveel aan liefde. Gedda houdt zoveel van Jan dat hij het er benauwd
van krijgt. Met de film geeft Finkers ons een scherp beeld van de liefde
mee: voor in je relatie, voor de band met je kinderen of voor welke
relatie dan ook: ‘Twee houtblokken op elkaar, dat geeft geen vuur. Ze
moeten een beetje los van elkaar liggen om te ademen en te branden.’
Onmeunig mooi Herman, daar wordt een mens gelukkig van. En lees
of zing lied 783 uit het Liedboek er dan ook eens bij. Gerard van
Midden schreef er een mooi artikel over in het blad Woord & Dienst.
Het is een lied voor kinderen dat raakt aan de vragen die we allemaal
hebben: wat is geluk en kun je anderen ook gelukkig maken? In drie
coupletten benoemen kinderen wat geluk is: niet het hebben van veel
Lego maar ervaringen in de natuur, het bos en het strand, ervaringen
met anderen en de waarden die Jezus ons meegeeft. Ook zo onmeunig
mooi.
Voor mij is geluk de wind om mijn oren,
de zon in de lucht en languit in 't gras.
Voor mij is geluk de stilte te horen
om zo te ontdekken hoe het ooit was.
Voor mij is geluk het leven te delen,
een hand in mijn hand en samen op pad.
Voor mij is geluk mijn huisdier te strelen
en zachtjes te fluist'ren: 'jij bent mijn schat'.
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Voor mij is geluk om vrede te maken.
De hoop dat het kan, die wil ik niet kwijt.
Voor mij is geluk de ruzies te staken,
om muren te slechten, stoppen met strijd.
Om liefde te geven, nu en altijd.
ds. Tieneke
Viering: In een ander licht 14 maart. Over Eenvoud
Wie ook regelmatig te zien is in DWDD is de bekende psychiater Dirk
de Wachter. Hij schreef een boek met als titel: ‘De kunst van het
(on)gelukkig zijn’. De groep die de viering ‘In een ander licht’
voorbereidt is bezig met dit boek. In de avondviering van 14 maart zal
het daar over gaan (dit keer in het Emmaushuis). De Wachter schrijft:
‘We willen het verdriet wegdenken, het hoort er niet te zijn. Maar dat
kan niet. Streven naar geluk als levensdoel is een vergissing. Streven
naar zin en betekenis daarentegen, is waar het leven om draait.’ Zin
om verder te praten over dit onderwerp? De voorbereidingsgroep
nodigt u van harte uit voor 14 maart, aanvang 19.00 uur. Na de viering
is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. En ja, toch jammer
dat DWDD stopt.
Jeugd en jongeren
1. De 18+ groep komt 17 maart weer bij elkaar (maandelijkse
gespreksgroep).
2. Sirkelslag was weer een heerlijke avond en we zijn 3e geworden, 3e
van de 750 groepen! Zie het verslag van stagiair Hanneke.
3. Het tweede blok Hofbrug-avonden is weer ingevuld - vrijdags van
half 8 tot half 9 en onder leiding van Gerard, Martin, Hanneke en ds.
Tieneke: 28 februari, 6 maart, 13 maart, 20 maart en 27 maart.
4. Op donderdag 2 april doen we ’s avonds met de jeugd mee met de
Fakkeloptocht voor de vrijheid, precieze aanvang laten we nog weten,
zal rond 19.00 uur zijn.
5. De Jeugdkerk is op zondag 29 maart, 26 april, 31 mei en 28 juni.
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Fiets gevraagd en oppasadres voor een hondje
Voor één van de vaste bezoekers van ‘Andere Koffie’ ben ik op zoek
naar een goede tweedehands herenfiets. Het mag ook een opknapper
zijn. Zijn oude fiets is niet meer te repareren en zonder fiets kan hij
nergens heen. Staat er nog ergens één in de schuur of weet u iemand
die een fiets over heeft? Er is best wel wat haast bij.
En ik zoek een oppasadres voor een hondje. Het is een hondje met een
verhaal maar als hij eenmaal gewend is gaat het prima. Hij kan
namelijk niet alleen zijn en dat is lastig, de baas moet er echt even uit
af en toe. Voor de fiets en/of het hondje graag even contact met ds.
Tieneke.
Met hartelijke groet,
ds. Tieneke

