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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  
 
 

Fijn dat de diensten toch op een redelijke belangstelling mogen 

rekenen. Dit is ook voor de predikanten natuurlijk erg fijn. 

We gaan de herfst in en dat is ook een mooie tijd. Goed te merken aan 

de lagere temperaturen 's ochtends vroeg. Liturgisch gaan we door met 

de groene zondagen na Epifanie.  

 

Op zondag 27 september gaat Ds. Annerie Snier weer eens voor. Zij 

vervangt Ds. Bergström die helaas wegens ziekte verstek moest laten 

gaan. Henk Warnaar is de organist.  

 

De 4e oktober gaat Ds. Tieneke voor. Op dierendag.. Wie weet 

inspireert dat haar. Ook dan bespeelt Henk Warnaar ons mooie orgel.  

 

11 oktober komt Ds. Johan Meijer uit Borne weer naar de Hofkerk. 

 

De zondag daarna, de 18e, gaat Dhr. Gert de Wolf weer voor. Een 

graag geziene gast in de Hofkerk.  

 

25 oktober sluit Ds. Tieneke de rij van de maand. 

 

Wij wensen u en ons veel inspiratie in de komende diensten! 

 

Ina en Koos Schollaardt  
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Zondag – 27 september - 10.00 uur  

 
Voorganger  Zondagskind  

Ds. A. Snier  Geen  

Ouderling  Kindernevendienst  

Dhr. G. Pape  Meiliany Utung  

Diaken  Collectes  

Dhr. G. Dortland  1) St. Matamba 

College van kerkrentmeesters  2) PKN Vredesweek  

Dhr. H. Meulenbeld   

Organist   

Dhr. H. Warnaar   

 

Zondag –  4 oktober - 10.00 uur  

 
Voorganger  Zondagskind  

Ds. J. van Lindenhuizen  Geen  

Ouderling  Kindernevendienst  

Mevr. J. Westera   Martin Kila  

Diakenen  Collectes  

Mevr. B. Frowijn  1) Voedselbank Oldenzaal  

College van kerkrentmeesters  2) Instandhouding pastoraat  

Dhr. B. Post   

Organist   

Dhr. H. Warnaar   

 

Zondag –  11 oktober - 10.00 uur  

 
Voorganger  Zondagskind  

Ds. J. Meijer (Borne)  Geen  

Ouderling  Kindernevendienst  

Dhr. A. Ponsteen  Katja Verbeek  

Diakenen  Collectes  

Mevr. A. Wolbers  1) Diaconaal werk plaatselijk  

College van kerkrentmeesters  2) Orgelfonds  

Mevr. I. Simao   

Organist   

Dhr. J. Schollaardt   
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Zondag – 18 oktober - 10.00 uur  

 
Voorganger  Zondagskind  

Dhr. G. de Wolf (Oldenzaal)  Geen  

Ouderling  Kindernevendienst  

Mevr. R. van Dijk  Meiliany Utung  

Diaken  Collectes  

Dhr. J. Bruil  1) Werelddiaconaat, Wereld 
voedseldag  

College van kerkrentmeesters  2) Instandhouding kerkelijk gebouw 

Dhr. H. Schreurs   

Organist   

Dhr. J. Schollaardt   

 
 
Zondag – 25 oktober - 10.00 uur  

 
Voorganger  Zondagskind  

Ds. J. van Lindenhuizen  Geen  

Ouderling  Kindernevendienst  

Dhr. G. Pape  Marjolein Brinkman  

Diaken  Collectes  

Dhr. F. Woordes  1) Stichting Havonos  

College van kerkrentmeesters  2) Instandhouding eredienst  

Dhr. H. Medema   

Organist   

Dhr. J. Schollaardt   
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Uitzicht  
 
