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KERKDIENSTEN

hofkerk-oldenzaal.nl

Zondag 10 mei
NPO2
09:20 uur
Woensdag 13 mei
hofkerk-oldenzaal.nl
19:00 uur
Woensdagavondviering
Zondag 17 mei
hofkerk-oldenzaal.nl
10:00 uur
Ringviering

Uitzicht
Zag u de foto ook in de
krant? Het lijkt in
eerste instantie op een
kunstwerk, een immens schilderij. Maar
het was ‘gewoon’ een
vos in een leeg skatepark. Nou ja,
gewoon… De foto laat prachtig de stilte en de geruisloosheid zien die we, naast al het moeilijke in deze tijd, ook
ervaren. Het virus is afschuwelijk maar schenkt ook
wondermooie natuurobservaties zoals flamingo’s in de
IJssel bij Zwolle. ‘Als de mens spreekt, zwijgt de natuur’
stond er bij (NRC). De auteur, Mohammed Benzakour
hoopt dat we straks niet weer rond razen en met weemoed
terugdenken aan de kalme dagen van weleer. Hij pleit er
zelfs voor om de stoomwals van de 24uurs economie voor
één dag per week te parkeren. ‘Die goede oude zondagsrust verdient eerherstel, juist in de grote steden, zonder
aanzien des kerks, en ook, heel graag, zonder het boogje
van 150 centimeter.’ Dat boogje zal nog wel even blijven
maar die ene dag hebben we gelukkig al. Iedere zondag.
En ondertussen gaan we ‘gewoon’ door met geduldig,
dankbaar en hoopvol zijn in deze tijd. Dankbaar voor wat
er is, geduld om deze tijd te verdragen en hopen dat de
wereld straks goed het leven hervat. En wie er nog een
passend lied bij wil zingen, kies 328 eens?
Gij wacht op ons
totdat wij opengaan voor U.
Wij wachten op uw woord
dat ons ontvankelijk maakt.
Stem ons af op uw stem
op uw stilte.

‘We varen op zicht’
We hebben weer een persconferentie achter de rug en
voor ons betekent dat dat we, in overleg met het RIVM en
de PKN, doorgaan met online diensten tot en met 30 juni.
Na die datum, als alles goed blijft gaan, mogen we weer
met 100 mensen bij elkaar komen. Mits de stappen
allemaal goed verlopen. Datzelfde geldt ook voor andere
bijeenkomsten zoals catechese of vergaderingen. Alleen
zo kunnen we zoveel mogelijk de mobiliteit verminderen en
de fysieke ontmoeting vermijden. Die routekaart, zoals
premier Rutte het noemde, is dus ons kompas de komende weken. Het duurt dus nog even maar we doen het
samen, nemen nog meer verantwoordelijkheid en houden
vol. Of zoals minister Hugo de Jonge op de persconferentie het kerkadvies samenvatte: ‘Verspreid het woord, niet
het virus’.
Fijn ook dat de bezoekregeling van verpleeghuizen en
verzorgingstehuizen de komende tijd wordt versoepeld.
Dat is voor veel mensen een grote, grote opluchting. En
ook wat de kerkdiensten betreft, we krijgen uitzicht naar
het moment waarop we elkaar weer van ‘aangezicht tot
aangezicht’ kunnen ontmoeten. En hoe fijn is dat!
Iedere woensdag om 19.00 uur dus een korte viering
vanuit de Hofkerk. Live of later terug te luisteren op de site.
Op zondag kiest ieder zijn of haar eigen moment. Probeer
RTV-oost ook eens, echt prachtig. Ook zijn de filmpjes van
de woensdagdiensten te zien. Kijk daarvoor op onze
website (dubbelklik op de filmpjes) of bezoek ons YouTube
kanaal waar de filmpjes allemaal te zien zijn (Google maar
even op YouTube Hofkerk, dat is het handigst). Op zondag
is het filmpje van de voorbije woensdag te zien - Hanneke
en Tim hebben namelijk even de tijd nodig om de filmpjes
rustig te monteren.
Op zondag 17 mei is er op de site een bijzondere dienst te
zien. Noteer die datum alvast. We zouden dan onze jaarlijkse Ring-viering houden op ‘t Stift maar goed, dat kan nu
niet. We - de collega’s uit Weerselo, Ootmarsum, Tubbergen, Denekamp en Oldenzaal – maken er een geweldige
online-Ringdienst van. Van harte aanbevolen.
Met warme groet voor iedereen en houd goede moed!
ds. Tieneke