Meeleven
Meneer de Haas had last van benauwdheid en heeft inmiddels een
pacemaker gekregen. Na ruim een week ziekenhuis is hij 18 feb
opgenomen in het Borsthuis Hengelo, waar zijn vrouw inmiddels ook
verblijft.
Jeannet Westra onderging een operatie aan de pols. Het lijkt goed
gelukt te zijn, maar de tijd zal leren of dat ook werkelijk zo is.
Alle Oosterhof verblijft, na een opname in MST, nu in Gereia. Het
revalideren na een hersenbloeding zal ook hier veel tijd vragen en
zeker ook geduld. Op het moment van schrijven is hij nog te moe om
bezoek te ontvangen. Kaartjes zijn natuurlijk meer dan welkom.
Henk Teunis was opgenomen in Almelo na wat een tia lijkt te zijn
geweest. Ter plaatse bleek echter dat hij ook een bacterie op de
hartklep heeft en een ontsteking aan een hartzakje.
In verband met de bacterie die zich niet laat verdrijven door antibiotica,
is een operatie noodzakelijk. Dit gebeurt waarschijnlijk op 20 februari.
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Gea Pleijhuis moest toch weer een operatie aan de knie ondergaan.
Het gaat nog niet goed. Ook hier is het afwachten of de ingreep
succesvol zal blijken te zijn.
Tonnie Pleijhuis heeft mogelijk een kleine tia gehad. Hij zal door de
MRI gaan om dit nader te onderzoeken.
Fennie Kamps is niet lekker te pas. Haar bloed bevat te weinig
zuurstof. Ze is thuis en heeft extra zuurstof. Ze kan zich thuis gelukkig
goed redden en heeft hulp van haar kinderen.
Mevrouw Wind- Masselink is na een verblijf in het ziekenhuis van
twee maanden en twee maanden revalidatie in Gereia weer thuis. Het
gaat gelukkig weer de goede kant op. Ze was blij met de bloemen die
ze drie weken geleden ontving van uit de kerk.
Roel Jansen wacht op een oproep uit Groningen waar hij geopereerd
zal worden. Het is een behoorlijke ingreep. Hij zal ook een aantal
weken daar opgenomen zijn. We wensen hem en zijn vrouw veel
sterkte in de komende tijd.
De heer Gerard Wellink heeft een herseninfarct gehad. Zijn linker
zijde is verlamd en hij heeft moeite met spreken. Slikken is niet
mogelijk, daarvoor heeft hij een sonde. Het ziet er al met al niet goed
uit. Wij wensen hem en zijn familie heel veel sterkte.
Meneer en mevrouw de Ruiter waren vorige week 66 jaar getrouwd.
Een mijlpaal die niet veel mensen bereiken. Helaas verblijft mevrouw
op de Molenkamp en woont meneer nog in hun appartement in de
Guido Gezelle straat. Maar ze hebben het nog goed samen. Wat
bijzonder dat je zolang bij elkaar mag zijn. Zeker iets om dankbaar
voor te zijn.
Het is een roerige februarimaand in het pastoraat. Er gebeurt veel.
Ziek zijn, plotseling ziek worden; het geeft onzekerheid. En het vraagt
veel.
We wensen iedereen, ook die hier liever niet genoemd willen worden
maar waar we wel contact mee hebben, van harte beterschap toe. We
zullen jullie meenemen in onze gebeden. Veel sterkte, geduld en lieve
mensen om jullie heen.
Het pastoraal team
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Een TOEKOMST voor de HOFKERK
“Op goed gesprek”: Waarom ook alweer….?
Het beleidsplan van 2017 – 2022 heeft als ondertitel ‘Dromen-DurvenDoen’. Waar dromen we dan over? Naast de geloofsinhoud en een
levendige gemeenschap is een van onze dromen om meer voor de
samenleving te betekenen, om te beginnen in Oldenzaal.
De Hofkerk wil graag een gastvrije kerk zijn. Een kerk, “dat grote
huis”, waar je je thuis voelt. Een gastvrije kerk voor zowel de mensen
van de Hofkerkgemeente, alsook voor buitenstaanders. Wanneer voel
je je thuis? Wat maakt dat de kerk aansprekend is voor jou? Wat is
voor jou van wezenlijk belang? En ook, hoe gastvrij ben je voor
anderen? Voor mensen van buiten de Hofkerk.
Ons verlangen is dat onze kerk een centrum voor bezinning is, een
plaats waar je in geborgenheid je geloof kunt beleven, maar ook een
podium voor tal van andere activiteiten. Er gebeurt al veel om dit
verlangen te realiseren, maar wij dromen er al lang van onze kerk nog
meer te verbinden met de Oldenzaalse samenleving. Bloei voor de stad
betekent ook bloei voor ons.
Waarom dromen we hiervan, waarom willen we hier tijd en energie in
stoppen? Hierover willen we graag met elkaar in gesprek gaan op de
eerste tafelbijeenkomst van dit jaar. Een van de onderdelen heeft als
thema ‘Een oefening in gastvrijheid’: Wat zou je doen ….. als de kerk
een dag van jou was?
Het is onze bedoeling om in het jaar 2020 zoveel mogelijk mensen in
de Hofkerk te ontvangen en hen de vraag voor te leggen: wat is ervoor
nodig om jou en jouw omgeving zich hier thuis te laten voelen? Zo
ontstond het idee om de Hofkerk een dag aan u/jou ter beschikking te
stellen met de vraag hoe je de kerk dan zou inzetten. Zou je al je buren
vragen, om het onderlinge contact in je buurt te versterken? Zou je een
gemeenschappelijke maaltijd organiseren voor je kennissenkring? Zou
je een bridge-drive organiseren, of een ontbijtbijeenkomst?.
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Andere thema’s die aan de orde kunnen komen zijn: Toekomst
Hofkerk, wat vinden we van belang? En: Wat vragen we van een
nieuwe predikant en wat bieden we?
Het tafelgesprek vindt plaats op dinsdag 17 maart, aanvang 20.00 uur
in de Hofkerk. U kunt zich per mail opgeven bij onze scriba Marja van
de Langemheen, of uw naam invullen op de intekenlijst in de hal van
de kerk.
Namens de kerkenraad en de Commissie Toekomst Hofkerk,
Gerrit Dortland, Arjen van Dijk en Joke Flokstra

Idee: Bied Zwanenhof een vast podium
Al is de invulling van de toekomstplannen voor de Hofkerk nog o zo
ongewis, toch begint het onderwerp steeds nadrukkelijker actueel te
worden. Op 13 maart 2019 hebben velen van ons meegedaan aan de
landelijke enquête die door de PKN werd gehouden. Volgens de
uitslag is het ledenaantal van de Hofkerk bovengemiddeld vergrijsd.
Onze Rk-geloofsgenoten in Oldenzaal hebben al heel lang te maken
gehad met krimp aan financiële middelen en teruglopend kerkbezoek.
Slechts twee van hun vijf kerken zijn nog volledig in functie. Nu begint
dus ook voor de Hofkerk, en in de Kleine Ring-gemeenten (Weerselo,
Ootmarsum, Denekamp en Tubbergen) dit probleem actueel of
actueler te worden.
In maart worden “rondetafelgesprekken” over de Toekomst gehouden.
Nu kom ik al 41 jaar vrij regelmatig in de Hofkerk, en hoewel ik hoop
dat nog geruime tijd te kunnen meemaken, is mijn “aardse toekomst”
natuurlijk een stuk korter dan die afgelopen 41 jaar. Ik hoop dan ook
dat veel jonge mensen meedoen aan die “rondetafelgesprekken” en
met frisse ideeën over het gebruik van onze kerk naar voren komen.
Zondagmiddag 16 februari was het interview met Carlos over zijn
deelname aan Expeditie Robinson in ieder geval ook weer een prachtig
moment waarbij de jongeren actief meededen en zo zingevingsvragen
“binnen de kerk” aan de orde stelden.
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Op zondag 9 februari werd in onze kerk de Zwanenhofviering
gehouden. Dat heb ik als een mooie viering ervaren. De mensen van
de Zwanenhofgroep, die steeds op de tweede zondag van de maand
hun dienst houden, zijn nog zoekende naar een nieuwe locatie.
Theologe Susan van Os was op de Hofavond op 12 februari en gaf een
toelichting op de Zwanenhofvieringen en de ontstaansgeschiedenis.
Zij had de Hofkerk persoonlijk als een hele fijne, warme ruimte
ervaren.
Dit laatste vooral heeft mij heeft aangezet dit stukje te schrijven. Ik zou
zeggen: Hofkerk biedt de mensen van de Zwanenhof de mogelijkheid
aan om de vieringen in onze kerk te houden. Het zou een mooie
invulling zijn, ook al tegen de achtergrond van een toekomst die het
wellicht moeilijker maakt vier diensten per maand te houden.
Op de vraag van Susan van Os wat we hadden gemist, zei ik dat ik
niets had gemist. Het enige verschil dat ik heb gemerkt is dat na het
gebed veel van aanwezige “Zwanenhofmensen” een kruisteken
maakten.
Ik hoop dat dit voorstel overwogen wordt en als inspraak in het proces
mag worden gezien.
Joop Bruil

