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KERKDIENSTEN

Bijna alles mag weer

hofkerk-oldenzaal.nl

‘Na een intelligente
lockdown hebben we
nu het intelligente individu nodig.’ Om maar
één van de opmerkingen van het
kabinet te citeren. En zo is het. Bijna alles mag weer maar
de anderhalve meter blijft nog even. Maar dat neemt niet
weg dat we met enorme vrijheid de zomer ingaan. Fijn dat
wij er als Hofkerk ook klaar voor zijn: de taakgroep Coronaprotocol heeft goed werk verzet en tijdens de oefendienst
op woensdagavond 24 juni hebben we alles nog een
beetje aangescherpt.

Zondag 28 juni
NPO2
09:20 uur
kerkdienst

rtvoost.nl
10:00 uur
oecumenische
kerkdienst vanuit de
Baptistengemeente De
Bron in Almelo

We kunnen weer beginnen. Welkom dus om mee te vieren
op zondag 5 juli, 10:00 uur. Lees het protocol ook nog eens
goed door zou ik zeggen en let op de gastheren en
gastvrouwen in de kerk. Belangrijk is ook dat we bij
binnenkomst niet blijven hangen in de hal, lekker doorlopen dus want anders wordt de rij wachtenden wel erg
lang. Na afloop is er buiten voldoende gelegenheid om
even bij te praten. Er is nog geen kindernevendienst op 5
juli. We hebben besloten om na de zomer weer op te
starten met de kinderen. Op 23 augustus starten ook zij
weer.
En leest u zondag 28 juni psalm 67 mee? Het is een oproep van tientallen christelijke organisaties en kerken die
aandacht vragen voor de corona-situatie in de wereld. Bij
ons mag bijna alles weer maar in sommige landen heeft
het virus helaas nog een grote impact. Geen geld kunnen
verdienen en geen inkomsten betekent geen eten. En dan
hebben we het nog niet eens over de sprinkhanenplagen die hele oogsten vernietigen. En als de toegang tot
medische zorg, schoon drinkwater en hulpgoederen voor
veel mensen heel beperkt of zelfs afwezig is, dan is het
helemaal een ramp. Daarom de oproep - op initiatief van
het Christelijk Noodhulpcluster - te bidden voor de situatie
in de wereld en gezamenlijk psalm 67 te lezen. Een
krachtig gebed voor medemensen overal ter wereld. Tip:
op YouTube is een mooie versie van het psalmproject te
vinden van psalm 67. Bid mee.

Overzomeren
De folders liggen in de hal (toreningang) en vinden hun
weg al naar de stad en daarbuiten. Neem ook gerust
eentje mee voor buren of vrienden of voor jezelf.
Woensdagochtend 8 juli beginnen we creatief onder leiding
van Kim Grote Punt. Inloop vanaf half tien en de kosten
zijn € 2,50 per ochtend. Opgave graag bij koster
Hanneke.
Warme groet en tot zo gauw mogelijk,
ds. Tieneke

Hervatting diensten op 5 juli a.s.
Na een goede voorbereiding in overeenstemming met de
regels van het RIVM kunnen we zondag 5 juli weer naar de
Hofkerk. De duur van de dienst zal ongeveer 45 minuten
zijn, er mag niet worden gezongen en hardop gebeden.
Het uitgebreide ‘Gebruiksplan’ kunt u vinden op de
website.
Kort samengevat: blijf thuis als u klachten hebt, de deuren
bij de hoofdingang gaan open om 9:30 uur, we vragen u
handen te desinfecteren, uw naam en telefoonnummer te
noteren, anderhalve meter afstand van elkaar te houden
(behalve als u behoort tot één huishouding), jassen bij u
houden en u wordt naar een plek verwezen. In plaats van
een kaarsje aansteken, kunt u bij binnenkomst een briefje
invullen, de voorganger besteedt hier aandacht aan bij het
aansteken van een kaars en de voorbeden. Voorlopig
kunnen koffiedrinken en ontmoeting na de dienst nog niet
plaatsvinden. Na de dienst verlaat u de kerk via de
torenuitgang. Voor de collecte staan daar mandjes of
betaal digitaal via de Givt app. U bent dus weer van harte
welkom en we houden ons aan de regels.
Namens de werkgroep,
Geziena Medema

Meeleven
Dhr. Geurt Post (Potskampstraat) is maandag 23 juni
tijdelijk verhuisd naar Enschede, Liberein. Dit is een
voorlopige oplossing; hij zal, na voldoende herstel, naar
alle waarschijnlijkheid gaan wonen in de Scholtenhof.
Mw. Ina Schollaardt kampt nog steeds met pijn in haar
been. We hopen toch echt dat dit binnen de beloofde zes
weken over zal gaan!
De familie Pleijhuis is afgelopen zaterdag, 20 juni, verhuisd
naar hun nieuwe onderkomen in de Sparstraat 120. Alles is
prima verlopen. Nu nog het huis 'eigen' maken en zorgen
dat alles op de plek komt. We wensen jullie veel
woonplezier en hopen dat jullie je er gauw thuis voelen.
Het pastoraal team

Collectedoelen zondag 28 juni
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 28 juni is dat
de Joanne Foundation: Genoemd naar Joanne Noordink,
die vanaf 2006 vrijwilligerswerk deed in Oeganda, en in
2008 werd vermoord. In 2015 is de Joanne Foundation
opgericht. Deze stichting richt zich met name op kinderen
en onderwijs, maar ondersteunt ook lokale initiatieven om
de leefbaarheid van de allerarmsten te verbeteren. Voor
meer info zie de website: www.joannefoundation.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 28 juni 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

