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19:00	uur
Woensdagavondviering
	

Elkaar	verrijken
Ik		had	vurig	gehoopt
dat	we	met	Pinksteren
weer	bij	elkaar	zouden
zijn	en	we	het	uitbun-
dig	met	z’n	allen	kon-
den	vieren	in	onze
Hofkerk.	Maar	dat	kan
nog	niet.	We	vieren
Pinksteren	nog	even	op	afstand	maar	daardoor	niet	minder
verbonden.	En	ik	hoor	het	van	velen,	door	onze	online-
diensten	en	alle	extra	contacten	die	we	samen	oppakken
blijven	we	een	bron	van	hoop	en	troost	voor	elkaar.	Fijn!
	
Zelf	vind	ik	Pinksteren	één	van	de	mooiste	feesten.	Want
het	is	zo’n	liefdevol	feest.	Lees	Johannes	20	maar	eens.
Daar	is	Jezus	in	het	midden	van	zijn	leerlingen	wenst	hen
twee	keer	vrede	(!),	blaast	de	Heilige	Geest	over	hen	en
zendt	hen	de	wereld	in.	Hij	bláást.	Hoe	teder	kan	het	zijn.
En	Pinksteren	laat	ons	bovenal	zien	en	ervaren	dat	Jezus
zich	niet	tegen	laat	houden	door	dichte	deuren	of	een
virus.	En	die	anderhalve	meter?	Ook	dat	is	geen	probleem
voor	hem,	Hij	weet	ons	wel	te	vinden.	En	andersom	geldt
het	ook,	er	is	er	altijd	Eén	bij	wie	wij	geen	anderhalve
meter	afstand	hoeven	te	houden.	Hij	die	ons	vrede	wenst.

Waai	door	onze	levens	God,
geef	ons	het	enthousiasme	om	uw	liefde	te	delen,
verras	ons	daarmee,	zoals	u	de	mensen	op	die
allereerste	Pinksterdag	verraste.

Hoe	gaan	we	de	maand	juni	in?
U	heeft	het	vast	al	gelezen	of	gehoord:	in	juni	mogen	we
voorzichtig	wat	bijeenkomsten	organiseren	met	30	per-
sonen	en	vanaf	1	juli	zelfs	met	100.	Als	kerk	hebben	we
goed	nagedacht	over	de	vormgeving	van	die	anderhalve-
metervieringen.	Er	is	inmiddels	ook	een	werkgroep	gestart
die	zich	buigt	over	de	aanwijzingen	van	het	RIVM	en	de
PKN	en	een	specifiek	Hofkerk-protocol	maakt.
	
Samengevat	kun	je	stellen	dat	we	als	kerk	een	beetje
‘nieuw’	gaan	denken.	En	dat	nú	kerkdiensten	organiseren
voor	ons	niet	de	grootste	urgentie	heeft.	Dat	het	zelfs	beter
is	om	er	voorlopig	vanaf	te	zien.	Wat	we	wel	gaan	aanbie-
den	zijn	‘kleine	vormen	van	nabijheid’.
Omdat	we	zo	graag	eerst	het	vertrouwen	willen	herstellen
en	iedereen	zich	weer	een	beetje	veilig	kan	voelen	in	de
kerk.	Wij	zien	voorlopig	geen	meerwaarde	in	samenkom-
sten	waarbij	we	onhandig	om	elkaar	heen	manoeuvreren
en	zwijgend	op	de	stoelen	zitten.	Want	zingen	in	de	kerk	is
voorlopig	uitgesloten.	Als	we	zo	gaan	‘vieren’	vervreemden
we	alleen	maar	van	elkaar	terwijl	kerk-zijn	toch	juist	om
nabijheid	gaat,	om	verrijking	van	elkaar	in	plaats	van	een
bedreiging	te	vormen	voor	de	ander.
	
Schatplichtig	zijn	we	aan	collega	Ferdinand	Borger.	Met
zijn	inspirerende	column	‘Harken	in	de	kerk’	in	dagblad
Trouw	sterkte	hij	ons	enorm	in	de	besluitvorming	voor	de
maand	juni.
	