Spiritualiteit van de Zwanenhofviering
Wat was het mooi om te zien en ervaren dat de Hofkerk gastheer wilde
zijn voor de Zwanenhofgroep, die de gelegenheid kreeg om op zondag
9 februari in eigen stijl een Zwanenhofviering te verzorgen in onze
kerkruimte.
De kerk was goed gevuld en de bezoekers die doorgaans verbonden
zijn met de Zwanenhofvieringen konden met onze eigen kerkgangers
en andere belangstellenden beleven en ‘proeven’ van het liturgische
aanbod. Er was een groot koor bij en ook waren er instrumentalisten
die deze viering ondersteunden met zorgvuldig uitgekozen liederen en
muziek.
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Zoals altijd zal ook hier ieder zijn of haar eigen kijk hebben op en
waardering hebben van deze viering. Het zal voor velen bijzonder
geweest zijn om in de eigen kerk gast te zijn in een andere ‘dienst’.
Ook was het hartverwarmend dat iedere bezoeker in de Hofavond
daarna, een paar dagen later, de gelegenheid kreeg om eens te reageren
vanuit eigen geloof en spiritualiteit op zoiets als een
Zwanenhofviering. Waardering heb ik dan ook voor de mensen die
aanwezig waren op die Hofavond en de moed hadden om tijdens de
avond hun ideeën in dialoog met elkaar te delen. Susan van Os was de
spreker. Zij is als theologe een van de mensen die in de
Zwanenhofviering voorgaan. Ook is ze lid van het Zwanenhofkoor.
Op een rustige en heldere wijze vertelde ze over de
ontstaansgeschiedenis van de Zwanenhofvieringen. Ook ging ze in op
de ontwikkeling in de vorm van de vieringen in de loop der tijd.
Opvallend, wat mij betreft, was dat er door de mensen die deze
vieringen voorbereiden heel bewust omgegaan wordt met alle aspecten
van de liturgie. De ruimte (met aankleding) waarin gevierd wordt, ook
met liturgisch bloemstuk, is van groot belang maar ook de keuze van
de liederen, de bijbelteksten en de begeleidende muziek. Volgens
Susan is de kracht van het Woord belangrijk maar ook het
begeleidende ritueel. Voor Susan zelf is het behoud van een vrijplaats
van groot belang. De mensen van de Zwanenhofviering willen vrij zijn
om ongebonden zelf inhoud te geven aan de liturgie en de bezoekers
mogen zich ook vrij voelen van eventuele kerkelijke regels die als
beklemmend worden ervaren. Van oudsher vielen de
Zwanenhofvieringen onder de vrije ruimte van de kloosters die niet
onder de kerkelijke hiërarchie van het bisdom vallen.
Ik vond het als gespreksleider van de avond boeiend te horen wat de
reacties waren en wat mensen zelf nodig hebben om een dienst te
kunnen meemaken of te kunnen vieren. Meerdere personen gaven aan
hoe plezierig de ruimte en aankleding van de Hofkerk is voor hun
spirituele beleving. Ze gaven ook aan dat ze de Zwanenhofviering
waardeerden vanwege de troost die het bood en om de aandachtige
wijze waarop teksten en liederen met elkaar werden verbonden.
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Ik ben erg benieuwd naar verdere ontwikkeling op het gebied van
eventuele samenwerking van de Hofkerk met ‘de Zwanenhofviering’.
Gert de Wolf

