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COLOFON 

Dit kerkblad is opgericht op 1 oktober 1979. De oorspronkelijke naam 
Ons Kontakt is in 2005 gewijzigd in de Hofstem. 

Het blad wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad 
en gefinancierd uit abonnementsbijdragen (minimaal € 20,- per jaar, 
bankrekening: NL60 ABNA 05958 957 00 t.n.v. Hofkerk-Oldenzaal) 
Een abonnement is aan te vragen via het formulier op onze website: 

www.hofkerk-oldenzaal.nl 

Redactieadres: Noordelijke Esweg 131, 7558 MN Hengelo. 

Predikant 
Ds. J. van Lindenhuizen  
Buizerdstraat 14  
7574 BR Oldenzaal  
E-mail: jvlindenhuizen@gmail.com 
 
Werkdagen: maandag, dinsdag en 
woensdag en zondags de gehele 
dag als ik dienst heb.   
Telefonisch het beste te bereiken 
op werkdagen 's ochtends tussen 
8.30 en 9.00 uur en 's middags 
tussen 17.00 en 17.30.  
Mobiel: 06-20248850  
 
Pastoraal werker / 
Coördinatie pastoraat 
Mevr. Y.C. Meyer 
Kloosterstraat 50 
7571 DB Oldenzaal  
Telefoon 06-14379278 

Scriba 
Mevr. H. Bugter  
Geelster 33  
7577 GG Oldenzaal  
Telefoon 06-30049014 
E-mail: 
hannekebugter@outlook.com 
 
Koster 
Mevr. G. Schollaardt-v.d. Bent 
Noordelijke Esweg 131  
7558 MN Hengelo  
Telefoon (074) 2782810  
E-mail: famschollaardt@gmail.com 
 
Organist  
Contactpersoon: 
Dhr. J. Schollaardt  
Noordelijke Esweg 131  
7558 MN Hengelo 
Telefoon (074) 2782810 
E-mail: famschollaardt@gmail.com 

Kijk ook eens op de website van de Hofkerk 

www.hofkerk-oldenzaal.nl 

 

http://www.hofkerk-oldenzaal.nl/
mailto:jvlindenhuizen@gmail.com
mailto:famschollaardt@gmail.com
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Rondom de diensten  
 
 

In deze tijd kunnen we gelukkig weer diensten organiseren met in 

achtneming van de RIVM regels. Het werkt gelukkig goed. Het samen 

zingen wordt door ondergetekenden wel node gemist! Gelukkig 

kunnen we op andere manieren de diensten wel muzikaal opluisteren!  

 

Op zondag 30 augustus komt ds. K. Sluiter uit Almelo naar de 

Hofkerk. Hij is emeritus predikant en zijn laatste gemeente was de 

grote kerk in Almelo. Henk Warnaar is de organist.  

 

Op 6 september is het startzondag en gaat Ds. Tieneke voor. Zie voor 

bijzonderheden haar artikel in deze Hofstem.  

 

13 september gaat Ds. Vlasblom uit Losser weer voor. Een graag 

geziene en gehoorde voorganger!  

 

20 september gaat Ds. Tieneke voor. In deze dienst vieren we het 

Heilig Avondmaal. Muzikale omlijsting wordt verzorgd door pianiste 

Eleonora van Walderveen. 

 

Op 27 september gaat Ds. Annerie Snier voor. Zij springt in voor Ds. 

Kees Bergström uit Delden die helaas ernstig ziek is.  

Henk Warnaar is de organist.  

 

Wij wensen u en ons inspirerende diensten toe! 

Ina en Koos Schollaardt  
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Zondag – 30 augustus - 10.00 uur  

 
Voorganger  Zondagskind  

Ds. K. Sluiter (Almelo)  Geen  

Ouderling  Kindernevendienst  

Mevr. R. van Dijk   Geen  

Diakenen  Collectes  

Mevr. B. Frowijn  1) Amnesty International  

College van kerkrentmeesters  2) Catechese en Educatie  

Dhr. H. Meulenbeld  Autodienst  

Organist  Dhr. H. v.d. Toorn  

Dhr. H. Warnaar  Tel. 512623 

 

Zondag –  6 september - 10.00 uur Startzondag  

 
Voorganger  Zondagskind  

Ds. J. van Lindenhuizen  Geen  

Ouderling  Kindernevendienst  

Mevr. J. Westera  Martin Kila  

Diakenen  Collectes  

Dhr. J. Bruil  1) Dorcas  

College van kerkrentmeesters  2) Jeugdwerk  

Dhr. B. Post  Autodienst  

Organist  Fam. van Dijk  

Dhr. J. Schollaardt  Tel. 514470 

 

Zondag – 13 september - 10.00 uur  

 
Voorganger  Zondagskind  

Ds. M. Vlasblom (Losser)  Geen  

Ouderling  Kindernevendienst  

Dhr. A. Ponsteen  Marjolein Brinkman  

Diaken  Collectes  

Dhr. F. Woordes  1) St. Noaberhulp  

College van kerkrentmeesters  2) PKN Jop  

Dhr. H. Schreurs  Autodienst  

Organist  Dhr. Troost  

Dhr. H. Warnaar  Tel. 074-3492690 
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Zondag – 20 september - 10.00 uur Heilig Avondmaal  

