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HOFBRIEF 73 - 1 mei 2020

KERKDIENSTEN

hofkerk-oldenzaal.nl

Zondag 3 mei
NPO2
09:20 uur
Zondag 3 mei
ZOOM jeugdkerk
10:00 uur
Zondag 3 mei
rtvoost.nl
10:00 uur
Oecumenische dienst
dhr. Bert Oude Egberink (Liberaal Joodse
gemeente Twente) en
ds. Klaas v.d. Kamp
(classispredikant Overijssel)
Woensdag 5 mei
hofkerk-oldenzaal.nl
19:00 uur
Woensdagavondviering

Gedenk…
Wie heeft het boek niet
gelezen: Het dagboek van
Anne Frank. Anne kreeg het
kado voor haar 13e verjaardag en het grootste deel van
haar dagboek gaat over haar
tijd in het Achterhuis. Ze
wilde graag schrijfster worden maar die kans heeft ze
niet gehad. Ze stierf in kamp Bergen Belsen, 15 jaar oud.
Volgende week gedenken we weer. Het is inmiddels 80
jaar geleden dat Nederland de 2e WO werd ingetrokken en
75 jaar geleden dat we werden bevrijd. VRIJ! In de Bijbel
wordt verteld hoe het volk Israël bevrijd wordt uit de
slavernij en door de woestijn trekt naar beloofd land. In
Exodus en Deuteronomium lezen we die bevrijdingsverhalen.
Het zijn bijzondere
verhalen die ons leren
om te Gedenken. En
gedenken betekent:
breng de geschiedenis
weer tot leven, hier en
nu, in ons leven, jouw
leven. Daarom begint
het joodse paasfeest ieder jaar met de seder-maaltijd
waarvan de gerechten herinneren aan de slavernij en de
bevrijding door de Eeuwige: de peterselie, de matzes, de
eieren, de bittere kruiden, een stukje bot van een lam, het
zoet en de wijn. En het jongste kind dat de waarom-vragen
stelt: waarom is deze avond zo anders dan andere
avonden? En het antwoord is: om te gedenken. Om een
ver verleden in het heden weer tot leven te roepen. Want
geschiedenis hoef je niet zelf meegemaakt te hebben om
de betekenis nu te ervaren, te voelen en te verstaan.
En ondertussen zijn er kleine, kleine openingen in de
lockdown. De scholen gaan straks weer van start en zoals
het nu lijkt vanaf 11 mei voorzichtig weer bezoek in verpleeghuizen. Vingeroefeningen noemt minister Hugo de
Jonge ze. Ook het kerkelijk leven zal nog lang ontregeld
blijven. ‘Volle kerken zijn uitgesloten en geen koffiedrinken
na’ is de uitkomst van het overleg van het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) met minister Grapperhaus.
Voordat we weer bij elkaar kunnen komen moet er eerst
een duidelijk protocol klaarliggen. Dat betekent dat we
voorlopig zo doorgaan: iedere woensdagavond om 19:00
uur een kleine dienst vanuit de Hofkerk en op zondag
digitaal aanschuiven bij NPO 2 om 9:20 uur of TV Oost of
bij de buren in Ootmarsum of Tubbergen. En let op, onze
jongeren kunnen zondag 3 mei aanschuiven bij de ZOOMJeugdkerk met Martin om 10:00 uur.
Tot slot, het is een tijd vol zorgen, spanning en verdriet. En
toch hoor ik ook geluiden van ‘herschepping’. De waarde
van thuiswerken, wat vaker in de tuin staren, ’s morgens
niet hoeven reizen maar even wandelen, aandacht voor de
vogels rond het huis, klusjes doen. Mooie en waardevolle
aandacht. Juist nu. Tot zo gauw mogelijk!
Met warme groet,
ds. Tieneke
P.S. Zakjes naaien?
Mocht er iemand zijn die nog wat tijd over heeft, ik zoek 10
genaaide zakjes, iets groter dan A4 formaat, zeg maar
25x30 cm. En dan met een koordje in de bovenkant. Leuk
blokje of bloemetjesstofje. Het is voor de basisschoolkinderen die we ergens mee willen verrassen, we missen
elkaar namelijk zo... Graag even contact opnemen met ds.
Tieneke.