Ik was aan het peinzen. Ik had net 

een column gelezen van een 

collega waarin hij vertelde dat hij 

zo ontzettend moe was. Terwijl 

hij toch net drie fijne weken 

vakantie had gehad. Amper twee 

weken aan het werk en nu alweer moe. De corona met de daarbij 

behorende gevolgen en maatregelen hebben een grote impact op ons 

allemaal, zeker ook in de kerk. We zijn allemaal zoekende want we 

zitten er allemaal samen in. En we zitten er allemaal wel eens 

doorheen. ‘Er is nog geen uitzicht’, schreef mijn collega. ‘Dat maakt 

me zo moe’. We herkennen het vast. Deze tijd vraagt veel van ons en 

we moeten onszelf steeds weer uitvinden. Gaan we wel of niet zingen, 

gaan we wel of niet koffiedrinken, gaan we wel of niet op kamp met 

de kinderen. Al peinzend, behoeftig aan een gebed, pakte ik mijn 

gebedenboekje van Sytze de Vries, sloeg het willekeurig open en 

ineens stond daar het woord uitzicht. Een grote glimlach welde op uit 

mijn binnenste. Natuurlijk is er uitzicht, altijd is er uitzicht. Het komt 

goed.  

 

Laat het uitzicht 

dat ons wenkt 

genoeg licht geven 

om te gaan, te volharden 

en ons heil te blijven zoeken 

bij U alleen.  

 

Hoe dan ook bouwen we verder aan de wereld zoals God haar heeft 

bedoeld. Soms vol enthousiasme, soms met de moed der wanhoop.  

 

ds. Tieneke 

 

  



7 

Bakkie Scholtenhof 

Ons eerste bakkie hebben we inmiddels al gehad en op 7 oktober is de 

2e bijeenkomst in de kapel van de Scholtenhof. Welkom om er van 10 

tot 11 uur bij te zijn. Een goed gesprek, goed gezelschap en mooie 

woorden om mee naar huis te nemen, dat zijn de vaste ingrediënten 

van ons bakkie. Zo koester ik nog steeds deze woorden van Coosje die 

toch wel de samenvatting vormden van ons bakkie van september: ‘In 

stilte kom je het duister voorbij’. Warm aanbevolen, ook als je ergens 

anders woont. En graag de achteringang nemen voor de kapel.  

 

Jeugd en jongeren 

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

vrijdag 23 oktober en vervolgens de vijf vrijdagavonden daarna. Over 

de catechese aan de jongste groep overleggen we met de ouders over 

tijd en plaats.  

Ook de 25+ groep is weer gestart. En, in principe gaan we van 30 

oktober tot en met 1 november naar het klooster in Denekamp. De 

voorbereidingen zijn al in volle gang want we buigen ons met zuster 

Christella over wat we graag willen doen in die driedaagse. Wie nog 

meewil, neem even contact op met ds. Tieneke  

 

Koffiedrinken Stakenboer 

Het koffiedrinken in de Stakenboer is inmiddels weer van start gegaan. 

Iedere ochtend vanaf 10.00 uur kan er weer koffie gedronken worden 

(kosten € 1,-). Op woensdag schuif ik meestal zelf even aan als het 

lukt. Wel even aanmelden bij Impuls tel.: 0541 – 57 14 21 of bij ds. 

Tieneke.  

 

Wandelpastoraat 

Voor sommigen nieuw, voor 

anderen al bekend want we 

hebben er al wat wandelingen 

opzitten. Samen even een 

uurtje naar buiten en 

ondertussen een goed 
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gesprek. Voor wie kan en wil, neem even contact op met ds. Tieneke 

voor deze vorm van pastoraat.  

 

Preekvoorbereiding met een klein groepje 

Ook deze activiteit kunnen we weer oppakken. Wie mee wil doen met 

het voorbereiden van de preek, neem even contact op met ds. Tieneke. 

Ik geef van te voren de teksten door zodat je thuis al flink aan de slag 

kunt.  

Maandagochtend 28 september voor de dienst van 4 oktober 

Maandagochtend 26 oktober voor 4 november. 

 

Tot slot nog een kleine overdenking 

Het is een roerige wereld, ver weg en dichtbij. En we doen wat we 

kunnen. Ieder op onze eigen manier. De een maakt soep voor de buren, 

de ander voert actie voor vluchtelingen in Moria, voor ieder van ons is 

de taak kennelijk weer anders. Allemaal mensen die reiken naar, 

ontvangen, troosten, zingen, protesteren, het vuur brandend houden. 

We kunnen het, het is onze bestemming.  