 
Voorganger  Zondagskind  

Ds. J. van Lindenhuizen  Geen  

Ouderling  Kindernevendienst  

Mevr. R. van Dijk  Katja Verbeek  

Diaken  Collectes  

Mevr. J. Slinger  1) Kerk in Actie/Zending  

College van kerkrentmeesters  2) Pastoraat  

Dhr. H. Medema  Autodienst  

Organist  Fam. Valkema 

Dhr. J. Schollaardt  Tel. 516248 

 
 
Zondag – 27 september - 10.00 uur  

 
Voorganger  Zondagskind  

Ds. A. Snier  Geen  

Ouderling  Kindernevendienst  

 Meiliany Utung  

Diaken  Collectes  

 1) St. Matamba 

College van kerkrentmeesters  2) PKN Vredesweek  

Dhr. H. Meulenbeld  Autodienst  

Organist  Fam. Arends  

Dhr. H. Warnaar  Tel. 551502 
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Straks weer bijeen…  

 
Er kwam een mooi lied voorbij deze zomer. 

Een lied vol hoop en verlangen. Vol 

dankbaarheid ook voor alle goeds dat er is en 

straks ook weer zal zijn. Het heet ‘Straks 

bijeen’ en is een vertaling van ‘We will meet again’ dat John Bell 

(liedschrijver van Iona) schreef in deze coronatijd. Een tijd waarin we 

er zo naar uit kijken om elkaar weer te zien en te omhelzen. Maar er 

zitten meer verhalen in het lied. Zoals van de Deense Hans-Olav 

Moerk die het schreef voor twee overlevenden van de ramp met de 

veerboot Estonia die elkaar, levend en wel, weer ontmoetten. Maar we 

kunnen ook onze eigen verhalen er in lezen. De situatie in Beiroet waar 

mensen elkaar weer terug vinden of hun huizen beschikbaar stellen en 

zeggen: ‘Ons huis is jullie huis’. Of de situatie in Wit-Rusland waar 

buiten de gevangenissen geroepen wordt naar betogers die zijn vast 

gezet. Straks weer bijeen.  

 

Het is een lied vol hoop. Hoop zoals we die kennen van de profetische 

visioenen in de Bijbel. Over een wereld waar pijn en angst en 

verdeeldheid voorgoed verleden tijd zijn en waarin we voor altijd op 

een andere manier zullen leven.  

 

De Noorse tekst is van Hans-Olav Moerk, de Engelse vertaling en 

muziek van John Bell, Iona Community en de Nederlandse vertaling 

is van Gert Landman. We gaan het zeker een keer zingen in de kerk 

maar wie wil kan alvast op youtube kijken en meezingen. Zoek dan op 

We will meet again of Straks weer bijeen.  

 

Straks bijeen, als de dreiging voorbij is. 

Straks bijeen, het verdriet van de baan. 

Weer bijeen, zonder afstand te houden, 

opgetogen: de morgen breekt aan. 
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Samen zullen we danken en zingen. 

Samen breken we brood, delen wijn. 

Wij omhelzen elkaar weer met vrede: 

een gebaar dat bijzonder zal zijn. 

 

En we steunen elkaar en beloven, 

na het leed dat we hebben doorstaan, 

dat wij zien wat het nieuwe betekent 

en daar zinvol mee om zullen gaan. 

 

En ik hoop dat we zullen ervaren, 

In geloof dat de liefde ons leidt: 

Voor elkaar en voor moeder aarde 

goed te zorgen nu en altijd. 

 

Diensten en activiteiten 

 

‘Was alles maar weer ‘normaal’’, hoor ik iemand verzuchten. En: 

‘Konden we maar weer zingen samen’. Het is allemaal zo goed 

invoelbaar. Ondanks alle versoepelingen is het gemeenteleven nog 

verre van ‘normaal’. Wat kan en mag wel, wat doen we of doen we 

nog niet. En we hebben ook niet overal een antwoord op, ook dat is 

waar. Hoe de situatie zich de komende maanden zal ontwikkelen is nu 

eenmaal ongewis. Als kerk doen we er in ieder geval alles aan om 

ieders veiligheid te waarborgen. Onze taakgroep Corona-protocol 

heeft de kerk goed ingericht en zoals we in de evaluaties zien werkt 

het goed. En ja, met het zingen zijn we ook nog voorzichtig, we doen 

het nog niet en gelukkig hebben we genoeg alternatieven voor de 

muziek.  

 

Ook zijn we voorzichtig met de activiteiten. Er komt geen uitgebreid 

programmaboekje dit najaar maar we zullen de activiteiten die er zijn 

‘gewoon’ in de Hofstem en in de nieuwsbrief vermelden, te beginnen 

met…. onze jongeren! 
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Start jeugd op 28 augustus 

We verzamelen vrijdagavond om 18.00 uur bij Florilympha in de Lutte 

voor het eten van een verukkulukke pannenkoek. Daarna trekken we 

met sportjuf Anja de bossen in en spelen er lustig op los met en tegen 

elkaar. Na afloop drinken we nog iets en sluiten rond half tien af.  

 

 

 

 

 

 

De jeugdkerk start op zondag 27 september weer, de Hofbrug op 

vrijdag 23 oktober en vervolgens de vijf vrijdagavonden daarna.  

 

Met groet, Anja, Martin, Gerard, Hanneke en ds. Tieneke  

 

Startzondag 6 september thema ZIEN  

‘Doe maar een dienst met een ‘sjuutje’ zei iemand van het moderamen. 