Vrij zijn
Onderstaand gedicht wil ik
graag met jullie delen.
Tamara Tromp
16, Noordwijk
Pas als het donker is
weet je dat het licht was.
Ik, niets anders dan licht geproefd,
zag alleen een glimp van donker
op het journaal en in schoolboeken.
Ik leef zonder honger,
zonder schoten om de hoek,
zonder raketten als strepen door de lucht,
zonder angst voor razzia's
zonder...
Zonder wat?
Geen benul van het donker,
en gelukkig maar.
Herdenk het donker zodat je
het licht kunt zien,
ervan kunt genieten en
het over de wereld kunt verspreiden.
Harm Schreurs

Meeleven
We leven mee met mw. Wies Sanderman. Ze wordt al lang
geplaagd door pijn in haar been vanuit de rug. Dit heeft
zich nu uitgebreid naar het andere been. Met medicatie
proberen de artsen daar nu verlichting in te brengen. We
hopen mét haar dat de medicatie mag aanslaan.
We zijn blij mét en voor
de heer Gerard van
Diejen. Woensdag
ontving hij als oudst
geregistreerd lid van
de Oldenzaalse veteranen een prachtige
bos bloemen
én werd hij toegezongen met het lied van
Vera Lynn - We'll meet
again. Hij was erg onder de indruk. Vooral
de muziek riep veel
herinneringen bij hem
op.
Deze week werd de deur al iets op een kier gezet; er komt
verlichting in de maatregelen tegen verspreiding van het
coronavirus. Helaas mogen wij elkaar nog niet vrij ontmoeten. Dat vraagt geduld. Dat we het mogen volhouden!
Dat wensen wij u en onszelf van harte toe.
Het pastoraal team

Onze Vader
Heer,
Ik bid tot U als Onze
Vader
geef mij de moed
U op een kinderlijke wijze
alles en alles toe te
vertrouwen
leg mij het kinderlijk
gevoel
in mijn hart
dat mij in staat stelt
U in mijn gebed als mijn vader te beleven.
Toon Hermans

Openstelling Hofkerk
Vanaf 18 mei zullen wij vijf weken lang elke maandagmiddag van 14:00-16:00 uur de deuren van onze kerk
openen. We willen de mensen die daar behoefte aan
hebben de mogelijkheid bieden een kaarsje aan te steken
of gewoon even stil te zijn in de kerk. Ook kan men indien
gewenst, een gesprek voeren. Twee van onze mensen
zullen aanwezig zijn om de gasten te ontvangen en te
zorgen dat het bezoek volgens de richtlijnen van het RIVM
verloopt. Zo kan men binnenkomen via de hoofdingang
alwaar men uitgenodigd wordt de handen met gel te
wassen. Eén van de aanwezigen zal de bezoeker
ontvangen en verder begeleiden waar nodig. Na vertrek,
door de toreningang kan men, ook daar, de handen
reinigen met speciale gel.
Een melding van de openstelling zal in de week van 11 mei
in de Glimlach verschijnen.
Het pastoraal team

Collectedoelen zondag 10 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 10 mei is dat het project van de 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. 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.
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 10 mei is dat bestemd voor
Jeugdwerk Protestantse kerk (JOP).
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

Amnesty brieven mei 2020
Deze maand wordt geschreven voor:
-Dagblad journalist Shafiquel islam Kajol uit Bangladesh.
-Li Qiaochu, die zich al jaren inzet voor vrouwen- en
arbeidsrechten in China.
-Ibrahima Diallo en Sekou Koundaro, activisten voor
democratie in Guinee.
De brieven met de toelichting vindt u op de website van
Amnesty International, klik op de volgende link:
https://oldenzaal.amnesty.nl/index.php/brieven.
De werkgroep Amnesty International Oldenzaal hoopt dat u
de brieven wilt ondertekenen en versturen.

Klus geklaard
Na ijverig zwoegen is de Bovenhof, voorzien van vele liters witkalk en verf, omgetoverd tot een
mooie, lichte vergaderruimte.
Tevens heeft de zaal nieuwe vloer
bedekking en nieuwe tafels gekregen waardoor de ruimte nu over
een capaciteit voor 16 personen
beschikt.

Het is een plaatje geworden.
Het wachten is nu op het moment
dat er weer volop gebruik van
gemaakt kan worden.
Een woord van dank aan onze
‘kerkschilder’ Harm Medema en de
hulptroepen van de klussenclub.

Het resultaat

.
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