Meedenkers gevraagd
Deze zomer verscheen in Tubantia het volgende bericht: ‘Waar staat
de meest gastvrije kerk? Dat is de inzet van een verkiezing, die moet
helpen kerken als cultureel erfgoed te promoten. Het project maakt
goede kans om een proeftuin voor de rest van Nederland te worden.
Het idee voor de verkiezing is afkomstig van de Stichting Welkom in
de Kerk. De stichting, afkomstig vanuit de protestantse kerk, bestaat
nu een jaar en richt zich op Twente en de Achterhoek. Het doel is
kerken, zowel protestants als katholiek, ‘beter in de markt te zetten’,
zowel vanwege het cultuur-historische als het spirituele belang van de
gebouwen. Eén van de ideeën om dat te bereiken is de zoektocht naar
de meest gastvrije kerk in zowel Overijssel als Gelderland.’
Nadat we de zeven criteria hadden gelezen waren we van mening dat
we nog niet kunnen deelnemen aan deze competitie.
(www.gastvrijekerk.nl). Dit jaar 2020 willen we gebruiken om hieraan
te werken. Wel heeft de kerkenraad de wens om het kerkgebouw
gastvrij en breed in te zetten, zodat de plek van onze kerk in de
Oldenzaalse gemeenschap beter verankerd kan worden. Bovendien
zijn we door het begrotingstekort genoodzaakt meer en andere
middelen te vinden om onze Gemeente met gebouw in stand te houden.
Klussenclub, Hofmarkt, benefietconcert, Cultuurhuis de Hof, verhuur
e.d. zijn reeds genomen initiatieven. Nieuwe ideeën, waardoor meer
mensen kennis en gebruik kunnen gaan maken met en van de Hofkerk,
zijn dus bijzonder welkom.
De (visie-)bijeenkomsten georganiseerd door de Werkgroep Inspiratie
en Bezinning zijn hier een voorbeeld van. U bent de komende maanden
ook van harte welkom bij de rondetafelgesprekken over de toekomst
(info bij Gerrit Dortland en Joke Flokstra)
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Actiepunt: Na speciale evenementen willen we onder de
huurders/gebruikers van de Hofkerk tevredenheidsonderzoeken
houden, zodat we weten op welke punten we moeten veranderen c.q.
verbeteren. Het kan dus zijn dat u regelmatig een enquête aantreft dit
jaar. Door uw respons op deze onderzoeken kunnen we te weten
komen wat de wensen zijn van zowel onze kerkleden, als van overige
gebruikers uit Oldenzaal of daarbuiten.”
Ook is het voor de kerkenraad goed als u onder andere door middel
van deze vragenlijsten over het gebruik van de kerk uw mening
kenbaar maakt. De eerste vindt u hieronder.
Inge Simao

Wat vindt u ervan?
Zo deelden we op 9 februari onze Hofkerk met de dakloze leden van
de gemeenschap van de Zwanenhofviering Het programma was
‘anders dan anders’: inloop, mededelingen, liederen oefenen en
inzingen, en daarna de dienst met twee overdenkingen. Gezamenlijk
koffiedrinken ter afsluiting.
De kerkenraad is benieuwd naar uw mening over deze viering. Wij
vragen u om die reden het bijgaand vragenformulier, welke u in het
midden van deze Hofstem vindt, in te vullen. Als u ervoor zorgt dat
het ingevulde formulier uiterlijk 1 maart in bezit is van de scriba, hetzij
per mail hetzij in de doos in de hal van de kerk, dan telt ook uw mening
mee bij de evaluatie over de dienst en bij het gesprek met de organisatie
van de Zwanenhofviering.
In de volgende Hofstem zullen we u informeren over het vervolg.
De kerkenraad
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Actie Kerkbalans weer achter de rug
Het zit er weer op, de actie kerkbalans 2020. Een periode van
voorbereiding en uitvoering. Het was weer een hele klus, maar ik wil
vanaf deze plek u allemaal bedanken voor uw toezeggingen voor onze
Hofkerk.
Een speciaal woord van oprechte dank aan al die lopers ( vrijwilligers)
en dat zijn er veel, die door hun inzet de actie deden slagen, dank, dank,
dank!! Ik hoop dat we het volgend jaar weer een beroep op uw inzet
mogen doen. Over het resultaat wordt u binnenkort geïnformeerd in de
Hofstem.
Met vriendelijke groet, Harm Medema; College van kerkrentmeesters

Een middag met Carlos Platier Luna
Hoe overleef je moeilijke omstandigheden en wat trekt je erdoor?
Daarover werd Carlos Platier Luna, winnaar expeditie Robinson 2017,
op 16 februari in onze kerk geïnterviewd. Er waren veel jonge mensen
aanwezig. Ik geef een impressie.
Begonnen werd met een datingronde. Je moest rondlopen, terwijl de
muziek van VOF de Hof speelde. Als de muziek stopte, moest je met
degene praten die het dichtst bij je stond. Je moest praten over een
vraag die werd voorgelezen en op het informatiepaneel stond. Dat
werd aan paar keer herhaald. Het was intensief, emotioneel en
spannend.
Daarna kwam het vraaggesprek met Carlos Luna. Hij vertelde dat hij
op de lagere school werd gepest. Hij was vaak het slachtoffer, maar
zelf ook geen lieverdje. Hij kon niet goed meekomen, had (en heeft
nog steeds) last van dyslexie.
Hij kon echter één ding goed, Judo. Zijn vader spoorde hem aan daar
verder mee te gaan en reed hem naar elke judowedstrijd. Hij werd
Judokampioen van Nederland. Nu traint hij judostudenten. Richt je op
wat je goed kunt en vergeet wat minder goed gaat, was het vaderlijke
advies destijds.
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Dit doet mij denken aan wat mijn moeder tegen me zei toen ik jong
was en iets niet kon.
“Jij kunt soms niet wat andere mensen goed kunnen, maar wat andere
mensen niet kunnen, dat kun jij heel goed”.
Er werd een filmpje getoond van de Robinson-wedstrijd, waarin een
meisje aangevallen werd. Ze werd beschuldigd van iets, en de hele
groep stond er omheen en zei niets. Ze hield vol omdat ze wist: ik heb
gelijk. Knap van haar. Je moet in jezelf blijven geloven, ook al zijn
andere mensen tegen je.
Het respect hebben voor anderen werd als een belangrijk element
ingebracht in het interview. Het was een leerzame, interessante
bijeenkomst. Ook een kampioen kan het moeilijk hebben, leerden wij.
Zo zat Carlos eens op een berg, na een zware klauterpartij. Hij dacht
na over wat er gebeurd was en hoe nu verder? De pijn en ellende
verwerken en vervolgens besluiten toch verder te gaan!
Paul Smellink

Collectedoelen van de diaconie in maart
01 maart: Amnesty International (deze zondag is Amnesty aanwezig
met een stand in de Hofkerk).
08 maart: Casa Elia, project van de kindernevendienst.
15 maart: Kerk in Actie/noodhulp: Zuid-Soedan – overleven in een
burgeroorlog: De burgeroorlog in Zuid-Soedan is nog niet voorbij,
maar veel mensen proberen het gewone leven weer op te pakken.
Samen met de lokale kerk helpt Kerk in Actie boeren en boerinnen om
hun gezinnen dagelijks te kunnen voeden. Er worden gereedschap en
goed zaaizaad verstrekt. Ook krijgen boerinnen training in zeep
maken, waardoor ze een eigen inkomen verdienen en ze hun kinderen
naar school kunnen laten gaan.
22 maart: Dorcas (hulp aan de allerarmsten in Oost-Europa).