Kortom:	we	gaan	door	met	het	aanbieden	van	onlinevierin-
gen	tot	5	juli.	Iedere	woensdagavond	om	19:00	uur	is	er
een	kleine	viering	te	volgen	op	de	website	of	later	terug	te
luisteren.	Daarnaast	organiseren	we	-	en	onze	gemeente-
leden	roepen	we	daartoe	ook	op	-	andere,	kleine	vormen
van	ontmoeting	die	troost	en	nabijheid	bieden.	Met	inacht-
neming	van	alle	voorzorgsmaatregelen	uiteraard.	Denk	dus
mee,	wees	creatief,	denk	nieuw:	organiseer	zelf	een
ontmoeting,	luister	samen	eens	een	dienst	terug	en	be-
spreek	het	met	elkaar,	bereid	met	een	groepje	een	woens-
dagavondviering	voor,	ga	samen	soep	eten	bij	iemand	in
de	tuin,	maak	een	wandeling	met	iemand,	een	fietstochtje,
ga	kamperen,	begin	een	visclubje?	Laat	die	Geest	maar
stromen	en	geef	het	door	aan	onze	scriba	Marja	of	ds.
Tieneke.	Pinkstergeest	kom!	En	natuurlijk	gaan	we	door,
ook	als	gemeenteleden,	met	de	extra	telefoontjes,
bezoekjes,	kaartjes	en	wat	nog	meer	kan.	Dat	spreekt
vanzelf.
	
Onze	kerkelijke	activiteiten	in	juni	zien	er	zo	uit:	en	natuur-
lijk	geldt	voor	al	deze	ontmoetingen	-	blijf	thuis	bij
loopneuzen,	koorts	of	andere	verkoudheidsklachten.

1.	Hofkerk	open
Iedere	maandagmiddag	van	2	tot	4	uur	is	de	kerk	open	en
zijn	er	gesprekspartners	aanwezig.	Voor	een	kaarsje
opsteken	kunt	u	er	ook	terecht.	Let	op,	niet	op	Tweede
Pinksterdag.

2.	Wandelpastoraat
Bel,	app	of	mail	naar
ds.	Tieneke	en	dan
kijken	we	hoe	we	dit	in
’t	vat	kunnen	gieten.
Ergens	afspreken	op
de	Tankenberg	bij-
voorbeeld	en	dan	een
stukje,	met	anderhalve
meter	afstand,	samen	oplopen?	Of	in	het	park?
Thermosflesje	thee	mee?		De	eerste	afspraken	staan	al.
	
3.	Bammetje	op	dinsdag	van	12	tot	1	uur
Bel,	mail	of	app	als	je	op	dinsdagmiddag	samen	wilt
lunchen.	Zelf	boterhammetjes	mee	en	dan	spreken	we
ergens	af	in	een	parkje	of	op	een	bankje.	Bij	slecht	weer
kunnen	we	in	de	kerk	lunchen	aan	de	grote	tafel.
Groepsgrootte	is	maximaal	4.
	
4.	Kerkdiensten	ONLINE
Zie	de	kolom	Kerkdiensten	hiernaast.
Op	de	foto	ziet	u	een	installatie	van	Michael	Pendry	van
2000	origami	duiven	in	Grace	Cathedral	/	San	Francisco.
	

De	voorbije	Ringviering
Wat	was	het	een	fijne
en	verbindende	dienst
samen	met	de	colle-
ga’s	uit	Tubbergen,
Denekamp,	Ootmar-
sum	en	Weerselo.	En
wat	is	er	veel	gerea-
geerd	door	de	ge-
meentes.	Eén	van	onze	‘eigen’	gemeenteleden	mailde	dat,
bij	het	zien	van	het	‘preekje	in	het	gras’	zomaar	deze
woorden	binnen	stroomden.

O,	vrede	van	Tiberias,
heuvels	in	het	rond
waar	Jezus	in	het	zachte	gras
de	mensen	liefhad	en	genas
en	in	hun	midden	stond.
	
