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KERKDIENSTEN

Dank U voor deze nieuwe morgen
Heerlijk dat onze kinderen straks weer naar school kunnen
en lekker samen sporten. Fijn voor veel ouders ook denk
ik, want het is best een dingetje voor sommige (Hofkerk)
ouders: én thuis werken, én juf of meester zijn én....

hofkerk-oldenzaal.nl

Zondag 26 april
NPO2
09:20 uur

Een kleine, voorzichtige stap vooruit dus in de lockdown.
De overige richtlijnen blijven nog van kracht en dat geldt
ook voor onze Hofkerk. Er wordt veel gebeld met elkaar, zo
af en toe even een bezoekje in de tuin voor wie het echt
niet volhoudt, samen even gymmen op het grasveld en
zwaaien naar elkaar (op de foto is Alie van Hemert op het
balkon aan het gymmen en sta ik op het gras mee te
doen).

Woensdag 29 april
hofkerk-oldenzaal.nl
19:00 uur
Woensdagavondviering

Ontroerend vond ik het dat ik op één dag twee mensen
belde/sprak die allebei de dag beginnen met het zingen
van het lied ‘Dank U voor deze nieuwe morgen.’ Ondanks
alle misère blijven we goed volhouden en danken voor het
goede dat er ook is. Wat ook waardevol is, is de ervaring
dat veel mensen hun pijn en moeiten delen met een ander.
Ga daar zeker ook mee door. Deze coronatijd is voor ons
ook een léérschool om daarin te oefenen.
Terwijl we dus meer voorzichtig hoopgevende berichten
krijgen en er hier en daar al druk nagedacht wordt over hoe
'nieuw normaal' er uit ziet in een 'anderhalve-metersamenleving' willen we toch echt benadrukken dat we, ook
wat de kerkdiensten betreft, geduld moeten hebben.
Tot een zo grote groep als de Hofkerkgemeente weer op
een veilige manier lijfelijk bij elkaar kan komen moet er nog
heel veel duidelijk worden. We wachten de besluiten van
de overheid en PKN af en gaan voorlopig nog door zoals
we deden. En het is fijn om veel warme en bemoedigende
reacties te ontvangen op de diensten, zowel binnen als
buiten de kerk. Dank daarvoor. Het is fijn om betrokkenheid
te ervaren, dat geeft steun.
De diensten op woensdagavond om 19:00 uur gaan dus
nog even door, in ieder geval tot 20 mei of 1 juni of later.
Op zondag zoekt en kijkt een ieder naar een eigen moment
rond God en geloof: de een kijkt naar de Verwondering, de
ander zappt alle kanalen af en ziet wel vier diensten achter
elkaar. En weet u, alles is goed in deze periode. Het is nu
eenmaal een bizarre tijd en alles is anders dan anders. Feit
is wel dat we ons geweldig aanpassen aan de situatie, ook
als kerk en kerken.
Zo hoorde ik dat er in de Nieuwe Kerk in Huizen coronapatiënten van een zorggroep worden opgevangen. Kerkleden hebben alle banken er uit gehaald en in het midden
van de kerk wordt ruimte vrijgemaakt voor 16 bedden. Eén
van de diakenen vertelt: ‘Het is onze christelijke diaconale
plicht. Zo ben je kerkgebouw en zo ben je noodhospitaal.
Bizar maar mooi.’ En wat te denken van het idee om je
kerk aan te bieden aan scholen die straks niet genoeg
vierkante meters hebben om leerlingen goed op te kunnen
vangen? Prachtig! Zelf wil ik graag een (electrische) bakfiets zodat ik soep rond kan brengen voor wie het zelf niet
kan. Bakkie Hofkerksoep?
En eerlijk, ik denk dat er enorme uitdagingen op ons
afkomen, ook als kerk. En hoe gaan we daar mee om.
Welke uitdagingen brengt deze situatie mee voor de kerk
hier en wereldwijd. Thomas Halik (u weet wel, van het
boek Raak de wonden aan) zegt terecht dat de kerk juist
nu een veldhospitaal moet zijn. Om wonden te verzorgen.
Om buiten je grenzen te treden (de kerk is toch gesloten)
en mensen ruimte te bieden voor herstel. In Huizen zijn ze
er dus al mee begonnen: kerk als veldhospitaal. Heeft
iemand nog een bakfiets? Of word ik gewoon ongeduldig?
Met warme groet,
ds. Tieneke