 

‘Een oude man die in de ochtendschemering langs het strand 

wandelde, zag een jonge man die zeesterren, gestrand bij eb, opraapte 

en een voor een terug de zee in gooide. Hij ging naar hem toe en vroeg 

hem waarom hij dat deed. De jonge man antwoordde dat de zeesterren 

dood zouden gaan als zij blootgesteld werden aan de ochtendzon. 

“Maar het strand is nog kilometerslang en er liggen duizenden 

zeesterren, je kunt ze niet allemaal redden. Wat maakt het uit als jij je 

zo inspant?” De jonge man keek naar de zeester in zijn hand en gooide 

hem in de golven. “Voor deze” zei hij “maakt het wat uit”. Wie één 

zeester redt, redt de wereld. (Colet van der Ven) 

 

Met warme groet en veel zegen, ds. Tieneke 

Afwezig van 15 tot en met 23 oktober.  
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MEELEVEN 
 
Bij Ina Schollaardt zit het nog niet mee met het herstel van haar knie. 

Er zijn problemen die haar veel pijn bezorgen. Opnieuw moet ze nu 

aan de pijnstillers en, ondanks de pijn, toch vooral oefenen met lopen 

en buig- en strekoefeningen. Ina: volhouden! Sterkte van ons allemaal. 

 

Roel Jansen is begonnen met de tweede kuur. Hij voelt zich er niet 

beroerd door, wat heel fijn is. De pijn in de buik speelt hem af en toe 

parten, maar met fysio en een dosis gezonde moed, werkt hij aan zijn 

conditie en vermaakt hij zich ondertussen en wandelt elke dag een uur. 

 

Ina en Roel: heel veel sterkte en kracht gewenst. Ook voor hen die niet 

vermeld zijn en ziek zijn - een voorspoedig herstel en veel lieve 

mensen om jullie heen gewenst. 

 

Het pastoraal team 

 
Inspiratie 
 

Dan krijg je een telefoontje, denk je nog aan een stukje voor de 

Hofstem, nu alweer, ik heb toch net mijn bijdrage ingeleverd. Ja dat 

klopt maar dat was voor de vorige Hofstem.  

Dit keer totaal geen inspiratie om een stukje voor de Hofstem op papier 

te krijgen. Het lukt niet om tot een verhaal te komen. Waar moet ik nu 

over schrijven, als deze Hofstem uitkomt hebben we net een 

Kerkenraad gehad, dus daar is op dit moment ook nog niets over te 

melden. Wat is er wel te vertellen dan: de corona regels gelden nog 

steeds, en binnen onze gemeente worden deze goed nageleefd. Het 

wordt wel steeds moeilijker, er komen steeds vaker vragen of we niet 

wat kunnen versoepelen, waarom wordt er geen koffie gedronken na 

de zondagse dienst? Wanneer het weer kouder wordt mag dan de 

verwarming weer aan, en zo kan ik nog wel even doorgaan met vragen 

die wij gesteld krijgen. Voor ons als Kerkenraad is het niet altijd 

makkelijk om tot juiste besluiten te komen. Wij zijn blij dat er een 

groep is (corona werkgroep) die zich hierover bijna dagelijks buigt en 
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kijkt wat er binnen de richtlijnen van de RIVM en PKN allemaal 

mogelijk is, op een verantwoorde en veilige manier. Wij vinden het 

belangrijk dat iedereen die onze kerk bezoekt zich veilig moet kunnen 

voelen. De groep zou je het OMT van de Hofkerk kunnen noemen, en 

als er versoepelingen mogelijk zijn zullen zij het niet nalaten om deze 

door te voeren. Laten wij er met ze alleen nu voor zorgen dat wij ons 

houden aan de richtlijnen en hopen dat wij binnenkort weer samen 

kunnen koffie drinken, en misschien nog wel meer.  

 Ik sluit af met een stukje wat ik tegenkwam in het blad Woord & Weg 

van augustus, hierin staat een column van Ds. René de Reuver scriba 

generale synode “Verlangen naar mooie dichtbij gesprekken”  

Waarover spraken zij … 

U kent vast nog wel dat kinderliedje over driekleine kleutertjes. 

‘Waarover spraken zij, die drie daar op dat hek, boven op dat hek? 

Op een mooie warme dag in september.’ 