En gezien de situatie vonden we dat allemaal een goed idee. Zondag 6 

september starten we ons nieuwe seizoen weer op. Niet krampachtig 

maar wel voorzichtig. Een korte dienst en na afloop splitsen we op 

voor wat gezellige tuin-koffie-momenten of een wandeling en/of een 

fietstochtje voor wie wil. Wie een tuin ter beschikking heeft, graag 

aanmelden bij ds. Tieneke of bij Joke Westera. Voor de jongeren is er 

een apart programma. Welkom allemaal!  

 

Terugblik Overzomeren 

Er was een mooie vaste groep aanwezig iedere woensdag. Behalve de 

laatste keer natuurlijk: als Maria met de bingoballen komt dan is het 

allemaal niet aan te slepen. Wat hebben we 

weer genoten van elkaar en alle verhalen en 

activiteiten. Geschilderd met Kim Grote 

Punt, ademloos geluisterd naar Eddy Oude 

Voshaar en Rein van Welij, geschilderd en 

getekend en tot slot een heuse Bingo met prachtige prijsjes en prijzen. 

Berthold ging er met de hoofdprijs vandoor: een lunch bon voor twee 
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personen in de stad. Veel dank aan alle bezoekers, medewerkers, 

bakkers, begeleiders en in het bijzonder koster Hanneke die alles er 

omheen zo fijn had geregeld. Dank en volgend jaar weer, samen met 

onze RK-collega’s Ine, Constance en Maroesjka. Het was weer fijn.  

 

Kast en kersen 

En wat een prachtige Hofkerk initiatieven deze zomer, om blij van te 

worden en dat vonden de kranten ook. Wat hebben we vaak het nieuws 

gehaald. Zo was het kersenplukken een groot succes en vooral gezellig 

en samenbindend. En de onthulling van het kastje naast de kerk met 

Christiens schilderij ‘Op naar de toekomst met z’n allen’ was ook zo 

inspirerend. Samen met de jeugd en Kerk en religie, klussenklub, 

diaconie, gemeente en de buurt was het één groot feest zo samen. Dank 

jullie wel!  

 

Koffiedrinken Stakenboer 

Ook het koffiedrinken in de Stakenboer is voorzichtig weer van start 

gegaan. Inmiddels kan er iedere ochtend vanaf 10.00 uur weer koffie 

gedronken worden. (kosten € 1, -) Op woensdag schuif ik meestal zelf 

even aan als het lukt. Ook welkom!  

 

Tot slot.  

In plaats van maanden beginnen ineens de weken te tellen tot mijn 

emeritaat eind dit jaar. Het gaat best hard. ‘Stap voor stap’ zei mijn 

moeder altijd en zo gaan we ‘t doen. Voorzichtig verder in deze 

bijzondere tijd met de liefde van God die ons altijd draagt.  

 

Liefde is uw mooiste naam. 

Wijzelf en al wat mij meemaken gaan U ter harte. 

Bescherm ons en laat ons met velen verbonden blijven 

in het grote vertrouwen dat uw liefde ons draagt. 

 

Met warme groet, ds. Tieneke 
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Meeleven 
 

In de nacht van maandag op dinsdag 11 augustus is overleden 

mevrouw Annie Van Zuilekom -Reiziger. Ze was 88 jaar oud. Ze 

woonde al jaren op de Mariahof. Zondagavond heeft pastoraal werker 

Yvonne Meyer haar bezocht en psalm 121 voor haar gelezen. Na gebed 

en een zegenbede werd het Abba Vader gespeeld. 

Maandagochtend is er in kleine kring met een intieme en vrij spontane 

ceremonie, afscheid van haar genomen in de aula Vale en is ze 

aansluitend overgebracht naar het crematorium in Oldenzaal. 

 

Inmiddels is meneer de Ruiter naar de Molenkamp verhuisd, kamer 

208. Zijn vrouw woont daar door omstandigheden al een tijdje en 

gelukkig wonen ze nu weer bij elkaar in de buurt. 

 

De heer Alle Oosterhof is van de afdeling revalidatie op Gereia 

overgegaan naar een eigen, vaste kamer op de afdeling Espelo. Hij zit 

er zeer tot zijn tevredenheid en is blij met alle goede zorg.  

 

Gea en Tonnie Pleijhuis hebben een bijzonder jaar achter de rug. 

Tonnie is ernstig ziek geweest, maar weer hersteld. Gea heeft de 

nodige fysieke uitdagingen; onderzoeken daarover lopen nog. Ze zijn 

verhuisd naar een prachtige, aangepaste woning aan de Sparstraat én 

ze waren veertig jaar getrouwd.  

 

Koster Ina Schollaardt is nog steeds niet zonder pijn in haar pas 

geopereerde knie. Zoals we haar kennen, laat ze zich er echter niet door 

ontmoedigen.  

 

Mevrouw Tinie Strijker is korte tijd opgenomen geweest in het 

ziekenhuis. Ze heeft o.a. problemen met haar hart. Gelukkig is ze nu 

weer thuis. 

 

Mevrouw Christine Vrielink heeft 19 augustus een operatie 

ondergaan, nu aan haar andere knie. We hopen dat dit herstel net zo 

voorspoedig mag verlopen als bij de eerste ingreep. 
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Hebt u lange tijd geen bezoek gehad van de kerk en is het niet duidelijk 

hoe dat zit? Neem dan contact met ons op. Er kunnen diverse redenen 

zijn waarom het normale bezoekpatroon bij u is onderbroken. 