Is	het	niet	heerlijk?	Nu	zat	ik	niet	in	Tiberias	in	het	gras
maar	in	de	tuin	van	onze	stagiaire	Hanneke	in	Ambt
Delden.	Ook	een	lekker	Tiberiasgevoel!	Hartelijk	dank	voor
al	die	reacties	en	het	doet	ons	goed	dat	we	jullie	zo’n	fijne
dienst	konden	aanbieden.	Met	dank	aan	Hanneke	en	Tim
ook	die	het	weer	fantastisch	op	beeld	hebben	gezet.	Het
ijsvogeltje	van	Babs	heeft	inmiddels	ook	een	(voorlopig)
plaatsje	gekregen	in	de	kerk.	Ja,	ik	heb	ergens	een	spijker
in	gejast.	Het	is	een	schuw	vogeltje	dus	goed	kijken	als	je
haar	wilt	zien.	Als	de	klussenclub	weer	paraat	is	dan	kan	er
misschien	iets	voor	in	de	tuin	bedacht	worden?	Want
vogeltjes	moeten	natúúrlijk	vrij	zijn.

Jeugd	en	jongeren
Komende	zondag,
Pinksterochtend,
schuiven	onze	jon-
geren	weer	aan	bij	de
Jeugdkerk	Zoom-
meeting.	Ze	zijn	de
hele	week	al	druk	met
Pinkster-challenges:
het	jeugdteam	stuurt

iedere	dag	een	Pinksteruitdaging	die	dan	in	filmpjes	en
foto’s	in	de	groepsapp	terug	te	zien	is.	Zondag	is	dan	de
afsluiting	om	10	uur.	Veel	plezier	en	veel	beweging!

Onze	25+	groep	was	deze	week	ook	weer	bij	elkaar	op
Zoom.	Fijn	om	elkaar	weer	even	te	zien	en	de	verhalen	te
delen,	de	juweeltjes	van	deze	tijd	en	uiteraard	ook	de
moeilijke	kanten.	Op	16	juni	gaan	we	elkaar	weer	fysiek
ontmoeten,	we	sluiten	dit	seizoen	dan	af	met	een	buiten-
etentje	met	elkaar.	Zoals	we	gewend	zijn!
	
Met	warme	groet	en	mooie	en	liefdevolle	Pinksterdagen
gewenst!
ds.	Tieneke

Lieve	mensen,
Het	is	alweer	bijna	een	jaar	geleden	dat	ik	de	Hofkerk
binnenstapte	op	zoek	naar	een	stageplek.	Het	werd	een
warme	zomer	die	voor	mij	startte	met	een	warm	onthaal
door	ds.	Tieneke	en	Arjen	van	Dijk.	Daarna	volgden	er
evenzo	warme	ontmoetingen	met	gemeenteleden.
Inmiddels	zijn	we	een	jaar	verder.	Een	jaar	waarin	ik	o.a.
veel	heb	kunnen	reflecteren	en	daardoor	kon	ontdekken
wat	één	en	ander	met	mijzelf	heeft	gedaan.

Onder	andere	de	ontwikkelingen	in	de	Hofkerk.	Prachtig	en
inspirerend	hoe	er	nagedacht	wordt	over	kerk	zijn	anno	nu.
Over	hoe	je	een	geloofsgemeenschap	kunt	en	wilt	zijn
midden	in	hartje	stad.	Ook	wij	worden	tijdens	de	studie
hierin	uitgedaagd.	In	een	veranderende	samenleving	is	het
nodig	om	ook	als	kerkelijke	gemeente	hierin	actief	te	blij-
ven	nadenken	en	te	blijven	innoveren.

