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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 
We gaan de tijd van de periode voor het kerstfeest in. Nu al; wat gaat 

de tijd snel! 

De adventstijd begint vier zondagen 

voor Kerstmis. In 2020 is dat 

op zondag 29 november. De Advent 

is de tijd van voorbereiding op het 

kerstfeest; de tijd waarin de komst en 

wederkomst van Jezus Christus 

wordt verwacht. Omdat het Latijnse 

woord voor 'komst' of 'het komen' 'adventus' is, worden de vier 

weken vóór Kerst 'Advent' genoemd. 

 

In diverse streken zijn tradities rond de advent. Bijvoorbeeld 

wordt er hier in Twente het midwinterhoornblazen uitgevoerd tot 

Driekoningen op 6 januari. 

Op de eerste Advent, zondag 29 november, gaat Ds. Tieneke voor 

en zal Sieme gedoopt worden! Een feestzondag! 

De tweede Advent, 6 december, ontmoeten we Ds. E. van 

Houwelingen in de Hofkerk. Henk Warnaar is de organist. 

Op 13 december, de 3e Advent, ook wel zondag 

Gaudate genoemd, gaat onze eigen predikant Ds. Tieneke weer 

voor met de viering van het Heilig Avondmaal. Aangezien het 

zeer waarschijnlijk is dat de dienst te volgen is met beeld én 

geluid vragen wij u alvast een stukje brood klaar te leggen zodat 

we echt gezamenlijk, u thuis en wij in de kerk het Avondmaal 

kunnen vieren! 

Op de laatste van de 4 Adventszondagen, zondag 20 december 

gaat Ds. Bunjes- van der Lee voor uit Borne. 

 

Wij wensen u en ons een fijne adventstijd toe met inspirerende 

diensten! 

Koos en Ina Schollaardt 

https://www.beleven.org/feest/kerstmis
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Zondag – 29 november - 10.00 uur 1e Advent, doopdienst  
Voorganger  Organist  

Ds. J. van Lindenhuizen  Dhr. J. Schollaardt  

Ouderling  Collectes  

Mevr. J. Westera  1) Kerk in actie/kinderen in de knel  

Diaken  2) Pastoraat  

Mevr. A. Wolbers   

College van kerkrentmeesters   

Dhr. B. Post   

 
Zondag – 6 december - 10.00 uur 2e Advent  
Voorganger  Organist  

Ds. E. van Houwelingen (Hengelo) Dhr. H. Warnaar  

Ouderling  Collectes  

Mevr. J. Westera  1) Amnesty International  

Diaken  2) Oecumene Oldenzaal  

Mevr. A. Wolbers   

College van kerkrentmeesters   

Dhr. H. Medema  

 

Zondag – 13 december - 10.00 uur 3e Advent - Heilig Avondmaal 
Voorganger  Organist  

Ds. J. van Lindenhuizen  Dhr. J. Schollaardt  

Ouderling  Collectes  

Mevr. R. van Dijk  1) Hospice  

Diakenen  2) Vernieuwingsgelden  

Mevr. J. Slinger/Mevr. C. Vrielink   

College van kerkrentmeesters   

Dhr. B. Post   

 

Zondag –  20 december - 10.00 uur 4e Advent  
Voorganger  Organist  

Ds. Bunjes-v.d. Lee (Borne)  Dhr. J. Schollaardt  

Ouderling  Collectes  

Dhr. G. Pape  1) Diaconaal werk plaatselijk  

Diakenen  2) PKN Missionair werk  

Dhr. F. Woordes   

College van kerkrentmeesters   

Mevr. I. Simao   
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Veerkracht  
 
We zien elkaar iedere dinsdag-

middag. Catechese noemen we 

het maar het is zo veel meer. We 

drinken chocolademelk, steken 

een kaarsje aan en hebben vaak 

een diep gesprek. Over waar je 

bang voor bent en of je verdriet 

stil kunt zetten. Waar je moed vandaan haalt en hoe je bidt. In ons 

jeugdwerk proberen we in deze tijd de kilte en de kou een beetje buiten 

de deur te houden voor onze kinderen. Want het is herfst. Niet alleen 

omdat er bladeren rond razen maar ook zoveel meningen en 

nieuwsberichten en weer nieuwe maatregelen. Het stormt in de wereld 

en hier in huis zelfs waait de wind. Waar varen we heen met z’n allen 

in deze coronatijd? En wat betekent dit alles voor onze kinderen? Is de 

wereld ineens gevaarlijk?  

