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HOFBRIEF 67 - 20 MAART 2020

KERKDIENSTEN

hofkerk-oldenzaal.nl
Zondag 22 maart
NPO 2 - 09:20 uur
Kerkdienst
Woensdag 25 maart
19:00 uur
Kerkklokken luiden
19:00 uur
Meditatie via
hofkerk-oldenzaal.nl

Mededelingen van de kerkenraad
De kerkdiensten en activiteiten in de Hofkerk vinden geen
doorgang tot nader order.
We hebben besloten om geen Hofstem te doen uitgaan maar,
zolang er geen diensten gehouden worden in de Hofkerk, u
wekelijks op de hoogte te houden door middel van de
Hofbrief.
Artikelen aangeleverd voor de Hofstem zullen in de loop van
de weken deel uit maken van de Hofbrief. Blijf ze ook gewoon
in sturen.
Ook via website en facebook proberen we u steeds op de
hoogte te houden.
Omzien naar elkaar is in deze tijd wat lastiger daar fysiek
bezoek wordt afgeraden, maar daarvoor hebben wij de
telefoon en het kaartje. Ons pastorale team draait in deze tijd
op volle toeren, via telefoon hebben zij contact met de
meeste mensen van onze kerk, zeker met hen die nu niet de
deur uitkomen. Laten wij er samen voor gaan en naar elkaar
blijven omzien, bel eens wat vaker, of stuur een kaartje naar
iemand die het even nodig heeft.
We zullen helaas niet iedereen bereiken via de genoemde
media, maar mocht u iemand kennen die deze Hofbrief niet
krijgt, zou u deze dan willen uitprinten en bij hem/of haar in
de bus willen doen, zodat we iedereen op de hoogte kunnen
houden van wat er gebeurt binnen onze kerk.
Samen komen we deze moeilijke periode te boven. Let een
beetje op elkaar.

Klokken van Hoop
Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van hoop en
troost te verspreiden zullen de komende woensdagen om
19.00 uur de kerkklokken luiden.
- Als teken van hoop en troost voor alle mensen. We denken
aan en bidden voor al die mensen die ziek zijn of alleen thuis
zitten.
- Als signaal dat we respect hebben voor alle hulpverleners
die zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid van
medemensen.
- Wie thuis is en de klokken hoort luiden kan een kaarsje voor
het raam zetten als teken van verbondenheid met elkaar.

Live meditatie via de website
Daarnaast zal er elke woensdagavond om 19.00 uur een
kleine meditatie van een half uur te beluisteren zijn via onze
eigen kerkwebsite: hofkerk-oldenzaal.nl (ook terug te
luisteren).Gewoon ter bemoediging, ds. Tieneke heeft op 18
maart de eerste voor haar rekening genomen. Legt iedereen
een kaarsje en het liedboek klaar van tevoren? De orde van
dienst is tegen die tijd te zien op onze site.
Op zondag 22 maart zal er op NPO 2, rond 9.20 uur een
dienst verzorgd worden door de PKN.
En ook via de website van de protestantse gemeente
Tubbergen (pkn-tubbergen.nl) is er elke week een nieuwe
meditatie te beluisteren.

Collecteren in tijden van corona
Zolang de Hofkerk gesloten blijft voor de zondagse diensten,
kan er ook niet gecollecteerd worden. Organisaties zoals
voedselbank, armoedebestrijding Oldenzaal en projecten van
Kerk in Actie, lopen zo aardig wat opbrengsten mis. Dat is
spijtig. Wij willen u daarom de gelegenheid bieden te doneren
door uw gift over te maken naar de rekening van de diaconie
NL42ABNA0595523544 met vermelding van het collectedoel.
Voor zondag 22 maart is dat: Dorcas (hulp aan de
allerarmsten in Oost-Europa) en voor zondag 29 maart: Kerk
in actie/Werelddiaconaat; Ghana: nieuwe kansen voor
straatmeisjes.
Dit kunt u ook doen voor de collecten bestemd voor de kerk:
het bedrag overmaken naar de bankrekening van de Hofkerk
NL60ABNA0595895700 met vermelding van het collectedoel.
Op zondag 22 maart is dat bestemd voor het jeugdwerk en op
zondag 29 maart voor instandhouding eredienst.
Degenen die de collecte met de smartphone betalen, kunnen
natuurlijk via de Givt-app doneren.
Namens de kerkenraad,
Joke Flokstra en Inge Simao