Project Out of the Box
Zondag 22 maart kunt u weer meedoen aan het project Out of the Box.
Zoals u weet richt dit project zich op de mensen die afhankelijk zijn
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van de voedselbank in Oldenzaal. Naast de gebruikelijke inhoud van
de voedselpakketten is er ook grote behoefte aan: wasmiddelen,
vacuüm verpakte kaas en koffie. In de hal van de kerk staan drie boxen
waarin u uw producten kunt deponeren. De boxen blijven nog een
week na de actiezondag staan. Dus ook op zondag 29 maart kunt u nog
spullen inleveren.

Biddag voor gewas en arbeid
Op woensdag 11 maart wordt in de Hofkerk “Biddag voor gewas en
arbeid” gevierd. Het is een dag om even stil te staan bij wat het leven
ons biedt en bij het werk – al dan niet betaald – dat we mogen doen.
De diaconie nodigt u van harte uit om deel te nemen aan de
gezamenlijke maaltijd voorafgaande aan het avondgebed. U wordt
gevraagd zelf uw brood mee te nemen, de diaconie zorgt voor soep en
drinken. De maaltijd begint om 18.30 uur. Het avondgebed wordt
geleid door ds. Tieneke van Lindenhuizen en begint om 19.00 uur.
Namens de diaconie, Joke Flokstra

Paasgroetenactie
De Paasgroetenactie is een begrip in protestantse gemeenten. Ook in
de veertigdagentijd 2020 organiseren de PKN en Kerk in Actie deze
actie om gedetineerden in Nederland en Nederlanders die in het
buitenland gevangen zitten, een bemoedigende groet te sturen met
Pasen. Zo’n paasgroet doet goed. Gevangenen realiseren zich dat er
aan hen gedacht wordt. Het is belangrijk dat “buiten” naar “binnen”
komt, het is een verbindingslijn van de kerk. Bij de paaskaart
ontvangen gedetineerden een extra kaart met postzegel om zelf naar
iemand te sturen. Daar wordt altijd dankbaar gebruik van gemaakt.
Het is de bedoeling dat u een bemoedigende tekst op de kaart zet,
zonder uw adres. Op de andere kaart een postzegel plakt, zodat de
gedetineerde zelf deze kaart kan versturen.
Op drie zondagen in maart (15, 22 en 29 maart), liggen de kaarten klaar
op de tafel voorin de kerk. Diaconieleden zijn daarbij aanwezig om
alles in goede banen te leiden. Op de laatste zondag, 29 maart, worden
alle kaarten verzameld en in één envelop naar het verzamelpunt
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gestuurd: het Dienstencentrum van de Protestantse kerk in Utrecht.
Van daaruit worden ze naar de gevangenissen en tbs-klinieken
verstuurd. Wij hopen dat velen van u meedoen aan deze
Paasgroetenactie.
Namens de diaconie,
Christien Vrielink

De Hofvijver
De afgelopen tijd hebben we veel gekregen. Twee damesfietsen en
twee herenfietsen van verschillende families, een magnetron en een
pannenset plus een haast nieuw eenpersoonsmatras. De vraag naar
witgoed blijft en mocht u van plan zijn om een nieuwe tuinset te kopen
en is uw oude met hoge rugleuning nog goed laat het ons dan weten.
Er is iemand die het heel goed kan gebruiken.
Namens de diaconie, hartelijk dank voor alles, Jet Slinger-de Graaf
Tel. 662093 of 06 81504914 jetslinger10@gmail.com

RIJKDOM
Zijn wij niet rijk in de Heer? Wat geestelijk rijk is vindt zijn
afspiegeling ook in het stoffelijke. Zo lees ik in Filippenzen 4: 19
“Mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat
u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus.” Toen mijn vader
op 53 jarige leeftijd overleed, studeerde ik nog en mijn moeder kwam
zonder inkomen te zitten, zodat ik mijn studie moest afbreken. Als
door een wonder tijdens de begrafenis, vertelde de baas van mijn
vader, dat het salaris van mijn vader zou worden doorbetaald totdat ik
mijn studie had afgesloten. De bovenstaande tekst bleek dus voor mij
een overtuigende toepassing! Dit wonder heeft voor mij de hele rest
van mijn leven bepaald. Ik heb hieruit in elk geval geleerd dat het God
was die mij mijn leven lang rijkdom had gegeven. Gaan geestelijke en
materiele rijkdom misschien hand in hand? Paulus heeft het in elk
geval over de geestelijke rijkdom in Efeze 3: 8 “Mij, de allerminste
van alle heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen door
het Evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te
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verkondigen.” Ik wil hiermee natuurlijk geen “welvaartsevangelie”
verkondigen; wel vertel ik hoe het mij is vergaan en hoe God mijn hele
leven heeft geleid en bepaald! De Heer toebehoren is in elk geval een
geweldige rijkdom en geldt dat niet voor ons allemaal? Ons besef hoe
rijk wij zijn in de Heer moet een afspiegeling vinden in de opbrengst
van onze jaarlijkse giften aan de kerk, waar we onze overweldigende
rijkdom wekelijks (en vaker) samen hopen te vieren.
Ernst van Olffen