Het	zijn,	vanuit	praktijkervaringen,	vaak	ingewikkelde	en
moeizame	processen.	En	dat	heeft	o.a.	te	maken	met	de
diversiteit	binnen	de	geloofsgemeenschap	zelf.
Zoveel	verschillende	mensen,	met	verschillende	waarden
en	achtergronden	en	visie.	Daarnaast	zitten	we	ook	met
tradities	die	ons	zo	vertrouwd	zijn	dat	we	het	misschien
ook	wel	moeilijk	vinden	om	andere	mogelijkheden	te
zoeken	of	te	vinden.	Zicht	krijgen	op	iets	wat	we	(nog)	niet
(kunnen)	zien,	omdat	we	die	wereld	nog	moeten	verken-
nen.	Zie	daar	maar	eens	beleid	op	te	maken.

En	vervolgens	worden	we	dan	ook	nog	eens	overvallen
door	de	Coronacrisis.	Anderzijds	helpt	deze	crisis	ons
wellicht	ook	wel	in	het	proces.	Geen	ontmoetingen	in	de
kerk.	De	tradities	waarmee	we	zo	vertrouwd	leken,
verdwenen	voor	een	geruime	tijd.	Eigenlijk	een	mooi
moment	in	de	opbouw,	die	we	nu	weer	ingaan,	om	juist
een	verandering	in	te	voeren.	De	term	‘het	nieuwe
normaal’	zou	weleens	een	passende	term	kunnen	zijn	om
een	aangepaste	versie	ook	als	normaal	te	kunnen	leren
zien.	Er	zijn	vele	‘normalen’	als	je	je	ervoor	openstelt.

Ik	wens	jullie	als	gemeente	heel	veel	kracht	en	wijsheid	toe
met	het	pad	dat	jullie	ingeslagen	zijn.	Prachtig	om	zo	ge-
meente	met	elkaar	te	mogen	zijn.	Een	gemeente	op	weg,
geïnspireerd	door	de	Heilige	Geest.	Dit	is	Pinksteren.

In	het	bijzonder	wil	ik	ds.	Tieneke	bedanken	voor	het
afgelopen	jaar.	Voor	haar	tijd,	de	ruimte	die	ze	mij	gaf,	het
vertrouwen	en	de	vriendschap	die	er	ontstond.
Ik	heb	het	afgelopen	jaar	veel	geleerd.	Terugkijkend	heeft
de	omgang	met	haar,	waarbij	ik	veel	in	spiegels	heb	mo-
gen	kijken,	verrassende	en	ook	waardevolle	inzichten
opgeleverd.

En	dan	de	jongeren....Hofbruggers.	Wat	een	heerlijk	stel.
Bij	de	Hofbrugavonden	leerden	zij	mij	ook	weer	zoveel.	Ik
zal	jullie	één	voorbeeld	geven.

Picture	this....	Bijna	49-jarige	studente	Theologie	op	weg
naar	haar	stageplek	waar	een	groepje	12-15-jarigen	weke-
lijks	bij	elkaar	komt.
En	dus	ook	deze	vrijdagavond.	Het	zijn	mooie	avonden	die
beginnen	met	een	vast	ritueel.	Iets	wat	voor	deze	jongeren
van	waarde	is	en	waar	ze	wekelijks	naar	uitkijken.
‘Verstoppertje	in	de	kerk’.	Ja	je	leest	het	goed...
Wat	een	feest.	Met	een	glimlach	op	mijn	gezicht	zie	ik	mij
ook	deze	vrijdag	achter	de	pianokruk	op	de	grond	positie
innemen.	Voor	mijn	gevoel	ben	ik	meteen	al	volop	in	beeld.
En	toch	valt	het	mee	en	duurt	het	wel	even	voordat	ook	ik
gevonden	ben.	Twee	potjes	‘verstoppertje	spelen’.	Elkaar
zoeken	in	het	donker.	Je	kunt	denken...	wat	ben	je	aan	het
doen?	Je	studeert	Theologie	en	bent	‘verstoppertje	aan	het
spelen’?	Maar	eigenlijk	is	het	een	prachtig	ritueel	dat	die
jongeren	daar	met	elkaar	hebben	bedacht.	Elkaar	zoeken
in	het	donker.	Of....	Gezocht	worden	terwijl	je	in	het	donker
zit.	Je	donker	om	je	heen	ervaart.	Op	momenten	dat	je	in
een	ongemakkelijke	positie	zit.	En	dan	vanuit	het	donker
een	erg	blije	stem	horen	die	zegt	‘ik	heb	je	gevonden’.
Verlangen	we	daar	allemaal	niet	naar?
Mooi	toch?	Jongeren	met	compassie	die	in	alle	onschuld
mij	ongelooflijk	veel	leren	aan	inzichten!!	Je	zou	er	eigenlijk
elke	bijeenkomst	mee	moeten	beginnen.	Met	dit	ritueel.