Het mooie van een goed kinderliedje is dat het lang meegaat. Ook al 

past het beeld dat het oproept misschien niet meer zo, we zingen die 

liedjes nog graag. Niet zozeer uit nostalgie maar omdat ze iets 

wezenlijks bezingen. Zo vergaat dat mij althans met het liedje over de 

kleine kleutertjes. Je ziet ze voor je, met bungelende beentjes op een 

hek. Druk pratend over wat ze zien, hun eigen goede gesprekken 

voerend. 

Hoe waardevol is het om naast iemand te zitten, of om samen op te 

lopen en in gesprek te raken. Om zonder die ander in de ogen te hoeven 

kijken, je hart voor elkaar te openen. In deze tijd waarin we afstand 

van elkaar moeten houden, is dit een pijnlijk gemis. Zeker, online kun 

je een 

goed gesprek voeren. Maar het haalt het niet bij zo’n gesprek als de 

drie kleine kleutertjes voerden op dat hek. Hopelijk zijn komend 

seizoen zulke dichtbij-gesprekken weer volop mogelijk! 

Waarover spraken die drie daar eigenlijk op dat hek? Over krekeltjes 

en korenbloemen blauw. Gewoner kan het haast niet. In een goed 

gesprek komt het hele leven aan de orde. Ook de verwondering over 

de schepping. Gelukkig had het coronavirus in de afgelopen maanden 

geen vat op de ontluikende natuur. 
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Het liedje van de kleutertjes doet mij verlangen naar mooie dichtbij-

gesprekken waarin het hele leven aan de orde komt. Inclusief de 

bloemen die God om ons heen laat bloeien. 

 

Het bovenstaande geeft mij ook het verlangen naar de dichtbij 

gesprekken zeker na de dienst op zondag, met een kop koffie of thee, 

en ik denk dat velen van u dit gevoel hebben. Laten we hopen dat het 

snel weer mogelijk is. 

 

René Dreierink 

 

Abonnement Hofstem 
 

Het abonnement voor de Hofstem 2020 is op 25 augustus jl. door de 

Hofkerk geïncasseerd van uw bankrekening. Heeft u geen 

incassomachtiging afgegeven, wilt u dan het abonnement (minimaal 

20 euro) zelf voldoen op de bankrekening van de Hofkerk (NL60 

ABNA 0595 8957 00) onder vermelding van ‘Hofstem 2020’. 

 

Hartelijk dank, 

Janke Meulenbeld,  

Financiële administratie Hofkerk. 

 

Collectedoelen van de diaconie in oktober 
04 okt.:  Voedselbank Oldenzaal  

11 okt.: Diaconaal werk plaatselijk  

18 okt.:  Kerk in Actie/werelddiaconaat, wereldvoedseldag: Rwanda 

– met zusters werken aan voldoende eten. De gemeenschap van 

zendingsdiaconessen in Rwanda telt ongeveer veertig zusters. Zij 

werken als lerares, verpleegster en kerkelijk werkster in de 

dorpsgemeenschappen om hen heen. Ze bieden ook een 

landbouwprogramma en een trainingscentrum voor kleine boeren om 

de voedselzekerheid en onderlinge samenwerking in de regio te 

verbeteren. Zo helpen zij de allerarmste boerinnen en boeren om hun 

economische positie te verbeteren, zodat zij hun gezin kunnen voeden 

en geld hebben om hun kinderen naar school te laten gaan.  
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25 okt.:  Stichting Havonos (Hart voor noord oost Sri Lanka): zet zich 

in voor de wederopbouw en ontwikkeling in het noorden en oosten van 

Sri Lanka. 

 

Namens de diaconie, Joke Flokstra 

 

Hofvijver  
 

Toch weer wat binnengekregen deze maand. Kasten, een stoel en ja 

hoor een wasmachine en die kon iemand heel goed gebruiken. U weet 

toch dat witgoed, mits niet te oud i.v.m. hoog stroomverbruik, altijd 

heel welkom is. 

Nu even een heel andere vraag; er is per abuis een grijs/blauwe koffer 

naar onze winkel gebracht, als u deze gekocht heeft zou u die dan terug 

kunnen brengen en dan even met mij contact opnemen?  

 

Namens de diaconie, 

Jet Slinger 

0541 662093 of 06 81504914 

e-mail: jetslinger10@gmail.com 

 

De nieuwe kerk…? 
 