Uit de kerkenraad
Het nieuwe normaal
Een goeie maand geleden was het nog geen thema, niet
aan orde, een beetje gezocht ook… maar nu is het geaccepteerd, volstrekt logisch, noodzakelijk eigenlijk ook, je
bent er mee bezig voor dat je er erg in hebt: 'het nieuwe
normaal'.
Wat is dat het nieuwe normaal? In ieder geval is het niet
het oude normaal, dat normaal van je weet wel, de tijd van
hiervoor, nog niet eens zo gek lang geleden, toen alles zo
liep zoals het liep. Met z’n ups en z’n downs, z’n wel en z’n
wee, z’n lief en z’n leed. Dat dus niet. Hoewel, wie bepaalt
dat eigenlijk? Het is er nog steeds allemaal; dat lief en dat
leed, het goede en kwade. Het staat alleen in een ander
verhaal, de bladzij is om een nieuw hoofdstuk begonnen
en geen idee waar het op aan gaat.
Is het nieuwe normaal 1,5m afstand houden en dan is alles
weer normaal? Nee, er is onzekerheid bijgekomen en stevig tussen de oren geplant. Terecht want er vallen doden te
betreuren, de economie krijgt een daverende knal, de wereld is in verplichte retraite en de eenzaamheid trekt sporen van groot verdriet. Het netwerk van onze onderlinge
betrekkingen is geïnfecteerd geraakt.
Het nieuwe normaal betekent dat grote delen van de
samenleving zich opnieuw uit moeten vinden of in ieder
geval stevig aan moeten passen om te kunnen functioneren. Voor een paar maanden, misschien wel voor veel
langer. Aanpassen, rekenen en handelen met onzekerheid
in plaats van vertrouwen op enigszins comfortabele schijnzekerheid? Misschien wordt dat het nieuwe normaal.
Inmiddels worden met veel voorzichtigheid de enkele eerste restrictieve maatregelen opgeheven, onder strikte voorwaarden, dat wel. En er wordt gevraagd na te denken over
hoe straks de draad weer op te pakken als er meer mogelijk wordt. Wat kan er wel en wat kan er straks nog niet als
de sociale afstandsmaatregelen wellicht beetje bij beetje
opgeheven worden. Ook de kerk organisatie denkt daar
over na. Gelukkig zijn wij als Hofkerk niet de enige de met
deze afweging aan de slag moeten maar hebben alle
kerken dezelfde afwegingen te maken en wordt er landelijk
steeds meer bekend over wat verantwoord kan qua
bijeenkomsten en wat verder uitgesteld moet worden.
Over creativiteit en initiatief gesproken, wat ook mooi is om
te merken is, is dat ook binnen de Hofkerk mensen elkaar
telefonisch, via internet of via langsfietsen of wandelen
even opzoeken. Op afstand wordt praatje gemaakt of een
spreekwoordelijke schouder geboden. Wellicht gebeurt er
ook al veel meer, we horen het graag. Voor wie wil, doe
mee en deel je ideeën, de kerkenraad denkt graag
welwillend mee.
Namens de kerkenraad,
Gerrit Dortland

Collectedoelen zondag 26 april
Zolang er geen zondagse kerkdienst is, en er dus ook niet
gecollecteerd kan worden, gaan we door met het aanbieden van de mogelijkheid uw gift over te maken naar de
rekening van de diaconie NL42ABNA0595523544 met
vermelding van het collectedoel. Voor zondag 26 april is
dat Oldenzaal tegen MS.
Dit kunt u ook doen voor de collecte bestemd voor de kerk:
het bedrag overmaken naar de bankrekening van de
Hofkerk NL60ABNA0595895700 met vermelding van het
collectedoel. Op zondag 26 april is dat bestemd voor
ouderenwerk eigen gemeente.
Degenen die de collecte met de smartphone betalen,
kunnen natuurlijk via de Givt-app doneren. Bij ‘Kies hoe je
wilt geven’ klikt u op ‘Lijst’ en zoekt u naar Hofkerk
Oldenzaal.
Namens de kerkenraad,
Joke Flokstra en Inge Simao