Stille tijd
20-03 narcissen.png
En toen waren we
ineens in de greep
van een virus. Stille
tijd is het geworden
omdat nagenoeg
alles stilligt.
Eén van de jongeren appte over het grotere verband: ‘De
wereld heeft griep. De wereld hoest en heeft een pauze nodig
en werkt aan haar eigen immuunsysteem.’ En zo is het. We
hebben te maken met iets dat we nooit eerder hebben beleefd
en schrik, angst en gemeenschapszin buitelen over elkaar
heen. Traditiegetrouw lezen we in deze periode over de
Hebreeërs die 40 jaar door de woestijn dolen op weg naar het
beloofde land. Veertig jaar hielden ze het vol omdat ze vol
hoop bleven. Net als wij. Vol hoop en goede moed slaan we
de handen ineen en indachtig de richtlijnen van het RIVM
doen we wat we kunnen doen. Ook in de kerk. Niet alleen de
kerkenraad en het pastorale team maar iedereen ziet om naar
elkaar. Even een extra telefoontje, een boodschapje doen
voor iemand, een kaartje sturen, een zwaai voor het raam,
iets lekkers bakken voor de buren etc. Want iedereen is nodig
nu.

En hoe zeldzaam is het dat de kerken op zondag dicht zijn.
Maar het virus kan dan wel waaien waarheen het wil, de
Geest ook. Overal zie je initiatieven: van kleine podcasts tot
troostklokken die luiden, van ring-gemeenteleden die
meeluisteren met ons en wij met hen, van kinderen die
kaarten maken voor onze ouderen tot een dag van nationaal
gebed. Hoe bemoedigend is dat ook.
De komende zondagen is er dus geen dienst in de Hofkerk.
Wij gaan voorlopig mee met het aanbod van de Protestantse
kerk in Nederland. Op zondag 22 maart zal er op NPO 2, rond
9.20 uur een dienst verzorgd worden door de PKN. De dienst
wordt gehouden in de kapel van het Dienstencentrum en is
bedoeld voor alle kerken in Nederland. Ons voorstel is om op
dat moment een ‘geestelijke gemeenschap’ te vormen. Dat
we allemaal, in verbondenheid, op hetzelfde tijdstip voor de
buis zitten en samen de lofzang gaande houden.
Op iedere woensdagavond om 19.00 uur kunt u luisteren naar
een korte dienst vanuit onze eigen Hofkerk. Ter bemoediging
zo midden in de week. Stem af op onze site en luister, bid en
zing mee. De dienst van 18 maart kunt u ook al terugluisteren.
Gebedsintenties kunt u aandragen door even een mail te
sturen naar één van ons. En de kerkvrienden in Tubbergen
doen ook mee: iedere vrijdagmiddag wordt er een meditatie
opgenomen die u dan ’s avonds via de site van PKN
Tubbergen terug kunt luisteren.
Via een wekelijkse nieuwsbrief houden we u de komende
weken op de hoogte. Omdat alle diensten en activiteiten zijn
opgeschort vervalt de Hofstem tot nader order.
Vol vragen, vol onzekerheid maar vooral in verbondenheid
gaan we op weg naar Pasen. Elkaar even op afstand
houdend om elkaar straks weer te kunnen omarmen.
En ik keerde me om,
en veegde met mijn mouw mijn tranen weg,
toen ik de tuinman zag.
Hij stond er zo gerust en groot.
En ’t was of al de bloemen
nu opeens bloemen werden en de bomen
hun groen herkregen, toen hij naar mij keek,
en of ik niet alleen meer was, en of
het graf achter mij niet meer bestond,
niet meer als leegte als holle angst.
(Michel van der Plas)

Met warme groet,
ds. Tieneke

Kinderen thuis…
Ook de kinderen maken een bijzondere tijd mee: ineens niet
meer naar school. Van veel ouders weet ik dat ze een
dagindeling hebben gemaakt voor de kinderen. Opstaan,
leertijd, pauze, speeltijd, etc. Voor wie ook ‘bijbeltijd’ op het
rooster heeft gezet kan bij veel sites terecht voor praktische
en inhoudelijke werkvormen. JOP heeft veel materiaal en ook
de website creatiefkinderwerk.nl heeft véél moois te bieden.
Ook het volledige materiaal van Kind op zondag is momenteel voor iedereen beschikbaar zolang de kerken dicht zijn.
(www.kindopzondag.nl). Veel succes!