Andere Tijden
De laatste weken kom ik met enige regelmaat in artikelen
tegen dat wij momenteel een les krijgen in nederigheid.
‘Nederigheid’, ik meen te begrijpen wat bedoeld wordt,
maar de term bevalt me niet zo. Wat mij wel aanspreekt en
er dichtbij in de buurt komt is de volgende gedachtegang:
Misschien is het meest in het oog springende verschil
tussen het Bijbelse en het moderne wereldbeeld het besef
dat de aarde een gave is.
'Van God is de aarde en al wat daar leeft, de wereld en wie
haar bewonen.' Zo begint Psalm 24. De wereld en al wat
daar leeft is volgens de Bijbelse visie niet alleen een gave
aan de mens. Alles en iedereen is en wordt aan elkaar
gegeven. De dieren, de natuur, alles….. En wij dienen daar
met zorg mee om te gaan. Uitgangspunt is dat de mens
geen absoluut eigenaar van zijn bezit is, maar het in beheer heeft gekregen. De mens mag de schepping niet
uitputten of vernietigen, maar dienen. Dienen: om dat
woord gaat het mij.
In deze weken na Pasen wordt er zondags gelezen uit het
boek Exodus, over de tocht van de Israëlieten door de
woestijn, op weg naar het beloofde land. Je zou kunnen
zeggen dat ook wij een doortocht maken in de door onszelf veroorzaakte woestijn…. Op weg naar ons beloofde
land, het ‘nieuwe normaal’. Tijdens deze doortocht zullen
we moeten zoeken naar hoe het dan moet, straks, in dat
nieuwe normaal, in het nacoronatijdperk. Het is een tijd
van bezinning op onze samenleving, onze economie, onze
staathuishoudkunde: hoe richten we het ‘huishouden’ van
onze staat in. Wat is belangrijk, wat moet er echt anders
(de doorgeslagen globalisering bijv.), wat willen we
vasthouden uit deze crisis (o.a. de saamhorigheid, de
creativiteit).
Misschien kan het Bijbelboek Exodus wel tot inspiratie
dienen. In dit boek leert God zijn volk gedurende de tocht
door de woestijn een ‘economie van het genoeg’. Elke dag
mogen de Israëlieten het manna (brood uit de hemel)
verzamelen. Maar niet meer dan ze nodig hebben. Er is
genoeg voor iedereen, zolang ze het niet oppotten maar
verdelen. Potten ze toch op, dan is het teveel aan manna
de volgende morgen veranderd in een stinkende, bedorven
massa.
Het verlangen naar meer, meer consumeren, meer status
en macht, zit er blijkbaar diep in en is de motor van onze
economie geworden. ‘Genoeg’ is een woord dat niet in het
economisch jargon voorkomt. Een andere economie dan
die van ‘meer en meer’ kunnen we ons maar moeilijk
voorstellen. En toch zullen we daarover moeten gaan
nadenken.
Moge het zo zijn dat deze hele ellende ons een andere kijk
op onze wereld, op onze economie oplevert: een inclusieve
economie, waarin het dienen centraal staat, waarbij
iedereen kan delen in welvaart. Zie het als een tafel
waaraan mensen eten: wanneer we allemaal een beetje
inschikken is er altijd nog wel plek voor een extra stoel.
Joke Flokstra