Meeleven
Bij de familie Pleijhuis is de toestand van Tonnie onveranderd zorgelijk. Ze hebben veel steun van de thuiszorg en
van de kinderen. We leven met jullie mee. Heel veel
sterkte gewenst.
De man van Berta Frowijn, Henk is overleden. In besloten
kring heeft men afgelopen woensdag afscheid van hem
genomen. We wensen Berta en de familie heel veel
sterkte.
Fenny Kamps is weer thuis. Haar medicatie is herzien, er
is onderzoek gedaan, maar een sluitend antwoord op de
problemen is nog niet gevonden. Hopen dat de nieuwe
medicatie doet wat het moet doen!
Kaatje de Haas krabbelt langzaam weer op. De temperatuur schommelde nog iets, maar de tekenen van vooruitgang dienen zich duidelijk aan. Wat superfijn!
Bij sommige mensen begint de isolatie zijn tol te eisen. Dat
is moeilijk om te horen door de telefoon. We zouden zo
graag iets voor jullie betekenen. In het document van de
RIVM is het advies voor zelfstandig wonende ouderen iets
aangepast, aangezien men weet heeft van de nood die
zich aan het opbouwen is. Het nieuwe advies luidt nu:
Daarom adviseert het OMT om het advies ‘Ga niet op
bezoek bij mensen van 70 jaar of ouder en mensen met
een kwetsbare gezondheid’ te wijzigen in ‘Wijs bij
zelfstandig wonende kwetsbare ouderen één of twee vaste
personen aan die de oudere met enige regelmaat blijven
bezoeken’.
Het aanwijzen kunt u natuurlijk gewoon zelf doen. Vraag
één of twee van uw kinderen of, als u die niet heeft, een
ander persoon die u vertrouwt en graag ziet om uw maatje
te zijn in deze tijd. Iemand die in staat is u met enige
regelmaat te bezoeken.
Wij hopen van harte dat u dit doet. Zorg goed voor u zelf!
Heeft u ons nodig, wilt u even iemand spreken: aarzel dan
alstublieft niet om één van ons te bellen! Onze nummers
vindt u in de Hofstem of in de Informatiegids van de
Hofkerk.
Het pastoraal team
Nogmaals dank
In de vorige Hofbrief bedankte ik voor de Paasgroet van de
Hofkerk, maar vergat daarbij de vele Hofkerkgangers te
bedanken die mij kaarten met bemoedigende groeten
stuurden en belden met Miny. Excuus daarvoor en alsnog
heel, heel hartelijk dank.
Alle Oosterhof

Morgengebed
Tot U, God, roep ik in
de vroege morgen.
Help mij te bidden
en mijn gedachten te
richten op U,
ik kan het niet alleen.
In mij is duisternis,
bij U is licht.
Ik ben eenzaam, Gij verlaat mij niet.
Ik ben bevreesd, bij U is hulp.
Ik ben onrustig, bij U is vrede.
In mijn hart is bitterheid,
bij U is geduld.
Ik begrijp uw wegen niet,
maar Gij kent mijn weg.
Dietrich Bonhoeffer

Verwondering
Waar de grenzen wegvallen
Veel is er natuurlijk al geschreven en gesproken over de
corona crisis die ons leven momenteel beheerst. Wat dat
betreft mag u van mij rustig mijn stukje overslaan en terug
bladeren, sorry, terugscrollen, want de Hofbrief is digitaal,
ik moet nog even wennen.
Maar om er toch nog kort iets over te zeggen: Vanochtend
volgde ik even het nieuws van 'Goedemorgen Nederland',
en dan valt in de gesprekken op dat politieke grenzen
tussen partijen nu echt wel wegvallen. We zitten met een
probleem dat iedereen treft, en waar we, voor zover dat
mogelijk is, gezamenlijk oplossingen voor moeten bedenken. En of politici nu links of rechts in de kamer zitten, dat
is nu niet van belang.
Dan is Nederland toch wel weer een voorbeeld waarin een
klein land groot kan zijn, vind ik. Heel anders dan de VS,
waar je ziet dat -niet toevallig- de meeste coronaslachtoffers de niet blanke, armere Amerikanen betreffen.
Misschien is het - maar ik aarzel om die vergelijking te
maken - een beetje zoals in de oorlog, toen de gezamenlijke vijand de Nederlanders van toen samenbond. Hoewel
na 1945 de polarisatie wel weer terug keerde natuurlijk,
maar toch. Het is ook nu het gezamenlijke geloof om uit
deze crisis te komen, wat ons sterk maakt. Een geloof dat
verbindt, en over onze eigen grenzen en beperkingen heen
stapt.
De afgelopen maanden ben ik voor m’n studie theologie
aan de slag geweest met Paulus. In zijn brieven lees je
steeds weer hoe hij de verbinding zoekt tussen mensen.
De grootste uitdaging vormden hierin joodse en niet joodse
christenen. De grenzen tussen die twee groepen werden
vooral gevormd door de joodse wetten. Vooral het feit dat
bijvoorbeeld de Griekse christenen niet besneden waren
was voor veel joodse christenen een doorn in het oog.
Daar zijn heel wat discussies over gevoerd! Toch nam het
geloof in de Ene God de grenzen die de wet stelde weg.
Mensen, joods en niet-joods, in Christus verbonden keken
over elkaars anders-zijn heen, accepteerden elkaars
verschillen, verbonden door dat nieuwe geloof, dat voor
hen tevens een nieuwe tijd in luidde.
Of deze corona crisis nu ook een nieuwe tijd in luidt? Dat
hoop ik eerlijk gezegd niet….Wel denk ik dat het goed is
om, over elkaars grenzen heen te blijven kijken, en te
zoeken naar die verbinding tussen mensen, en elkaars
anders-zijn daar in te accepteren. Daarbij gesteund door
die Ene God, wiens liefde voor mensen universeel is.
Martin Kila
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