Ook horen wij graag iets van u als u ziek bent, gaat verhuizen of als er 

andere belangrijke gebeurtenissen in uw leven spelen. 

 

Bewoners uit de huizen bellen met ouderling Ria van Dijk, (06) 18 67 

58 71 

De overige leden kunnen bellen met de ouderlingen Joke Westera, 

(06) 55 76 43 01 of Andries Ponsteen (06) 30 05 98 28. 

Ook kunt u altijd contact opnemen met pastoraal werker Yvonne 

Meyer (06) 14 37 92 78 

 

Bezoekregeling Scholtenhof, Molenkamp, Zonnestraal 

Maximaal 2 mensen tegelijk op bezoek 

Bezoektijden in blokjes tussen 10:30-12:00, 15:00-17:00 en 19:00-

21:00 uur 

Registratie en desinfectie bij binnenkomst 

De bewoner mag zelf aangeven wie er op bezoek komt 

 

Pastoraal team Hofkerk 

 

Beste mensen van de Hofkerk, 
 

Zoals u weet verlaat dominee Tieneke ons aan het eind van dit jaar, dat 

betekent ook dat haar woning die ze van de kerk huurt, vrijkomt. 

Mocht er iemand zijn die daar zou willen wonen, of dat u iemand weet 

die het huis aan de Buizerdstraat zou willen huren voor bepaalde tijd, 

laat het mij weten. Over termijn van het contract en de voorwaarden 

kunt u ook contact met mij opnemen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Harm Medema,  

College van kerkrentmeesters 
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Coronacluster in Oldenzaal 
 

Tijdens het schrijven van dit stuk hebben we in Oldenzaal een week 

achter de rug met een Coronacluster, in Oldenzaal zijn er 3 mensen 

positief getest op corona. Het komt dichtbij, zeker als je een appje van 

je zoon krijgt dat hij contact heeft gehad met 2 van de besmette 

personen. Het blijken voetbal maatjes te zijn en samen hadden ze op 

zaterdag een vriendschappelijke wedstrijd gespeeld. Op dat moment 

staat wel even je wereld op de kop, wat nu als hij ook besmet is, heeft 

hij iemand in het gezin besmet, ben ik besmet? Vele vragen waar je op 

dat moment geen antwoorden op kunt geven. Hij belt direct met de 

GGD voor een afspraak om te testen, over 48 uur kunt u komen voor 

de test, waarom zolang wachten, wat te doen.  

Ik had toch een vergadering gehad begin van de week in de Hofkerk, 

toch maar de mensen informeren over de ontstane situatie, en hopen 

dat er snel duidelijkheid komt. Dan na 2 dagen komt toch het 

verlossende berichtje, hij is negatief getest, wat een opluchting. 

Iedereen kan weer geïnformeerd worden dat het toch maar loos alarm 

was. 

Zo zie je maar weer dat het virus nog steeds onder ons is en dat je het 

zo kunt krijgen, of onbewust met je meedraagt en zo ook anderen kunt 

besmetten. Belangrijk is dat wij ons proberen te houden aan de 

voorschriften van het RIVM, dat geldt ook voor onze Hofkerk. Sinds 

een aantal weken zijn er weer kerkdiensten op zondag in de Hofkerk 

en deze worden op dit moment door gemiddeld een groep van rond de 

50 personen bezocht. Iedereen is weer blij dat wij elkaar weer kunnen 

ontmoeten, maar wel op gepaste afstand. Om dit allemaal mogelijk te 

maken is er door een groep binnen de kerk een protocol opgesteld hoe 

dit moet gaan ook volgens de richtlijnen van het RIVM en PKN. Wij 

merken dat iedereen zich perfect houdt aan de richtlijnen en de 

instructies die door de vrijwilligers gegeven worden, namens de 

Kerkenraad een groot DANK U WEL hiervoor. Om ervoor te zorgen 

dat wij niet een Coronacluster worden, zullen wij ons aan de richtlijnen 

moeten blijven houden, en schroom niet om ook anderen hierop te 

wijzen. Belangrijk is dat wij ons veilig moeten voelen in Gods Huis.  



13 

De vakanties zullen voor velen weer voorbij zijn en de kinderen mogen 

weer naar school. Het nieuwe normaal begint weer langzaam op gang 

te komen. In juni en juli zijn wij als Kerkenraad weer fysiek bij elkaar 

geweest. Woensdag 24 juni was dit tijdens een dienst om te kijken of 

het opgestelde protocol werkt, zodat er vanaf 5 juli weer diensten in de 

Hofkerk plaats kunnen vinden met gasten. Vanaf de eerste zondag zijn 

er toch gemiddeld 50 personen aanwezig, voor iedereen is het wel even 

wennen, inschrijven naar een plaats geleid worden, niet zelf mogen 

bepalen waar te zitten, direct na de dienst de kerk weer verlaten. Niet 

even nazitten met een kop koffie of thee om even weer met elkaar te 

spreken zeker na een hele lange periode van geen fysiek contact. Maar 

helaas is dit nog niet mogelijk, we hopen dat het op korte termijn wel 

weer kan. Wij zijn continu in overleg wat kan, wat mag en wat is 

volgens de richtlijnen verantwoordelijk.  