Hoe	kijken	we	naar	situaties	en	welk	oordeel	hebben	we	er
vaak	al	over.	Bij	voorbaat	al.	Maar	als	ik	aan	de	hand	van
dit	spel	met	deze	groep	in	gesprek	zou	komen	en	vragen
stel	als:	verstop	jij	je	wel	eens?	Hoe	is	dat	om	je	te
verstoppen?	Voel	jij	je	dan	alleen?	En	hoe	is	het	dan	om
gevonden	te	worden?	En	wat	is	het	dan	waardoor	iemand
jou	vindt?	Wat	doet	diegene?	Wat	voelt	daarin	fijn	of	wat
juist	niet.	Ken	je	een	verhaal,	bijv.	uit	de	Bijbel,	waar	Jezus
op	zoek	gaat	naar	mensen	die	verstopt	zitten?	En	wat	zie
je	hem	dan	doen?	Hoe	zou	jij	dat	vinden?

Wat	kun	je	dan	een	waardevolle	avond	met	elkaar	hebben.
En	op	deze	manier	gaan	de	jongeren	als	vanzelf	op	ver-
kenningstocht	om	te	ontdekken	of	en	hoe	deze	oerverha-
len	voor	hen	van	betekenis	kunnen	zijn	of	worden.	Het
nieuwe	normaal?	Mooie	andere	vormen	van	met	elkaar	in
gesprek	komen.

In	december	ben	ik	gevraagd	om	een	keer	voor	te	gaan.	Ik
zou	ook	in	die	dienst	wel	wat	ruimte	willen	pakken	voor	een
vernieuwende	vorm	en	hoop	dat	deze	jongeren	dat	samen
met	mij	willen	gaan	doen.	Leuk	om	daarop	alvast	wat	aan
het	broeden	te	gaan.

Ik	kijk	er	naar	uit.	Als	stagiaire	zit	het	er	nu	op	en	ga	ik	de
afrondende	fase	in.	Ik	dank	jullie	dus	voor	deze	leerzame
periode.	Maar	we	blijven	elkaar	ongetwijfeld	af	en	toe	nog
ontmoeten.	
	
Hartelijke	groet	en	een	prachtig	Pinksterweekend.	
Hanneke	Caron
	

Meeleven
Mw.	Ina	Schollaardt	heeft	helaas	veel	napijn	van	de
operatie	aan	haar	knie.	De	operatie	op	zich	is	goed	gelukt,
de	effecten	van	de	voorwaarden	om	deze	operatie	te
kunnen	uitvoeren,	zijn	echter	niet	mild.	Veel	sterkte
wensen	we	jou	en	hopelijk	komt	er	binnenkort	verlichting.
	
Mw.	De	Haas	is	weliswaar	hersteld	maar	nog	heel	erg
moe.	Een	bezoekje	van	een	kwartiertje	kan	ze	net	aan.	We
wensen	u	toe	dat	u	meer	energie	en	kracht	krijgt	in	de
komende	tijd.
	
Met	dhr.	Alle	Oosterhof	gaat	op	zich	goed.	Hij	heeft	zijn
draai	gevonden	op	Gereia.	Helaas	zit	er	nog	geen	voor-
uitgang	in	het	herstel	van	zijn	rechterarm	en	been.	Met	de
trippelstoel	kan	hij	zich	gelukkig	wel	zelfstandig	verplaat-
sen.
	