Een paar jaar geleden zei ik tegen een priester dat ik het voor hem zo 

jammer vond dat hij in déze tijd geestelijke is. Geen tijd van bloei, met 

altijd volle kerken, collega’s waar je samen dingen mee kunt 

ondernemen, geen gebrek aan vrijwilligers, maar een tijd van 

inkrimping en terugloop, van krapte. Een totaal andere tijd die andere 

dingen vraagt. Van alle betrokkenen. 

En nu denk ik dezelfde gedachte voor mezelf als kerkganger. We 

vieren nog, er zijn nog mensen in de kerk maar de club wordt steeds 

kleiner en het aantal betalende leden krimpt snel. Daar staan we nu en 

waar gaat het naar toe? 

 

De mens doet bij voorkeur de dingen die hem liggen, grijpt naar de 

middelen die hij kent. We proberen zekerheden te creëren om een 

mailto:jetslinger10@gmail.com
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gevoel van onrust en paniek te onderdrukken. Maar… de verandering 

ís er al, het oude ís al weg… Wat vraagt het dan van je hoe je in deze 

situatie moet zijn? Er is geen weg terug naar dat wat we kennen, en dat 

wat er komt… weten we nog niet… 

Wat is hier wijsheid. 

 

Verschillende mensen, verschillende achtergronden, verschillende 

manieren van denken en werken in misschien wel een crisissituatie 

waar het een uitdaging is om elkaar te vinden en vast te houden in een 

gezamenlijk toekomstbeeld. Dat is de realiteit. Laten we elkaar, en dan 

vind ik het zó gepast om dat híer nu te zeggen, laten we elkáar in 

Godsnaam vasthouden, nieuwe impulsen en ideeën omarmen, moed 

om andere stappen te zetten dan die we gewend zijn te doen. Proberen 

een ánder beeld te schetsen, te zíen (ons jaarthema!), hoe verdrietig het 

ook is om het oude los te laten. Moeilijk hoor! 

Daarom wil ik graag een zegenbede meegeven, voor ons allemaal, 

maar in het bijzonder voor díe mensen die verantwoordelijkheid op 

zich hebben genomen in onze gemeente. Die nú, sámen voor moeilijke 

vraagstukken en grote uitdagingen staan. 

 
 

Zegenbede uit Australië 

 

Almachtige God, 

 

moge de moed van uw Geest ons veranderen, 

moge de mildheid van uw Geest ons begeleiden, 

moge de gaven van uw Geest ons toerusten en ons op pad sturen,  

de wereld in, 

vol liefde om te dienen, door Onze Heer Jezus Christus. Amen. 

 

Yvonne Meyer  
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Beste mensen van de Hofkerk 
 

Veel is anders in deze tijd.  

Als taakgroep ‘hervatting diensten Hofkerk’ hebben we een 

gebruiksplan opgesteld, die u op de site www.hofkerk-oldenzaal.nl 

kunt lezen. We komen regelmatig bij elkaar en bespreken de 

voorgaande diensten, opmerkingen en reacties en hebben nauw contact 

met moderamen en kerkenraad. We willen allemaal zo graag weer naar 

het ‘oude’, want ver van elkaar zitten, niet zingen en geen koffie is niet 

wat we graag willen. Waar we heel blij mee zijn is, dat het vanaf 5 juli 

goed is verlopen, een ieder accepteert toch de maatregelen en neemt 

zijn verantwoordelijkheid. Bij het binnenkomen, wordt u ontvangen 

door de kerkrentmeester en tekenen we uw naam af op een lijst, voor 

nieuwkomers zijn er briefjes. Omdat we dit vanaf het begin hebben 

gedaan, gaan we hier nog even mee door. We hebben hele consequente 

plaatsaanwijzers, en het werkt. Jassen bij u houden, nog niet zingen en 

hardop bidden, wat kortere diensten van 45 minuten en 

collectemandjes bij de uitgang. Zou u anders een kaarsje willen 

aansteken, nu zijn er intentiebriefjes, de voorganger neemt dit mee in 

de voorbeden en zal een kaars aansteken.  

Ook hebben we besloten voorlopig nog geen koffie te schenken, want 

bij een kop koffie willen we graag met elkaar praten en dat gaat niet 

met 1,5 meter afstand. Misschien toch weer eens thuis bij elkaar op de 

koffie? 