Op 7 juli hebben wij tijdens een extra Kerkenraadsvergadering onze 

Classispredikant Ds. Klaas van der Kamp op bezoek gehad voor het 4-

jaarlijks gesprek. Tijdens deze vergadering hebben wij ook gesproken 

over de toekomst van de Hofkerk. Vanaf 1 januari 2021 zal Tieneke 

helaas onze Hofkerk gaan verlaten en zullen wij op zoek moeten naar 

een nieuwe predikant. Wij als Kerkenraad zijn hier al mee bezig, door 

met elkaar in overleg te gaan over wat wij willen, en wat wij kunnen 

wij gezien de financiële situatie waarin wij als Hofkerk ons op dit 

moment bevinden. Naar de toekomst toe, ziet onze financiële 

huishouding er niet rooskleurig uit, en voor dit jaar zien wij mede ook 

door de corona dat de tekorten sneller oplopen dan wat vooraf begroot 

was. Op dit moment worden er verschillende financiële scenario’s 

uitgewerkt, met het doel om ervoor te zorgen dat de tekorten niet te 

snel gaan oplopen en dat wij met een gezonde begroting kunnen 

werken. De inkomstenkant blijft achter, dit komt voor een groot 

gedeelte door dat de kerk dicht heeft gezeten en er geen huurinkomsten 

binnen komen, geen concerten en uitvoeringen. Laten we hopen dat we 

snel weer naar een normale situatie gaan zodat we ook weer ons mooie 

gebouw kunnen verhuren.  

De planning is dat op 4 november er een Gemeenteavond plaats zal 

vinden, wij zullen u dan informeren over waar wij staan als Hofkerk, 

en waar wij naar toe willen.  
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De Klussenclub heeft tijdens de coronatijd ook niet stil gezeten, 

wanneer het mogelijk was hebben ze werkzaamheden uitgevoerd in en 

rondom de Hofkerk. Maar dat was voor hen nog niet voldoende, en 

toen kwamen zij met een schitterend idee, het “Kersenplukproject”, 

kersenplukken bij fruitboerderij Oold Bleank in Rossum. Omdat zij 

steeds op zoek zijn naar nieuwe manieren om de kas van de Hofkerk 

te spekken, is dit plan ontstaan. Een aantal weken kersen plukken 

“Voor de kas …. in de kas”. Deze eerste keer was een groot succes met 

een plukopbrengst van € 2.295, - maar zoals ik zelf ook beleefd heb, 

was het niet alleen een mooie financiële opbrengst maar ook een 

sociale opbrengst. Vele vrijwilligers hebben verdeeld over 11 

ochtenden dit mooie bedrag bij elkaar geplukt, namens de Kerkenraad 

wil ik iedereen heel hartelijk danken voor jullie inzet en gezelligheid. 

Bij Oold Bleank waren zij zo enthousiast over de plukkers van de 

Hofkerk, dat zij hen graag komend jaar weer zien komen om te helpen 

plukken.  

Verder hebben wij in de 

Kerkenraadsvergadering van 7 juli jl. 

afscheid genomen van onze scriba Marja 

van der Langemheen, zoals zij zelf aangaf 

bij haar afscheid, reizen ze verder richting 

het noorden, via het midden en het zuiden 

van Nederland zijn ze 5 jaar geleden in 

Oldenzaal neergestreken. Nu was het tijd om 

verder te reizen. Ze hebben een plek 

gevonden in Nieuw Amsterdam. We wensen 

haar en haar man het allerbeste toe op deze 

nieuwe locatie met veel gezondheid en 

geluk. Wij hebben haar bedankt voor het vele werk wat ze de afgelopen 

jaren voor de Hofkerk heeft gedaan. De functie van scriba wordt nu 

uitgevoerd door Hanneke Bugter.  

 

Marja, dank namens de Hofkerk. 

Namens de Kerkenraad  

René Dreierink  
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Collectedoelen van de diaconie in september 
 

06 sept.: Dorcas (hulp aan de allerarmsten in Oost-Europa)  

13 sept.: Stichting Naoberhulp SAJOCAH. Deze stichting biedt 

gehandicapte mensen, m.n. kinderen, in Kameroen meer kansen op 

zelfstandig functioneren. 150 lichamelijk en geestelijk gehandicapte 

kinderen worden behandeld in een revalidatie- centrum. Ook is er een 

goed ingerichte orthopedische werkplaats. De instrumentenmakers 

worden door vrijwilligers uit Nederland medisch en technisch 

begeleid.  

20 sept.:  kerk in Actie/zending Wereldwijd – Versterk de kerk: Iedere 

lokale kerk, waar ook ter wereld, wil een licht op een berg zijn, een 

baken van hoop. Gezicht van Christus, zoals in de Bijbel beschreven. 

Dat is echter niet voor iedere kerk even gemakkelijk. Vooral niet als 

een kerk gevestigd is in een land waar bijna geen christenen zijn of 

waar christenen in verdrukking leven. Kerk in Actie ondersteunt deze 

kerken in de minderheid, bijv. bij het opleiden van predikanten, bij het 

bieden van diaconaat en noodhulp of bij het weer opbouwen van 

kerken, huizen en scholen in door geweld getroffen regio’s.  

27 sept.:  Stichting Matamba: het doel van deze stichting is om de 

nodige zorg te verlenen aan de bevolking van Matamba, een klein dorp 

in Tanzania. De activiteiten van de stichting zijn vooral gericht op de 

financiële ondersteuning van het St. John’s Health Centre. Hun ideaal 

is dat iedereen toegang krijgt tot gezondheidszorg. Tevens wordt 

gestreefd naar meer welzijn in brede zin voor alle kinderen en 

volwassenen.  