Een	hartelijke	felicitatie	voor	Geziena	en	Harm	Medema	-
ze	zijn	wederom	oma	en	opa	geworden	en	wel	van	Marcus
Miles.
	
Voor	alle	mensen	die	moeite	ervaren	in	deze	tijd,	die	een-
zaamheid	kennen,	die	ziek	zijn	-	dat	de	heilige	Geest	u	en
jou	en	ons	mag	sterken	met	zijn	bijzondere	mysterieuze,
onzichtbare	kracht.
	
Het	pastoraal	team

Openstelling	Hofkerk
Afgelopen	maandag,	25	mei,	is	de	Hofkerk	ook	weer	open
geweest	en	mochten	de	gastheer	en	gastvrouw,	Andries
en	Yvonne	Ponsteen,	elf	gasten	verwelkomen.	Koos
speelde	op	het	orgel,	soms	zo	enthousiast	dat	hij	toch	het
vriendelijke	verzoek	kreeg	iets	zachter	te	spelen,	zodat
men	een	paar	woorden	met	elkaar	kon	wisselen.

Geziena	en	Harm	Medema	kwamen
onder	andere	om	een	kaarsje	aan	te
steken	voor	de	nieuwe	‘Medeman-
netje’	in	het	gezin:	Marcus	Miles	-
geboren	op	23	mei.

In	verband	met	2e	Pinksterdag	is
de	Hofkerk	niet	geopend	op	1	juni,
dit	ondanks	vermelding	in	de	Glim-

lach.	Onze	excuses.	Op	maandag	8	juni	bent	u	van	harte
welkom	tussen	14:00	en	16:00	uur.	Twee	gastvrouwen
zullen	u	dan	graag	verwelkomen:	Hanneke	Bugter	en
Yvonne	Meyer.
	

In	Memoriam
Fenny	Kamps-Zandbergen
(71	jaar)
Emmen,	*19	sep	1948	
Oldenzaal,	†	14	mei	2020
	
We	hebben	de	afgelopen
maanden	regelmatig	over
Fenny	gehoord.	Haar	ge-
zondheid	was	niet	goed,	de
artsen	kwamen	er	niet	hele-
maal	achter	wat	er	nu	pre-
cies	met	haar	aan	de	hand
was.	Helaas	kwamen	een	antwoord	én	een	oplossing	te
laat.
Een	thuiszorgmedewerker	heeft	Fenny	gevonden	en	de
arts	en	de	familie	gewaarschuwd.
Te	jong,	te	vroeg,	nog	zoveel	wat	ze	had	kunnen	en	willen
doen,	maar	het	mocht	niet	zo	zijn.
	
Fenny	is	geboren	in	Emmen	in	een	gezin	met	een	oudere
zus	en	een	jongere	broer:	Ria	en	Seine.	Met	het	gezin
hebben	ze	op	diverse	plekken	gewoond.	Als	laatste	in
Zweeloo.	Daar	is	Fenny	uit	huis	gegaan.	Ze	heeft	de	Z-
opleiding	gedaan	in	Amersfoort.
In	Zweeloo	heeft	ze	Jans	ontmoet.	Op	een	gegeven	mo-
ment	zijn	ze,	door	het	werk	van	Jans,	naar	Heerlen
verhuisd	alwaar	de	kinderen	zijn	geboren.
Als	moeder	bestempelen	de	kinderen	haar	als	betrokken
en	betrouwbaar.	Ze	was	er	altijd	voor	hen	tot	hun	puber-
leeftijd.	Toen	de	kinderen	wat	meer	zelfstandig	werden
ontstond	de	behoefte	om	weer	te	gaan	werken.	Uiteindelijk
is	ze	bij	de	Scholtenhof	terecht	gekomen	alwaar	ze	met
heel	veel	plezier	gewerkt	heeft.	Ze	genoot	van	de	dyna-
miek	tussen	jongere	en	oudere	collega’s.	Ze	was	redelijk
ambitieus;	ze	heeft	in	het	MT	gezeten	en	was	teamleider.
Op	het	laatst	heeft	ze	nog	een	korte	periode	als	waarne-
mend	hoofd	gefunctioneerd.