 

Ik vertel ze graag verhalen. Over hoe het verder ging met de mantel 

van Sint Maarten bijvoorbeeld. Hoe de bedelaar het bibberende 

weesmeisje met de fluit een stukje van de mantel gaf (want de bedelaar 

weet hoe kou voelt) en het koopvrouwtje een stukje voor haar huilende 

kindje, een stukje aan het jongetje dat geen schaal meer had voor z’n 

eitjes, en de stalknecht een warm rood lapje voor z’n oude handen. En 

hoe alles altijd goed komt. Ademloos luisteren ze. Mooi ook hoe één 

zo’n oud verhaal ze laat zien wat de kern is van onze Bijbel: wie is 

eigenlijk je naaste?  

 

Gelukkig hebben we de verhalen nog. Onze Bijbelverhalen en al die 

andere verhalen die zo doordrongen zijn van wat Jezus bedoelt. Sint 

Maarten, Sint en de trippelende paardenvoetjes op het dak, het kindje 

in de kribbe, de drie koningen, Maria Lichtmis. Verhalen als 

geschenken uit de nacht. En aan ons de taak om die geschenken door 

te geven, het Goede dat vanuit de hemel onafgebroken naar ons 

toegestuurd wordt. Dat leven we onze kinderen voor.  
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Voordat ze naar huis gaan zegen ik ze altijd. Mooi hoe ze daar al aan 

gewend zijn. Hun koppies buigend zodat ik mijn handen er op kan 

leggen en ze het Goede mee kan geven. En dan gaan ze weer, gezegend 

en vol veerkracht. Tot volgende week dominee!  

 

ds. Tieneke van Lindenhuizen  

 

Jeugdwerk en Hanneke Caron 

De catechese voor de basisschoolleeftijd zit er alweer bijna op. 

Volgend voorjaar pakken ze de draad weer op en is er opnieuw een 

catecheseblok voor ze. Ook de Hofbrug is bijna klaar en voor hen geldt 

hetzelfde: volgend voorjaar de tweede ronde en in februari zeker weer 

Sirkelslag. Het afscheid van de 25+ groep hebben we dinsdag 17 

november gevierd in de kerk. Met veel mooie verhalen, rituelen en 

goede gesprekken. En een groot ‘Bolletje-pakket’ als afscheid waar ik 

wel een jaar mee kan doen geloof ik! Geweldig!  

 

En wat zijn we blij met de combinatie van ‘nog een potje hebben met 

geld voor het Jeugdwerk’ en onze stagiaire Hanneke Caron. Hanneke 

gaat, zolang er geen nieuwe dominee is, het Jeugdwerk op zich nemen. 

Dat betekent dat Hanneke de organisatie en de catechese, Hofbrug, 

Jeugdkerk en de 25+ groep onder haar hoede neemt. In goede handen 

dus. Erg blij zijn we met deze constructie. En Hanneke zelf ook.  

 

Kerstfeest voor basisschoolkinderen op 20 december 

En hier alvast een vooraankondiging voor de gezinnen met kinderen: 

op zondagmiddag 20 december is er van 3 tot 5 een Kinderkerstfeest 

in de Hofkerk. Een mooie tussenoplossing vinden we omdat er in 

december geen kindernevendienst en dus ook geen Adventsproject in 

de kerk is. Let op de aankondigingen maar leg de datum vast en geef 

het door.  

 

Doop van Sieme 

De eerste Advent is op 29 november en hoe fijn is het dat we dan gaan 

dopen. Sieme, de zoon van Kees Durk en Mieke van der Kooi, broertje 

van Hidde, Meike en Ids wordt in de ochtenddienst gedoopt. Zoals u 
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al las in de Hofbrief, ook in deze dienst zijn we gebonden aan de 30 

bezoekersregel. Maak dus een goede afweging kunnen we alleen maar 

zeggen. Er komen zo’n 10 familieleden en dat betekent dat er nog wel 

wat gemeenteleden bij kunnen.  

 

Actie  
Bescherm engeltjes maken 
Doe mee!  

 
Tijdens het pastoraal overleg kwam er ineens een 

idee naar boven. Omdat we juist nu zo graag met 

elkaar en met de stad verbonden willen blijven. 

Zichtbaar willen 

blijven ook. En hoe doen we dat? We 

vragen iedereen om engeltjes te gaan 

maken. Haken, breien, schilderen, 

knutselen, tekenen, vouwen, plakken, 

timmeren, glasblazen, alles kan. Op 

internet zijn genoeg voorbeelden te 

vinden of bij elkaar. En iedereen kan dus 

mee doen, van klein tot groot en vervelen kan dus ook niet meer! En 

wie wil kan het samen met iemand anders doen, ook nog eens gezellig. 

Als de engeltjes af zijn kunt u ze in de brievenbus van de kerk doen of 

in de bus bij een van de kerkenraadsleden of het pastorale team. Graag 

in een envelop of verpakt in een papiertje 

en niet groter dan 20x25 cm. En schroom 

niet om meerdere engeltjes te maken, 

Oldenzaal is groot! En een kaartje en een 

wens mag er ook bijgemaakt worden. 