Hofbruggers zijn op zoek naar jou!
Deze enthousiaste groep komt nu 2x per zes weken op de vrijdag
(19.30 uur tot 20.30 uur) bijeen om elkaar te ontmoeten. Zes weken
voor Kerst en zes weken voor Pasen.
Gezellig en toch ook bijzonder omdat het ergens over gaat. Er kan over
van alles gepraat worden. Anders dan op school. Op hun eigen manier
wijs worden. Over henzelf, over de mensen om hen heen maar ook
over hoe ze tegen het leven aankijken. Ondertussen is het ook samen
zoeken en groeien in hun geloof en hoe God daarin zichtbaar is of kan
worden.
Ben jij iemand die open, spontaan en enigszins nieuwsgierig is naar de
leefwereld van deze jongeren. Vind je het leuk om hen ook wat
uitdaging te bieden waardoor zij op hun manier uitgedaagd worden om
hun blik te verruimen? Lijkt het jou ook leuk om aan te sluiten en
hierbij aanwezig te zijn? Dan zouden wij het fantastisch vinden als jij
ons team komt versterken! Stuur dan even een mailtje naar Gerard
Pape (gerard.pape@gmail.com).
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Op alle fronten pure winst voor de Hofbruggers
Vrijdag 7 februari was het weer zover. De Hofbruggers maakten zich
op voor Sirkelslag. Dit is het grootste, spannendste en meest
interactieve spel tussen jeugdgroepen uit heel Nederland.
Georganiseerd door Jop! (Jong Protestant). Er hadden zich 750
groepen opgegeven en zij ‘streden’ deze avond online tegen elkaar.
Sirkelslag is het spel waarbij het gaat om creativiteit, actie en
teamspirit. Het verhaal van Jona stond centraal en het thema deze
avond was: ‘ in beweging komen’. Dat lukte en hoe! Zo mooi hoe de

jongeren elkaar onderling betrokken, aanmoedigden, samenwerkten en
vol enthousiasme elke opdracht ingingen. Clary Lentfert hield als
jurylid alles scherp in de gaten. Tieneke, Gerard en Hanneke hadden
de spellen voorbereid en gezorgd voor de benodigde materialen. Ook
door teamwork en enthousiasme want wat hebben we genoten van de
jongeren deze avond. Spannend
ook, zeker toen bleek dat we in de
top 5 zaten. Wat een feest toen de
Hofbruggers van de 750 groepen
als 3e eindigden en een beker
ontvingen. Knap gedaan met
elkaar maar we kijken vooral
terug op een super gezellige
avond!
Met een groet namens leiding en jongeren van de Hofbrug!
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Tentoonstelling en verkoop kunstwerken van Elly
Overberg in de Hofkerk
Elly Overberg werkte als beeldend kunstenaar, vormgever en
illustrator. Ze is geboren in Oldenzaal en komt uit
een kunstzinnige familie. Haar opa was
kunstschilder en fotograaf. Haar vader Theo
Overberg, een voor Oldenzaal niet onbekende goud
en zilversmid. Elly was als kind al gefascineerd
door het schilderen van haar opa. Van hem kreeg ze
haar eerste verf en penselen. Ze studeerde af aan de
AKI, de academie voor kunst en industrie te
Enschede en aan de Hogeschool voor de Kunsten,
HKA, te Arnhem, waar zij een leerling werd van de bekende illustrator
Bert Bouman. Helaas is Elly, na de dood van haar man Willem Bomhof
2 jaar geleden, getroffen door een ernstige hersenziekte. Ze woont
sinds een halfjaar in een verpleeghuis. En dat betekent dat haar huis en
atelier in Gelselaar wordt ontruimd en haar hele collectie van
illustraties en schilderijen een nieuwe plek moet krijgen. Vijf
vriendinnen van Elly, die haar al 55 jaar kennen, hebben het initiatief
genomen om te zoeken naar een nieuwe bestemming voor het
bijzondere werk van Elly. Daarvoor organiseren ze een
verkooptentoonstelling van haar werk in de Hofkerk op:
donderdag 26 maart van 10.00 tot 17.00 uur,
vrijdag 27 maart van 10.00 tot 15.00 uur en
en zaterdag 28 maart van 10.00 tot 17.00 uur
Daarbij is het belangrijkste dat haar kunst niet verloren gaat en een
nieuwe bestemming krijgt. De opbrengst van de verkoop gaat naar
lokale Alzheimer cafés.
Verdere info; Marjan Detert, 06-620380279. Zie ook de website; Elly
Overberg
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Hofmarkt 8 augustus 2020
De Hofmarkt is dit jaar op zaterdag 8 augustus. We kijken weer uit
naar een complete Hofmarkt met kramen voor antiek/curiosa,
brocante/retro, woninginrichting en huishoudelijk, boeken, glas en
servies, gereedschap/hobby, speelgoed, tuin(aankleding), elektronica
enzovoorts. Bovendien is er net als vorig jaar gelegenheid om uw
bezittingen te laten taxeren.
Op 16 april, 14 mei, 18 juni en 16 juli zijn de inbrengochtenden. Voor
een bijdrage van € 2,50 komen wij uw overtollige goederen graag bij
u ophalen. Alles compleet en in nette staat uiteraard. Wat wij niet
aannemen zijn schoenen, kleding, pc-monitoren en alles dat vanwege
de omvang of onverkoopbaarheid ervan afgevoerd moet worden. Daar
zijn namelijk, ook voor de Hofkerk, kosten aan verbonden.
Op die ochtenden kunt u van 9.00 tot 12.00 uur ook de spullen komen
brengen bij de kerk, bij het Hofwinkeltje, ingang Hofmeijerstraat.
Henk Vrielink (aanmelden ophalen goederen), tel. 0541-516669 0683394390, henk.vrielink49@gmail.com
Roel Jansen (aanmelden ophalen goederen), tel. 513290 06-33713891,
aliceenroel@gmail.com