 

Project Out of the Box 

 
Zondag 6 september kunt u weer meedoen aan het project Out of the 

Box. Zoals u vast nog wel weet richt dit project zich op de mensen die 

afhankelijk zijn van de voedselbank in Oldenzaal. Naast de 

gebruikelijke inhoud van de voedselpakketten is er ook grote behoefte 

aan luxere artikelen, zoals: wasmiddelen, vacuüm verpakte kaas en 

koffie. U kunt uw producten deponeren in de boxen die klaarstaan in 

de kerkzaal. De boxen blijven nog een week na de actiezondag staan. 
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Dus ook op zondag 13 september kunt u nog spullen inleveren. N.B.: 

het gaat uitsluitend om de drie bovengenoemde producten: wasmiddel, 

koffie en kaas.  

 

Namens de diaconie, Joke Flokstra 

 

Hofvijver  
 

Beste mensen,  

Ondanks de Corona hebben veel mensen spullen aangeboden en toen 

het weer kon is het ook opgehaald. Diverse fietsen, bedden, kasten, 

eetkamerstoelen enz. 

Ook mensen buiten de Hofkerk weten ons te vinden en dat is goed.  

Het is wel mogelijk dat als u spullen aanbiedt niet alles kan worden 

aangenomen omdat er op dat moment geen ruimte is. Als er een 

mogelijkheid is dat u het nog even kunt bewaren, dan horen we dat 

graag. 

Laten we hopen dat alles weer normaal gaat worden en u maandelijks 

weer op de hoogte wordt gehouden.  

U weet toch ook nog wel dat als u een klusje heeft u ook bij ons terecht 

kunt? Als het mogelijk is helpen we graag. 

 

Met een hartelijke groet namens de diaconie. 

Jet Slinger-de Graaf 

Tel.nr. 0541 662093 of 06 81504914 

e-mail: jetslinger10@gmail.com 

 

Hofbruggers in actie voor “Schoon Oldenzaal” 
 
Afgelopen zaterdag 15 augustus was de actie “Schoon Oldenzaal”. 

Hieraan hebben de klussengroep, kunstgroep, Hofbrug en andere 

betrokkenen van de Hofkerk meegedaan en tot een mooi succes 

gemaakt. Terwijl de Hofmeijerstraat aangeveegd werd door de 

klussengroep heeft de jeugd van de Hofbrug het afvalspel gespeeld. 

Welk afval hoort in de oranje, groene of zwarte container of 

bijvoorbeeld bij een inleverpunt voor batterijen. Het spel was jongens 

mailto:jetslinger10@gmail.com
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tegen de meisjes, de uitslag was een gedeelde eerste prijs voor hun 

inzet en enthousiasme. Vervolgens gezamenlijk het kunstwerk op de 

schakelkast onthuld en koffie en limonade achteraf. Een mooie 

participatie van de Hofkerk en Hofbruggers binnen de gemeente 

Oldenzaal. In de ‘Glimlach van Oldenzaal’ van week 34 staan een 

aantal foto’s van de actie. 

 

Met vriendelijke groet 

Gerard Pape, Jeugdouderling 
 

 

Zin in een avondje uit? 

 
Bent u ook zo toe aan een fijne, plezierige avond? Op dinsdag 1 

september kan dat weer in de Hofkerk met de verrassende veiling van 

allerhande talenten. 

 

Onder leiding van de twee veilingmeesters Yvonne Ponsteen en Trudy 

van der Lichte kunt u bieden op heel uiteenlopende kavels zoals een 

workshop tapas maken, een fietsonderhoudsbeurt, een dansles, een 

midweek in vakantiehuis Rumah Kami of een ontspannende massage. 

Voor uzelf of om cadeau te doen. Er is een prachtig gevarieerd aanbod 

van ca. 40 kavels dat op de website van de Hofkerk staat. Dit keer is er 

een hele reeks cadeau- en tegoedbonnen gesponsord door de 

Oldenzaalse middenstand aan de catalogus toegevoegd. 

 

De kavels worden per opbod verkocht aan de hoogste bieder. Als u de 

hoogste bieder bent, kunt u na afloop contant of per eenmalige 

machtiging betalen. Het is ook mogelijk om met uw aankoopbewijs de 

kavel als geschenkbon te ontvangen. Of kom 'alleen maar' genieten van 

de gezelligheid en de optredens. De muzikale omlijsting wordt 

verzorgd door de Watipies, een internationaal muziekgezelschap uit 

het Nederlands-Duitse grensgebied, met akoestische feestmuziek uit 

alle windstreken. 
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Als u die avond niet ter plaatse aanwezig kunt zijn, dan kunt u vanaf 

uw eigen bank online meebieden. Hiervoor meldt u zich aan bij 

Hanneke, u ontvangt dan een link om deel te nemen aan de livestream 

en instructies voor het online bieden. 

Maar ook als u gewoon wél naar de Hofkerk komt, is het in verband 

met de registratie van uw aanwezigheid en de catering prettig als u zich 

van te voren aanmeldt bij hannekebugter@outlook.com of 06-

30049014, maar anders noteren wij uw naam bij binnenkomst alsnog. 

Inloop vanaf 19.40 uur. Entree €5 inclusief alle drankjes. De opbrengst 

van deze gezellige veilingavond is voor de Hofkerk. 