Altijd fijn! Inleveren kan tot en met 18 

december. Rond Kerst hangen we dan 

alle beschermengeltjes, met een kaartje 

en in een beschermend plastic zakje, aan het hek van de kerk en kunnen 

voorbijgangers er eentje uitkiezen om mee naar huis te nemen. En wie 

wil dat nou niet! Doe mee dus. Mooi gebaar voor elkaar en voor de 

stad.  
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Tot slot 

 

Nog een paar weken en dan we nemen afscheid van elkaar. De datum 

waarop we dat doen is woensdagavond 30 december. We zijn een 

dagje opgeschoven want er stond ineens een dubbele boeking in de 

Hofkerkagenda: het wordt dus 30 december i.p.v. 29 december. Zie 

ook de uitnodiging elders in de Hofstem. Hoe het allemaal zal gaan en 

wat er allemaal kan, dat gaan we zien. De voorbereidingen zijn in ieder 

geval in volle gang. Wat het werk betreft, in december heb ik nog een 

flink aantal preekbeurten binnen en buiten de kerk en ben ik niet meer 

op de werkvloer aanwezig. December is de maand waarin ik de 

overtollige uren op ga maken en alvast begin met de voorbereidingen 

voor de verhuizing.  

 

We gaan een bijzondere periode in. Onzeker is alles nog en 

voorzichtigheid is nog steeds heel erg geboden, zeker in Twente. En 

toch… God geeft ons licht in het donker. En hoe. We leven toe naar 

Kerst, naar de geboorte van Jezus en de engelen die ons vertellen dat 

we niet bang hoeven te zijn. Hoe fijn is het dat wij dat licht betekenis 

mogen geven. Dát delen en dát vieren met de mensen om ons heen, 

maakt het leven goed.  

 

Met warme Adventsgroet, 

 

ds. Tieneke  
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‘We moeten kunstenaars worden!’  
Dirk de Wachter, online sessie 26 augustus  

 

Op woensdagavond 30 december nemen we afscheid van elkaar. En 

we doen dat met een Top-2000 viering met een deel van het koor VOF 

de Hof o.l.v. Jan Schoenmaker. Graag hadden we het in een volle kerk 

willen vieren maar dat gaat niet in coronatijd. Gelukkig hebben we een 

live stream en kan de dienst via de site hofkerk-oldenzaal.nl 

meebeleefd worden.  

 

Wie deze dienst live bij wil wonen, kan zich per mail aanmelden bij 

onze koster Ina Schollaardt, mailadres: famschollaardt@gmail.com. 

Voor overige vragen kan Joke Flokstra benaderd worden: 

jflokstrameems@hotmail.com. Voor de Kerst laten we dan weten wie 

er wel en niet kunnen komen. Want er zal een keuze gemaakt moeten 

worden. Voor de verschillende organisaties en werkgroepen geldt: je 

kunt uiteraard ook van te voren overleggen wie jullie groep 

vertegenwoordigt op de 30e.  

 

Het was een goede tijd en dankbaar kunnen we zijn dat we nu weten 

wat we willen. Ik een rol buiten het instituut kerk en de Hofkerk een 

predikant die bij de kerk past die ze zijn wil. Ik ga als ‘pensionado’ 

weer terug naar de wolken en het water en de ruimte. Friesland dus. En 

ik wens jullie hetzelfde vertrouwen toe dat ik voel voor de toekomst. 

Vertrouwen waardoor we de durf hebben om het nieuwe ter hand te 

nemen en verwonderd te blijven. In ons eigen leven, in onze kerken en 

wereldwijd. Dank voor al het goede en veel zegen!  

 

En nee, geen bloemen of cadeaus. Plant liever een boom of doneer aan  

stichting Silo Dialla.  

 

Met warme groet, mede namens het organiserend comité: Gerrit 

Dortland, Joke Flokstra, Hanneke Caron, Jan Schoenmaker  

 

ds. Tieneke van Lindenhuizen 
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Kerkenraad 
De gedeeltelijke lockdown waar we nu in zitten betekent dat veel van 

wat wij gepland hadden opgeschort moet worden. Ook de 

rondetafelgesprekken over de toekomst en de gemeenteavond(en). Dat 

begrijpen we allemaal. We hebben als kerkenraad veel punten op de 

agenda staan maar we moeten nu kijken naar wat echt belangrijk is en 

wat mogelijk is in deze coronatijd. De toekomst blijft heus wel, die 

kijkt niet op een maandje meer of minder.  

Voor de vragen of ideeën uit de gemeente die niet konden wachten 

hebben we inmiddels het inloopspreekuur gehad. Vier dagen achter 

elkaar was er gelegenheid om even in gesprek te gaan met de 

voorzitters en/of leden van de kerkenraad.  