Het Hofwinkeltje gaat weer open!
In april gaat het Hofwinkeltje weer open. Dik Troost en Christien
Hesselink gaan de schappen weer inrichten, zodat alles weer voor de
eerste openingsdag op donderdag 2 april weer aantrekkelijk uitgestald
staat. Iedereen is van harte welkom op de donderdagochtenden van
10.00 tot 12.00 uur.
't Hofwinkeltje heeft plannen om de openingstijden te verruimen. En
wel op de zaterdagochtenden. Maar dan moet er natuurlijk wel
winkelpersoneel zijn. Wie wil er meedoen en meldt zich aan als
winkelbediende voor één of twee uurtjes op de zaterdagochtend?
Overleggen of aanmelden kan bij Dik (0620986048) of Christien
(o541-514594)
NB: Uiteraard kunt u tijdens de openingsuren ook uw overtollige
spullen voor de Hofmarkt komen brengen.
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VERWONDERING
Hoe een heel oud beestje ons de les leest
Ze zijn er in China achter. Het schubdier, een onschuldig diertje dat
wel wat op een dennenappel lijkt, en al zo’n 15 miljoen jaar de aarde
bevolkt, is volgens Chinese onderzoekers vermoedelijk de boosdoener.
Via hem en velen van hem, is het Corona-virus verspreid. Het is
begonnen op een markt in Wuhan, waar zijn vlees en schubben illegaal
worden verhandeld. Die schijnen een stimulerende werking te hebben,
vooral op het gebied van potentie.
Je kunt er grappen over maken, maar zo grappig is het natuurlijk niet.
Er zijn in China zelf door het venijnige virus al honderden doden
gevallen, en ook Europa wordt inmiddels bedreigd. Het RIVM volgt
elke nieuwe ontwikkeling nauwlettend, maar kon niet voorkomen dat
op het cruiseschip “De Westerdam” dat dagen ronddobberde op de
oceaan omdat het nergens mocht aanmeren, de paniek begon toe te
slaan, ook al was het virus daar nog niet eens gesignaleerd.
Kortom, we worden angstig. We hebben de zaak niet in de hand. En
dat zijn we als moderne 21e eeuwse, rationeel ingestelde individuen
niet meer gewend. We willen meten, weten, kans berekenen en
prognoses kunnen stellen. Waar iets begint, en waar iets ophoudt. Hoe
we iets moeten beginnen, en hoe we iets moeten stoppen. We willen
overal de vinger op kunnen leggen, zaken kunnen duiden. En dat is in
vele opzichten prima. De gezondheidszorg kan steeds meer. Van
aandoeningen waarvan we dertig jaar geleden het bestaan nog niet eens
vermoedden, weten we steeds meer, en ziektes waaraan je dertig jaar
geleden nog aan overleed kunnen bestreden worden.
Nee, daar dachten onze voorouders ( ik maak even een sprongetje in
de tijd) wel anders over. Wanneer we ziek werden, en zeker wanneer
we allemaal tegelijk wat kregen, moest het wel aan ons zelf liggen. Het
woord epidemie bestond toen nog niet. We hadden iets verkeerd
gedaan, dat stond vast, we hadden gezondigd, en hadden de toorn van
God over ons afgeroepen. Degenen die ziek waren kon je maar het
beste mijden, want anders onderging je dezelfde straf. Dat klopte
natuurlijk altijd, want van besmetting had nog niemand gehoord.
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De toorn van God. De toorn die er bij het weerbarstige volk van Mozes
toch vaak aan te pas moest komen, wanneer het zich weer eens niet
hield aan het verbond, zo lang geleden al gesloten met Abraham,
opnieuw gesloten met Jacob, en weer later met Mozes en zijn volk. De
wetten die uit het verbond volgden, hadden naast civiele en rituele
zaken, betrekking op veel morele kwesties. Dankbaarheid voor voedsel
en respect voor de dieren die je at of op een andere reden doodde voor
consumptie, was er daar één van. Niet te veel, en niet wanneer het niet
nodig was. Zo bleef de balans.
En die oeroude wet, al generaties doorgegeven, die zijn we een beetje
uit het oog verloren denk ik wel eens. De plofkippen in de schappen
van de supermarkt zijn het met me eens. En ook de varkens uit de
slachterij die onlangs in het nieuws waren, knorren instemmend mee.
Ergens, op een zeker moment, is de balans verstoord tussen mens en
milieu. De wereld, die we als goed rentmeester mochten beheren,
hebben we tot ons bezit gemaakt, en exploiteren we als zodanig.
Maar hoe zit het dan? Is dat Corona-virus dan ook iets van de toornige
God? Hebben we het verbond verbroken, en is dit onze straf? Nou, dat
is wel wat al te zwaar gedacht, lijkt mij. God is toch in de eerste plaats
de God van liefde. Maar in zekere zin brengen we het verbond, de
goede relatie, of hoe je ook noemen wilt, met de schepping in gevaar.
We leven in disharmonie met onze omgeving. En we moeten oppassen
van die scheve verhouding zelf niet de dupe te worden.
We meten en we weten. We calculeren, maken kansberekeningen en
prognoses. We hebben alles in de hand denken we. Maar het
schubdiertje, een diertje dat, symbolisch genoeg, al in het begin van de
schepping rondloopt, tikt ons op de vingers.
Martin Kila.
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Werkgroep Meditatieve Wandelingen N.O.Twente

Uitnodiging
Meditatieve zaterdag-ochtendwandeling op zaterdag 21 maart
vanuit de RK-Kerk Heilige Pancratius te Geesteren.
Verzamelen om 9.30 uur in de RK-kerk Heilige Pancratius aan de
Vriezenveenseweg 2, 7678 VC te Geesteren.