Collectedoelen zondag 3 mei
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 3 mei is dat
‘Nigeria – traumahulp voor slachtoffers Boko Haram’: op 5
mei vieren we dat we 75 jaar geleden werden bevrijd. Het
is waardevol om dat te kunnen doen, want vrijheid is niet
vanzelfsprekend. Zo lijden mensen in Noord-Nigeria zwaar
onder de terreur van Boko Haram. Onder hen kinderen, die
soms de meest verschrikkelijke gruweldaden hebben gezien. Kerk in Actie heeft samen met een lokale organisatie
een programma voor traumaverwerking opgezet. Zo’n 100
kinderen per jaar krijgen intensieve begeleiding. Ook
worden vrijwilligers getraind om in hun eigen gemeenschap te werken aan traumaverwerking.
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 3 mei is dat bestemd voor het
jeugdwerk.
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

Paaskaars
Afgelopen maandag, op
Koningsdag, mocht ik,
met natuurlijk gepaste afstand, de
Paaskaars overhandigen aan de zeer verraste Alie en Cor van
Hemert. 'Dit hadden we
nooit verwacht', was hun
reactie en 'we zijn er
ontzettend blij mee - we vinden het heel bijzonder! Dank
jullie wel!'
Van harte, Alie en Cor, en ook heel erg verdiend. Jullie
hadden een zwaar jaar vorig jaar én daarbij zetten jullie je
enorm in voor onze Hofkerkgemeenschap. Daarvoor heel
hartelijk dank, dát vinden wij als Hofkerk heel bijzonder.
We zijn jullie zeer dankbaar.
Yvonne Meyer, pastoraal werker.

Contact
Heer,
dat U zich interesseert
voor ieder van ons afzonderlijk
kan ik mij soms niet voorstellen.
Maar af en toe
voel ik dat het zo IS.
Dan maakt zich een diepe rust
van mij meester.
(Toon Hermans)

Kijk omhoog Sammy
Een bekend liedje uit 1966 (mijn jeugd) van Ramses Shaffy
was de hit 'Kijk omhoog Sammy'! Hieraan moest ik denken
in deze dagen, waar we veel meer aandacht he-bben voor
de zaken die ons dagelijks bezig houden. Het was de
profeet Samuel, die dat omhoog kijken moest le-ren. Dat
Samuel het nog niet geleerd had blijkt uit zijn be-zoek aan
Isai, waar God hem heen stuurde om de nieuwe koning te
zalven.
Een leuke geschiedenis, die we lezen in 1 Samuel 16,
waarin God in vers 7 aan Samuel moest vertellen 'Kijk niet
naar zijn uiterlijk en ook niet naar de hoogte van zijn
gestalte, want Ik heb hem verworpen. Het is namelijk niet
wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is,
maar de HEERE ziet het hart aan'.
Zo is het ook vandaag, dat wij in beslag worden genomen
door de dingen die wij zien. Maar een virus is niet zichtbaar, wel de gevolgen. De kranten en andere media staan
er vol van. Zo zien we ook God niet maar wel Zijn Woord
vol gevolgen! Niets gaat buiten God om, dus waarom
zouden we ons niet op God richten? Laat ons hart bij Hem
zijn en bidden, dat Hij ons en anderen bewaart.
Paulus zegt het ook in Colossenzen 3: 1 – 4: 'Als u nu met
Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven
zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit.
Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde
zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus
verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal
worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.' Dat is onze toekomst.
Ernst van Olffen

Dank
Graag wil ik iedereen bedanken voor de kaarten met de
bemoedigende teksten en de attenties en bloemen die we
mochten ontvangen. Het geeft een goed gevoel dat zoveel
mensen met ons meeleven.
Mede namens Alice, mijn hartelijk dank,
Roel Jansen..

Hofstem/Hofbrief
Kent u mensen die wel de Hofstem ontvingen, maar niet de
Hofbrief?
Deze mensen kunt u zelf voorzien van een geprinte versie
van de Hofbrief of naam en adres even doorgeven aan de
scriba (ramshorsten@hormail.com) dan zorgen wij voor
een gedrukt exemplaar.
Marja van de Langemheen

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.

Verzonden met