Omdat het kouder wordt zal ook de ‘kachel’ weer aan gaan, daar 

hebben we over gesproken met de Klussenclub en Ernst van Olffen, 

die alles weet over aerosolen. De ruimte is zó groot, dat dit geen 

probleem is.  

We doen alles voor elkaar en ook omdat het nog moet. Velen van ons 

zijn niet meer de jongsten en we willen zorgen dat de diensten voor 

een ieder in een veilige omgeving kunnen plaatsvinden.  

 

Met een vriendelijke groet van de Taakgroep ‘Hervatting diensten’. 

Geziena Medema-Glas  

 

http://www.hofkerk-oldenzaal.nl/
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Goed woord 

Elke dag word ik er constant aan herinnerd dat ik me zorgen zou 

moeten maken. Ondanks al het goede waar we ons op mogen richten, 

zou ik me grote zorgen moeten maken. De gebeurtenissen dit jaar zijn 

bijzonder zorgelijk. Maar juist nu ervaar ik daarin ook Gods nabijheid. 

Het kijken naar de dingen, die in de wereld zijn, drukken je Geest  

terneer!! 

 

Zie Spreuken 12: 25 “Kommer in het hart van de mens buigt het neder, 

maar een goed woord verblijdt het.” 

Paulus waarschuwt met een goed woord tegen het kijken naar de 

wereld, want de “wereld” van nu zal vergaan. Kijk daarom liever naar 

de dingen die BOVEN en eeuwig zijn, en daarom citeer ik Colossenzen 

3: 1 - 4  “1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, 

die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. 2 

Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. 3 Want gij 

zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. 4 

Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem 

verschijnen in heerlijkheid.” 

De “goede woorden” van Paulus en anderen, missen of vergeten we zo 

vaak. Geen minuut kan je de radio of tv aanzetten of het woord 

“corona” of “Covid-19” valt en dat maakt ons bezorgd. 

Waarmee voedt zich de mens? Moet ons voedsel, vooral “geestelijk,” 

niet koosjer zijn? Met de goede woorden uit de Bijbel of wat met de 

radio of tv elke minuut ongevraagd onze woonkamer binnenstromen? 

Laat je Geest niet terneer drukken, want Gods beloften en goede 

woorden aan ons zijn ontelbaar.  

 

Ernst van Olffen 

  

Verrassende Veiling 
  

Dinsdag 1 september hebben Corrie en ik de "Verrassende Veiling" in 

de Hofkerk bezocht. Het was een prachtig initiatief. De aankondiging 

was meer dan op tijd en duidelijk. De organisatie was voortreffelijk en 

het kan niet anders dan dat deze veel tijd van de vrijwilligers heeft 
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gekost. Daarvoor dan ook veel bewondering. Alleen al prijzen 

vergaren bij de middenstand en het maken van de catalogus! 

Er waren veel kavels waarop geboden kon worden die inderdaad 

verrassingen bevatten. Bijvoorbeeld een ritje achterop de motor bij 

Henk, een 3-gangendiner thuis bij Geziena en Harm Medema of een 

workshop tapas maken, een Indische rijsttafel bij Inge Simao en Ger 

Heitkamp. Maar ook kon je een vakantiehuis in Noord Holland en zelfs 

in Zweden huren voor een prijs waar je het nergens anders voor krijgt. 

Er werd uitgebreid geboden op een volledige voetverzorging of een 

Thaise massage. 

De kavels werden op een humoristische en bijna professionele manier 

aan de man en de vrouw gebracht door Yvonne en Trudy. Er werd dan 

ook veel gelachen. Daarnaast was de muziek van de Watipies heel 

bijzonder en vooral vrolijk. Een heel geslaagde avond en voor 

herhaling vatbaar. Voor al degenen die niet geweest zijn: je hebt echt 

wat gemist, ook al zou je alleen voor de gezelligheid zijn gekomen. 

Hans Christenhusz 

  

Een verrassende veiling met een vrolijk uit de kunst optreden van de 

Watipies. Een bijzondere geslaagde avond waarbij zowel deelnemers 

‘live’ in de kerk als on-line met elkaar verbonden waren. Mooie kavels 

die dankzij een goede organisatie hun weg naar de hoogste bieder 

vonden. Dank aan de initiatiefnemers! 