NB: Als u die avond ter plaatste aanwezig bent, gaat u automatisch 

akkoord met plaatsing van foto’s op onze website en Facebookpagina. 

Tevens worden er filmopnames gemaakt ten behoeve van het digitaal 

bieden per livestream. 

 

Hanneke Bugter  

 

DE GROTE OLDENZAALSE QUIZ 
 

Op zaterdag 12 september om 20.00 uur strijden zoveel mogelijk teams 

met een hart voor Oldenzaal om eeuwige roem en leuke prijzen. Leuk 

voor gezinnen, vrienden, collega’s of wie dan ook! Het belooft de 

grootste quiz van Oldenzaal te worden waarin de spelers worden 

uitgedaagd om zoveel mogelijk vragen over o.a. evenementen, de 

regio, sportief Oldenzaal, de binnenstad en monumenten goed te 

beantwoorden. Durf jij het aan?  

 

SPANNING EN SENSATIE VANUIT WILLEKEURIGE LOCATIE  

 

De quiz wordt door niemand minder dan Henk Winkelhuis en Riëtte 

Kruize gehost vanuit de Hofkerk in Oldenzaal, maar teams kunnen ook 

vanuit huis, de kroeg of sportkantine live meedoen. Als er maar een 

internetverbinding is... Handig toch? En nog corona proof ook! 

Natuurlijk adviseren we teams om de richtlijnen van het RIVM aan te 

houden.  

 

mailto:hannekebugter@outlook.com
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Aanmelden: 

Voor slechts €10,- per team doe je al mee! Een team mag uit 2 tot 8 

spelers bestaan en je kunt je tot 5 september opgeven door te mailen 

naar info@palthehuis.nl.  

 

De Grote Oldenzaalse Quiz vindt als alternatief plaats tijdens de Open 

Monumentendag op 12 september en is tot stand gekomen door een 

samenwerking van Oldenzaal Promotie, Museum het Palthe Huis, de 

Hofkerk, Stichting Stadshart Oldenzaal en Cultuurmakelaar 

Oldenzaal.  
 

Voor meer informatie: www.palthehuis.nl/quiz  

Hanneke Bugter  

 

Hallo lieve Hofkerkers, 
 

Dank aan jullie allemaal die mij me de afgelopen 5 jaar thuis hebben 

doen voelen in Oldenzaal. Ik voelde me thuis, welkom, en nodig... Nu 

ben ik verder getrokken. Jullie Hofkerkers zijn altijd welkom voor een 

kopje koffie, thee, een borrel, of etentje op mijn nieuwe adres... Met 

straks als het goed is zelfs de mogelijkheid om te overnachten ( op z'n 

vroegst voorjaar 2021, ik hou jullie op de hoogte). 

Het doet me verdriet jullie te verlaten nu jullie voor ingrijpende 

beslissingen staan, maar ik hoop van harte dat jullie elkaar vast weten 

te houden. Ik vertrouw er op dat dat jullie gezamenlijk gaat lukken.  

 

Met heel veel dankbaarheid voor de afgelopen 5 jaar, 

 

Marja van de Langemheen  

Oude Schoonebekerstraat 26  

7833KN Nieuw-Amsterdam  

Telefoonnummer blijft 0645893313 

Email blijft ramshorsten@hotmail.com 

 

 
 

mailto:info@palthehuis.nl
http://www.palthehuis.nl/quiz
mailto:ramshorsten@hotmail.com
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Opening van de Vredesweek 2020 in Oldenzaal door de 
burgemeester van Oldenzaal de heer P.G. Welman 
 
De Vredesweek is dit jaar van 19 t/m 27 september.  

In veel steden en plaatsen in Nederland wordt er aandacht aan besteed.  

Ook rondom Oldenzaal worden er door de zo genoemde 

“Ambassadeur van de vrede” activiteiten ontplooien. Deze 

Ambassadeurs worden ondersteund door “Pax” het vroegere “Pax 

Christi”.  In Oldenzaal is er niet zo’n groep. Wel is er een Vredesgroep 

die in de kerken de Vredesweek levendig houdt. Deze Vredesgroep 

heeft jaren geleden vredesvlaggen aangeschaft. Tijdens de vieringen 

worden deze gebruikt viering en is er aandacht voor het thema van de 

Vredesweek. De groep heeft toen ook een grote vredesvlag voor de 

vlaggenmast bij het stadhuis aangeschaft. De gemeenteraad vond het 

een goed idee deze vlag aan de vlaggenmast voor het stadhuis aan te 

brengen. Dat gebeurt door een lid van de werkgroep en de 

gemeentebode. Helaas weten weinig Oldenzalers dat de Vredesvlag 

wappert tijdens de Vredesweek.  

Dit jaar komt daar verandering in. De vlag wordt bij aanvang van de 

vredesweek gehesen door de burgemeester. Hij zal daarbij aandacht 

vragen voor het thema van 2020: VREDE VERBINDT VERSCHIL.  

Len Munnik heeft dit thema in zijn tekening uitgebeeld.  

De Vredesgroep is al een tijd bezig mensen en groepen, volwassenen 

maar ook kinderen te vragen om bij het hijsen van de vlag door de 

Burgemeester aanwezig te zijn. Voor kinderen en volwassenen is het 

belangrijk een week stil te staan bij “VREDE”. We hebben scholen en 

verzorgingstehuizen uitgenodigd.  