Oproep beroepingscommissie
Als we per 1 januari 2021 afscheid
hebben genomen van ds. Tieneke
van Lindenhuizen en is onze
Hofkerkgemeente vacant. De
kerkenraad heeft in haar vergadering
van 24 juni besloten de voorbe-reiding
voor het werven van een nieuwe
predikant te starten.
Voor de werving wordt door de kerkenraad een beroepingscommissie ingesteld. De kerkenraad zal in samenspraak met de gemeente beslissen op welke termijn men
een beroep wil gaan uitbrengen.
Voor de beroepingscommissie zoeken wij leden, die
namens ons allen, de taak op zich willen nemen een
nieuwe predikant te zoeken voor ongeveer 0,5 fte, dit is 20
uur in de week (een halve baan). Het streven is om als
commissie na de zomer van dit jaar voor het eerst bij
elkaar te komen.
Er zijn al namen van gemeenteleden genoemd, die benaderd zullen worden met het verzoek deel te nemen aan de
beroepingscommissie. Daarnaast doen wij hierbij een
oproep om namen te noemen van gemeenteleden die wij
volgens u voor deze taak zouden kunnen benaderen.
We prijzen ons gelukkig dat we door kunnen bouwen op
het werk van de vorige beroepingscommissie, die gedegen
te werk is gegaan en een goed gedocumenteerde wervingsprocedure heeft achtergelaten.
Besloten is, dat de commissie uit minimaal 5 en maximaal
7 personen zal bestaan. Er zal bij de samenstelling van de
commissie gestreefd worden naar een goede afspiegeling
van onze gemeente.
U kunt tot 4 juli namen voordragen door contact op te
nemen met de scriba, Marja van de Langemheen,
ramshorstem@hotmail.com,T: 0645893313.
De kerkenraad

Heerlijk Kersen plukken
Voor de kas.. in de kas..
Elk jaar worden in de maanden juli en
augustus bij fruitboerderij Oold Bleank
in Rossum de kersen geplukt. Boer
Jos kan daarbij wel wat hulp
gebruiken.
Omdat we steeds op zoek zijn naar
nieuwe manieren om de kas van de
Hofkerk te spekken, is het plan ontstaan om in de
plukweken met een vijftal ploegjes in de kas aan de slag te
gaan. Per gewerkt uur ontvangt de Hofkerk een financiële
vergoeding.
Met dichte portemonnee de Hofkerk ondersteunen?
Meld je dan aan bij één van de teamleiders:
maandagen: Henk Vrielink, henk.vrielink49@gmail.com,
06-83394390
dinsdagen: Titus Wolters, t.wolters13@kpnplanet.nl,
06-30664666
woensdagen: Herman Vennegoor op Nijhuis,
h.vennegoor.o.n@hetnet.nl, 0541-530671
donderdagen: Martin Kila, martin_kila@outlook.com,
06-40532284
vrijdagen: Herman Arends, fam_arends@hotmail.com,
06-27335061
Geeft u nog snel op.

Oude bijbels uit het kerkarchief

In de kluis op de bovenverdieping van de kerk bevinden
zich naast oude doop-, trouw- en begrafenisboeken nog
veel oude bijbels, psalm- en gezangenboeken. Het zijn er
zoveel, dat de kluis eigenlijk te vol zit.
Een kleine archiefcommissie - bestaande uit Herman
Arends, Johan Grobbe en Rijn van Welij - is gevraagd om
hierin ordening aan te brengen. Daarbij volgen zij de
regelgeving van de PKN Utrecht. Die geeft aan wat wel
weg kan, en wat beslist bewaard moet worden.
Zo mogen b.v. bijbels en psalmboeken, die ooit op de
kansel gelegen hebben, niet weg. Die regel hebben we dus
gehanteerd. Daar hebben we een B (van bewaren) bij
gezet.
Een tweede categorie boeken en registers is zo waardevol,
dat ze bewaard zullen worden in het Stadsarchief in het
Stadhuis. Er staat bij ons BS bij: bewaren in het Stadhuis.
Vorige commissies hebben voorheen veel werk verricht en
hebben alle kerkenraadsstukken en kerkbladen gerubriceerd en keurig gebundeld afgeleverd bij het Stadsarchief. Twee jaar geleden nog hebben Wiebe Valkema,
Rienks Eekhof, Henk Teunis en Herman Arends daar de
laatste hand aan gelegd. Dat was een hele klus.
Bij een derde categorie hebben we een W bij gezet. Dat
kan dus weg. Omdat daar waardevolle, oude bijbels bij
zitten vindt het College van Kerkrentmeesters dat onze
gemeenteleden het eerst een kans moeten hebben om
hierop te bieden. Op dinsdagavond 7 juli op 19.00 uur is
daarvoor in de kerk de gelegenheid. Je ziet daar onder
andere: 3 grote Statenbijbels uit 1772 (waaronder één hele
gave), diverse bijbels uit 1797, 1930, 1934, 1951 en 1957,
een psalmboek uit 1773 (met bijzondere orgelbewerkingen) en een Evangelisch Gezangenboek uit 1805. Heeft
u belangstelling, kom dan op genoemd tijdstip om de
boekwerken te bekijken en eventueel te bieden. Een
deskundige uit Ederveen heeft ons een indicatie gegeven
over de mogelijke waarde.

Hofbrief/Hofstem
Volgende week komt de voorlopig laatste Hofbrief uit. Dan
beginnen de kerkdiensten weer, dan begint de vakantieperiode en komt er eind augustus weer een Hofstem uit
(is nu de verwachting).
Mocht het tussendoor nodig zijn dan wordt u door middel
van een extra hofbrief op de hoogte gehouden
Kent u mensen die de Hofbrief niet ontvangen, geef het
door aan de scriba of print een exemplaar uit en breng het
even langs bij die mensen. Help ons a.u.b. iedereen op de
hoogte te houden.
Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.

Verzonden met