Gerrit Dortland 

  

Ruim veertig mensen waren naar de Hofkerk gekomen voor de 

verrassende veiling en vijf bieders hadden zich online gemeld. De 

opbrengst van de entreegelden en de aangeboden kavels bedraagt € 

1950 wat ook na aftrek van kosten nog een mooi bedrag voor de 

Hofkerk oplevert (€ 1530). De organisatie bedankt alle vrijwilligers: 

mensen die op de veilingavond hebben meegewerkt én de mensen die 

hun talenten en diensten voor de veiling hebben aangeboden. Tevens 

grote dank aan de Oldenzaalse sponsoren die in de catalogus vermeldt 

staan en aan Cultuurfonds De Hof. Tot ziens over twee jaar! 

 

Hanneke Bugter 
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Bedankt! 
Heel hartelijk dank voor de prachtige bloemen die ik op zondag 6 

september namens de Hofkerk mocht ontvangen.  

 

Riet Lantinga 
 

BOEKBESPREKING 
Schrijver: Karel Eykman 

Titel: Een knipoog van u zou al helpen  
 

Karel Eykman studeerde theologie en was jeugdpredikant. Als 

kinderboekenschrijver ontving hij onder andere een Gouden en een 

Zilveren Griffel Hij publiceerde o.a. de klassiek geworden kinderbijbel  

Woord voor Woord. 

Het boek: “Een knipoog van u zou al helpen’’ bestaat uit de 150 

psalmen, met bij iedere psalm een gedicht. De schrijver beschrijft het 

zelf als: “ Bij iedere psalm een gedicht, een boek vol vrije poëzie, 

grappige cabaretliedjes, enthousiaste gospelsongs en droevige blues. 

In elke psalm zit minstens een regel die me blijft haken en daarmee ga 

ik dan aan de haal. Ik maak geen moderne vertaling of bewerking, maar 

probeer met de psalmdichter in gesprek te gaan “. 

Hieronder volgt zijn tekst bij psalm138: Laat het werk van uw handen 

niet los. Karel Eykman heeft daarnaast geschreven: “Wij weten, het is 

vaak geklodder en wij modderen maar wat aan, dan wil het ons gewoon 

niet lukken en er komt niets van ons terecht. Toch moet u daarom niet 

afhaken, dat kan u niet maken, dan gaat ’t fout. U kan ons maken en 

breken, maar breek toch niet met ons”! 

 

P.S. Ik, Geeke, ben erg gelukkig met dit boek. Alsof het alleen voor 

mij geschreven is. Het kan haast niet anders dan dat de schrijver veel 

lezers hiermee gelukkig maakt.  

 

Geeke Koster 

 

 

https://www.facebook.com/Hofkerk-Oldenzaal-306073579419751/photos/pcb.3862158483811225/3862157927144614/?__cft__%5b0%5d=AZUsNPReygqkzz-j9OPhEggXNqw6Xynw7ouqHl1kOLEX-f9x5QoenYv1F5yjg8aUpaYCsXukQRX5tRhet8C56C_j1y1zpjEIjsvigA6fyfZb2Ev_wZvwQT0Xee2St_xfENt-bCECa9DwTW-GfX47eBe7xumVHwNdleqaPcKMkYjDog&__tn__=*bH-R
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Beste allemaal,  
  
Op 3 oktober 2020 organiseren we een meditatieve en 

oecumenische wandeling vanuit de Sint-Simon en 

Judaskerk te Tilligte met als thema ‘Herfstdraden’.  

De aanvang is 9.30 uur. De afstand bedraagt 11 km, 

met stilte momenten, verdieping en koffie en/of thee.  

Uiteraard gelden ook dan de corona maatregelen dus 1,5 meter afstand 

bewaren. 

Het koffiedrinken gebeurt in de buitenlucht. Zoals het er nu voorstaat, 

kan dat prima georganiseerd worden. 

In verband met de voorbereidingen graag tevoren opgeven per mail: 

vangalenmarjan@gmail.com  

 

Met vriendelijke groet, Marjan van Galen 

mailto:vangalenmarjan@gmail.com
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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: 30 oktober 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: 
22 oktober 
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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