Naast het woord van de burgemeester zal er gezongen worden, en het 

thema zal door de jeugd op een fleurige manier uitgedragen worden. 

Het is een eenvoudige bijeenkomst die mensen aan het denken moet 

zetten over respect, waardering en betrokkenheid voor de ander ook al 

is die nog zoveel anders.  

Ook leden van de Ouderenbonden zien we graag verschijnen op 18 

september 2020 bij de vlaggenmast voor het stadhuis. Het juiste 

tijdstip zal bekend gemaakt worden in week en dagbladen.  
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Wilt u meer weten over deze week? Klik op de site van: “Vredesweek 

2020” of https://www.paxvoorvrede.nl/ 

 

Graag tot ziens,  

namens de werkgroep, Gerard Reuver 

 
Zondagochtend Even weg………  
 

even weg…… van je te volle of van je te lege agenda 

even weg…..met alles wat goed is in je rugzak: je gezondheid, je 

veiligheid, je geluk met elkaar 

even weg……. van je zorgen, van je zorgen om jezelf en om elkaar, 

om je ouders, om je kinderen of je zorgen omdat je geen ouders of 

kinderen hebt 

even weg…..van de krant en van het journaal 

even weg……van je machteloosheid en van je blunders 

even weg… om samen te zijn……thuis…… 

 

onder het dak van de EEUWIGE 

 

Geeke Koster  

 
Bedankt! 
Mijn revalidatie traject in Gereia is afgelopen en ik verblijf nu op 

Kamer 412 / afdeling Espelo. Het gaat naar omstandigheden goed en 

ik voel me hier thuis. Bezoek (alleen op mijn kamer) is toegestaan voor 

max. 2 personen van 10.30 - 12.00, 15.00 – 17.00 en 19.00 – 21.00 

uur. Mijn gezichtsvermogen is helaas nog meer achteruitgegaan, dus 

als je op bezoek komt, meldt even wie je bent want na zo’n lange tijd 

zal ik de Hofkerk stemmen niet meteen herkennen. 

Hartelijke groet en dank voor jullie reacties tijdens mijn revalidatie en 

de bloemen ter gelegenheid van mijn ‘verhuizing’. 

 

Alle Oosterhof 

  
 

https://www.paxvoorvrede.nl/
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Redactie Hofstem 
 

Aanleveren kopij 

U kunt de kopij (bij voorkeur) digitaal aanleveren.  

E-mailadres: hofstem@hofkerk-oldenzaal.nl 

 

Getypte of handgeschreven kopij voorzien van 

naam, adres en telefoonnummer inleveren op het redactieadres (zie 

colofon pag. 2). Later aangeleverde informatie wordt niet verwerkt! 

 

We proberen zoveel mogelijk de aangeleverde kopij te plaatsen. 

Aangezien we aan een maximum aantal pagina´s zijn gebonden, kan 

het voorkomen dat we uw bijdrage door moeten schuiven naar een 

volgende keer. We zullen u hiervan altijd op de hoogte stellen. 

 

De volgende Hofstem verschijnt: 24 september 2020. 

 

Redactie 

Mevr. G. Schollaardt-v.d. Bent, tel. (074) 278 28 10 

 

Voor digitale reacties: hofstem@hofkerk-oldenzaal.nl 

 

Redactiecommissie 

Dhr. W.P. Timmers  

Dhr. W. Valkema 

Mevr. Y. Ponsteen 

 

Coördinatie bezorging 

Mevr. J. Timmers, tel. 520477 

 
 
 
  

Uiterlijke 
inleverdatum: 

17 
september 
vóór 18.00 

uur 
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Diaconie 
Dhr. F.J.C. Woordes 
(administratie)  
Look 55, 7577 GK Oldenzaal. 
Telefoon 522 607.  
Bankrekening: 
NL42ABNA0595523544  
Rekening t.n.v. Diaconie Hofkerk te 
Oldenzaal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Administratie kerkleden 
E-mail: ledenadministratie@ 
hofkerk-oldenzaal.nl  
Correspondentieadres: 
Dhr. H. Meulenbeld  
Dauwnetel 7, 7577 AG Oldenzaal 
Telefoon 523013 
 

College van Kerkrentmeesters 
Mevr. I.V. Simao (secretariaat)  
Prins Hendrikstraat 214  
7571 BW Oldenzaal  
E-mail: 
secr.ckrm.hofkerk@gmail.com 
Telefoon 510645 
 
Mevr. J. Meulenbeld (administratie)  
Dauwnetel 7  
7577 AG Oldenzaal  
Telefoon 523 013 
E-mail:  
fahofkerkoldenzaal@gmail.com 
Bankrekening: 
NL60ABNA0595895700  
Rekening t.n.v. Hofkerk 
te Oldenzaal  
 
Aanspreekpunt van o.a. 
Kerkbalans – Oudejaarscollecte 
Dhr. H. Medema 
Dravik 9, 7577 CG Oldenzaal 
E-mail: hmedema@hotmail.com 
Telefoon 531 052 / 06-506 37 013 
 

Autodienst 
Aanvraag vervoer uiterlijk 
zaterdagavond vóór 18.00 uur bij 
de dienstdoende chauffeur zoals 
vermeld bij de zondagse diensten 
in de Hofstem  

Verkoopadres collectebonnen 
Dhr. A. Scholten 
Seinelaan 21, Oldenzaal  
Telefoon 532 182 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:hmedema@hotmail.com
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