Thema: Opbloeien
Na een korte bijeenkomst in de kerk volgen we een mooie route door
het open veld rondom Geesteren maar natuurlijk vergeten we ook de
bossen niet. Zoals u van ons gewend bent, wordt op een gezellige
locatie tijd ingeruimd voor koffie en thee met iets lekkers. Tijdens de
wandeling wordt op bijzondere plekken stilgestaan voor meditatie. Na
het middaguur beëindigen we onze (plm. 11 km) wandeling in de kerk
te Geesteren.
Deelname gratis; na afloop - vrije gift ter bestrijding van de kosten.
Ook mensen die niet kerkelijk zijn maar wel ‘iets hebben’ met
wandelen en spiritualiteit zullen zich op deze zaterdag thuis voelen in
gezelschap van wandelliefhebbers uit heel Twente.
De werkgroep wil dit initiatief graag breed in Twente uitdragen dus
iedereen is welkom.
Opgave per mail bij Marjan van Galen: vangalenmarjan@gmail.com
Graag bij opgave per mail ook even uw woonplaats vermelden.
Onze volgende wandeling is een wat kortere wandeling vanuit de
Stiftkerk te Weerselo waarna of een mooie en interessante film wordt
vertoont of een andere interessante activiteit gepland wordt.
Noteer alvast in uw agenda 8 juli 2020.
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Cultuurhuis ‘De Hof’
Krokusconcert van het EBKK en Radujsja op zaterdag 14 maart
in de Hofkerk
Russische en Byzantijnse klanken zijn te horen in de Hofkerk tijdens
het Krokusconcert van het Enschede’s Byzantijns Kozakkenkoor en
het Overijssels Russisch Vrouwenkoor Radujsja op zaterdagavond 14
maart.
Het in 1987 opgerichte EBKK heeft opgetreden in binnen- en
buitenland. Het bijzondere geluid van het kozakkenkoor met enkele
uitstekende solisten maakt hen tot een uniek mannenkoor met een
goede balans tussen de vier stemgroepen.
Radujsja vierde vorig jaar haar tien-jarig jubileum met als hoogtepunt
een concert in de Hermitage te Amsterdam.
Beide koren voeren u tijdens dit kleurrijke krokusconcert mee naar de
wonderschone wereld van de Russische volksmuziek. Te horen zijn
o.a. kozakkenliederen en Russisch orthodoxe liederen en beide koren
laten het publiek kennis maken met de Russische ziel. Alles a capella
gezongen onder leiding van Adelya Rakhimova en Paul Kempers.
Zaterdag 14 maart in de Hofkerk.
Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.
Kaarten zijn in de voorverkoop voor € 10,00 verkrijgbaar bij VVV
Oldenzaal, Primera (Driehoek), via www.radujsja.nl, bij de koorleden
van beide koren en voor aanvang van het concert € 12,00.
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Benefietconcert!
U weet dat ons orgel vorig
jaar geheel is opgeknapt.
Een
algehele
schoonmaakbeurt maakte deel uit
van
de
omvangrijke
werkzaamheden. Deze werkzaamheden zijn voor een relatief klein
bedrag uitgevoerd als je het vergelijkt met de offertes die door de
diverse orgelbouwers destijds waren opgemaakt. Maar er is nog een
'gat' in de begroting van ruim € 4000,Door het college van Kerkrentmeesters zijn wij, Ina en ik, gevraagd
weer een (benefiet) concert te organiseren om daarmee wat geld te
generen voor het orgelfonds. Dat willen we natuurlijk graag doen en
het gaat gebeuren op zaterdag 19 september om 19.30 uur. Diverse
Oldenzaalse koren zullen medewerking verlenen. Gratis toegang met
een vrije gift; aan het eind gelegenheid om wat te drinken! Meer
bijzonderheden volgen later; niet alles is nu al bekend!
Houd deze datum alvast vrij; wie vorig jaar het concert heeft
bijgewoond weet dat het een bijzonder mooie (muziek)avond is
geweest.
Komt allen; vol = vol!
Ina en Koos Schollaardt

Hofbieb
Het gaat goed met de Hofbieb. De plek, nu achter in de kerk, is prima.
De Klussenclub heeft een handige stelling gemaakt; waarvoor onze
hartelijke dank.
We zijn ook blij dat er nu af en toe geld in het kistje zit. Daar doen we
het toch voor? Er staan veel soorten boeken in; voor elk wat wils.
Hopelijk kijkt u af en toe of er iets voor u bij is.
U mag er ook zelf een boek inzetten, maar als u veel boeken heeft kunt
u dat beter bewaren voor de jaarlijkse Hofmarkt.
Groet van Erna Blokhuis en Marit de Groen
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De dood, vriend of vijand?
De dood: de enige zekerheid in ons leven en we schieten meteen in de
stress als deze ter sprake komt. Natuurlijk zitten de meeste mensen niet
met smart op dat laatste bezoek te wachten. Liever breien we er nog
een paar mooie jaren aan.
Maar als hij dan toch voor de deur staat, is het dan niet een rustgevende
gedachte dat je niet op het laatste moment nog allerlei zaken moet
regelen, gesteld dat je daar überhaupt de tijd nog voor hebt.
Rustgevend voor jezelf maar zeker ook voor de achterblijvers.
Wat je zoal kunt regelen en hoe je dat regelt, dat zijn de vragen waar
uitvaartondernemer Harma Bodde en Yvonne Meyer, coach en ritueel
begeleider, antwoorden op hebben.
In een luchtige presentatie nemen ze je mee langs de praktische kanten
van de voorbereiding, maar ook langs de mogelijkheden om zelf je
ceremonie vorm te geven. Daarnaast is er ook ruim aandacht voor de
emotionele kant van het afscheid nemen; hoe verwerk je dat voor jezelf
maar ook met anderen?
Een mooi afscheid is meer dan een bloemenzee en het perfecte koor;
het vraagt tijd en voorbereiding om de diepgang te vinden die zoveel
troost biedt. Maar juist in die aanloop vindt al een deel van de
rouwverwerking plaats.
Harma en Yvonne nodigen je uit om deze lezing/informatiemiddag bij
te wonen op 15 maart a.s. om 14.00 in de Hofkerk in Oldenzaal.
De toegang is gratis.
Yvonne Meyer
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Vergaderingen / bijeenkomsten in de Hofkerk
College van kerkrentmeesters
Jeugdkerk
Moderamen
Toekomst van de Hofkerk
Leendert Vriel
Toekomst van de Hofkerk
Diaconie
Bijeenkomst, ‘Dood, vriend of
vijand’
Kerkenraad
Tafelgesprek Toekomst Hofkerk
Jeugdkerk
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Do
Zo
Ma
Di
Ma
Ma
Ma
Zo
Ma
Di
Zo

27 febr.
1 maart
2 maart
3 maart
9 maart
9 maart
9 maart
15 maart

19.30 uur
10.00-11.00
19.30 uur
20.00 uur
13.00-15.00
18.30-20.00
20.15 uur
14.30 uur

16 maart
17 maart
29 maart

19.30 uur
20.00 uur
10.00-11.00
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Redactie Hofstem
Aanleveren kopij
U kunt de kopij (bij voorkeur) digitaal aanleveren.
E-mailadres: hofstem@hofkerk-oldenzaal.nl

Uiterlijke
inleverdatum:
19 maart
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: 27 maart 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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