Meeleven
Familie Jansen. Zoals u misschien nog weet zou Roel voor
een grote operatie naar Groningen, begin deze maand.
Helaas lieten de laatste onderzoeken nog andere afwijkingen
zien. Daarom is er afgezien van een grote operatie en is hij
terugverwezen naar de oncoloog in Enschede. Er zal mogelijk
gestart worden met nieuwe chemo kuren of bestraling. Al met
al een flinke tegenvaller.
Familie Teunis. Henk gaat waarschijnlijk 22 maart naar
Gereia waar hij verder moet revalideren. Zijn hart doet het
prima, zijn spraak en coördinatie kunnen nog verbeterd
worden. Daarom zal hij op Gereia intensieve therapieën
moeten ondergaan.
Alle Oosterhof werkt hard aan verder herstel. Inmiddels kan
hij zich op de afdeling zelf verplaatsen met een trippelstoel.
Door de vele en intense therapie is hij nog altijd erg moe.
Ini Verweij is raar gevallen tijdens de schilderles. Ze wilde op
een stoeltje gaan zitten, maar iemand had dat verschoven.
Het ene moment wilde ze gaan zitten, het andere moment
werd ze wakker op een brancard op weg naar het ziekenhuis
in Almelo alwaar ze een paar hechtingen in het hoofd kreeg.
Nu is ze nog stijf en licht duizelig.
Dhr. De Haas is weer thuis. Hij voelt zich goed, maar moet
nog wel aansterken. Hij krijgt ook nog fysiotherapie. Mw. De
Haas verblijft nog in het Borsthuis al waar zij heel goed
verzorgd wordt. Ze is daar goed op haar plek.
Fam. Timmers. Met Gerrie gaat het iets beter. Maar ze heeft
nog steeds pijn. De arm kan ze helaas niet gebruiken. Door
fysiotherapie wordt het wel heel iets beter.
Christien Vrielink heeft een nieuwe (halve) knie gekregen
twee weken geleden. Ze kon ‘s middags alweer lopen, wel
met twee krukken voor de stabiliteit. Ze moet veel oefenen,
krijgt fysiotherapie en fietst thuis op de hometrainer. We
hopen mét jou dat met deze operatie de pijn straks helemaal
weg is en je je weer vrij kunt bewegen.
Er is in onze gemeente naast de verdrietige zaken in
meeleven ook nog ruimte voor een huwelijksjubileum.
Op 5 maart waren dhr. en mw. Van der Geize 55 jaar
getrouwd. Een hele mijlpaal, namens de gemeente heeft Joke
Westra hen een mooie bos bloemen gebracht.
Naast degenen die genoemd worden in dit hoofdstuk
‘meeleven’ zijn er ook die dit niet willen, maar waar wel
behoorlijke zorgen zijn. We wensen allen sterkte toe in de
komende tijd, die door het corona virus een toch wel lastige
periode is.

Kerkbalans 2020
In de vorige Hofstem is reeds gesproken over de actie
kerkbalans 2020; thans kunnen we de uitkomst melden,
namelijk dat het totaal toegezegde bedrag voor 2020
bedraagt € 74.100. Dat is helaas wel lager dan in 2019. In
2019 bedroeg de toezegging nog € 78.500 hetgeen per saldo
een daling van € 4.400 betekent ofwel bijna 6%... Deze daling
wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de voortgaande
vergrijzing. Het aantal adressen dat bijdraagt aan kerkbalans
is met 29 gedaald t.o.v. 2019.
Het aantal verhogingen t.o.v. verlagingen is evenwel positief
en wel 90 t.o.v. 58 hetgeen per saldo ruim € 900 voordeel
oplevert. De gemiddelde bijdrage bedraagt per adres € 197
en is licht hoger dan in 2019. Uit onze ledenregistratie LRP
kan verder worden opgemaakt, dat de vergrijzing ook in onze
Hofkerk steeds meer zichtbaar wordt. Van het totaal aantal
pastorale eenheden van 376 is bijna de helft (182) ouder dan
70 jaar! Het bijbehorende toegezegde bedrag voor 2020 van
deze groep bedraagt bijna € 45.000 ofwel 60% van het
totaalbedrag. Hoe gaan wij hier verder mee om?
Momenteel zijn we in een afrondende fase met de jaarcijfers
2019 en een meerjaren prognose t/m 2024. Naar verwachting
zullen de uitkomsten niet meevallen. Mede hierdoor zijn wij
voornemens met de landelijke organisatie van PKN in overleg
te treden om alle (financiële) opties naar de toekomst van
onze Hofkerk met elkaar door te spreken. Wij trachten u over
voorgaande voor de zomer nader te informeren.
Namens het college van kerkrentmeesters,
Albert Barelds

Deze e-mail is verstuurd aan hansschollaardt@gmail.com.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.

Verzonden met

Laposta