Helaas	gooide	haar	gezondheid	roet	in	het	eten	en	werd
ze,	na	een	herseninfarct	en	zware	revalidatie,	afgekeurd.
Als	vrijwilliger	heeft	ze	zich	ingezet	voor	de	voedselbank,
voor	de	Syrisch	orthodoxe	gemeenschap	en	is	ze	diaken
geweest	bij	de	Hofkerk.
In	de	afscheidsdienst	op	vrijdag	22	mei	jl.	hebben	we	ge-
lezen	uit	Psalm	143:5-8	waarin	we	het	vertrouwen	terug-
lezen	dat	Fenny	had	in	de	Eeuwige.	Met	1	Johannes	4:11-
16	hebben	we	het	verlangen	van	Fenny	uitgesproken,	dat
haar	kinderen	en	kleinkinderen,	eigenlijk	iedereen,	zich
bewust	is	van	de	liefde	die	in	ieder	is.	En	dat	die	liefde,	wat
Fenny	betreft	‘gewoon’	van	God	is.	Dat	iedereen	dát	kent
én	erop	mag	en	kan	vertrouwen,	want	wie	in	de	liefde	blijft,
blijft	in	God,	en	God	blijft	in	hem.
We	wensen	Heidi,	Sander,	jullie	partners	en	kinderen	en
de	vrienden	en	familie	van	Fenny	veel	kracht	en	sterkte	toe
om	met	de	lege	plek	om	te	gaan	die	Fenny	achterlaat.
	
Yvonne	Meyer

Collectedoelen	Pinksterzondag
Zolang	er	geen	zondagse	kerkdienst	is,	en	er	dus	ook	niet
gecollecteerd	kan	worden,	gaan	we	door	met	het	aanbie-
den	van	de	mogelijkheid	uw	gift	over	te	maken	naar	de
rekening	van	de	diaconie		NL42ABNA0595523544	met
vermelding	van	het	collectedoel.	Voor	zondag	31	mei	is
dat:	Dorcas	(hulp	aan	de	allerarmsten	in	Oost-Europa).

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	31	mei	is	dat	bestemd	voor	de
werkgroep	Inspiratie	en	Bezinning.
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

Hofstem	abonnement
Het	weer	gaan	verschijnen	van	de	papieren	Hofstem	hangt
samen	met	het	hervatten	van	de	kerkelijke	activiteiten	en
kerkdiensten.	In	de	maand	april	en	mei	is	geen	Hofstem
verschenen.	Ook	in	juni	zal	dit	nog	niet	het	geval	zijn.
De	financiële	administratie	van	de	Hofkerk	wacht	de
ontwikkelingen	even	af	en	zal	nog	niet	overgaan	tot	de
incasso	van	het	abonnementsgeld	2020.	We	zullen	u
informeren	over	het	vervolg.
Eenieder	die	beschikt	over	internet	en	een	mailadres	kan
zich	via	de	website	opgeven	voor	de	(gratis)	Hofbrief,	die
wekelijks	verschijnt.

EEN	ZEGENLIED
(naar	een	oude	Ierse	zegen)’
	
May	the	road	rise	to	meet	you
May	the	sun	be	at	your	back
May	the	sun	shine	warm	upon	your	face
May	the	rain	fall	softly	on	your	fields
AND	UNTIL	WE	MEET	AGAIN
May	you	keep	safe
In	the	gentle	loving	arms	of	God

Moge	de	weg	jou	steeds	tegemoetkomen,
de	wind	je	steeds	in	de	rug	zijn,
moge	de	zon	je	gezicht	verwarmen
de	regen	zacht	op	je	haren	vallen.
EN.	TOT	WIJ	ELKAAR	WEERZIEN
Zal	God	je	bewaren
in	de	palm	van	Zijn	hand

Goede	Pinksterdagen	voor	ons	allemaal,
Geeke	Koster
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