 

Neerleggen ambt Albert Barelds en Harm Schreurs 

 

Langs deze weg informeren wij de gemeente van de Hofkerk over ons 

vertrek begin oktober 2020. Harm als voorzitter van het College van 

Kerkrentmeesters en Albert als penningmeester. De reden voor ons 

vertrek is een diepgaand verschil van inzicht in het beleid t.a.v. 

pastoraat, personeel, toekomstvisie en financiën. Voor de aanstaande 

besluiten kunnen en willen wij geen verantwoordelijkheid dragen. Wij 

vinden het bijzonder spijtig dit besluit te moeten nemen. 

Wij wensen een ieder bij de Hofkerk alle goeds en wijsheid toe. 

 

Albert Barelds en Harm Schreurs 

 

Verschil van visie 

 

In het Moderamen hadden wij kennisgenomen van het bovenstaande 

stukje dat Albert en Harm in de Hofstem wilden plaatsen, maar we 

besloten om in goed overleg met de overige leden van het college van 

kerkrentmeesters met een gemeenschappelijke reactie te komen.  

 

Wij begrijpen de zorgen en gevoelens binnen de gemeente t.a.v. het 

besluit van het college om de formele verantwoordelijkheid neer te 

leggen en uit de kerkenraad te gaan. Wij hebben op vele manieren 



12 

geprobeerd om met wederzijds begrip tot een oplossing te komen, 

maar helaas is dat niet gelukt. Dit laat onverlet dat er veel waardering 

is voor de bijdragen die Albert en Harm aan onze gemeente hebben 

geleverd. Helaas hebben we moeten constateren dat het verschil in 

visie voor Albert en Harm reden geweest is om hun lidmaatschap van 

de kerkenraad te beëindigen. Zowel Harm als Albert heeft aangegeven 

dat het niet persoonlijk is maar dat het om een verschil in opvatting 

gaat 

 

Vanuit de kerkenraad wordt er hard gewerkt om het doorgaan van de 

kerkordelijke organisatie in zo goed mogelijke banen te leiden. Wij 

zijn ten allen tijden beschikbaar voor vragen per mail, telefoon of op 

andere momenten.  Daarnaast zijn we dankbaar voor het begrip, de 

gebeden en de bemoediging van gemeenteleden. Zoals in het 

onderstaande gebed dat Herman van der Toorn ons stuurde.  

 

Namens het Moderamen, René Dreierink 

 

Lieve mensen, ik ben heel erg geschrokken van het stukje "Samen en 

niet alleen" van René, in de vorige Hofstem waarin hij schrijft dat er 

"ruis" is binnen de kerkenraad. Ik moet zeggen dat ik daar eerst boos 

om werd, maar daarna nog veel meer, heel verdrietig. Ik begrijp best 

dat het nu heel moeilijke tijden zijn waarin wij ons allemaal bevinden. 

Maar ik hoop van harte dat de kerkenraad de kracht mag hebben om 

deze "ruis" in onze kerk, die wij allemaal ten diepste voelen, dat zij 

door een goede samenwerking deze "ruis" voor ons weg kan nemen. 

Wij kunnen nu helaas, door de corona, niet meer zingen, maar lied 942 

van Huub Oosterhuis "Ik sta voor U in leegte en gemis" heb ik omgezet 

als een gebed voor ons allemaal. 

 

Mijn God, wij staan voor U in leegte en gemis. 

Vreemd is Uw naam, onvindbaar zijn uw wegen. 

U bent onze God, sinds mensenheugenis. 

Dood is ons lot. Hebt Gij geen andr'e zegen? 

Bent U de God, bij wie onze toekomst is? 

Heer ik geloof. Waarom staat U ons tegen. 
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Onze dagen zijn door twijfel overmand. 

Wij zijn gevangen in ons onvermogen. 

U hebt onze naam geschreven in Uw hand. 

Wilt U ons bergen in Uw mededogen. 

Mogen wij nog levend wonen in Uw land. 

Mogen wij nog eenmaal zien met nieuwe ogen. 

Spreek Heer het Woord, dat ons vertroosting geeft. 

Dat ons bevrijdt en opneemt in Uw vrede. 

Open die nieuwe wereld die geen einde heeft. 

Wilt U al uw liefde aan ons en onze kerk besteden. 

Wilt U vandaag ons brood zijn. 

Want U leeft, U bent toch zelf de ziel van al onze gebeden. 

Amen. 

 

Met meelevende en zegenrijke groeten, Herman v.d. Toorn. 

 

Actie Kerkbalans in voorbereiding 
Beste mensen van de Hofkerk, ik praat u graag bij over de Actie 

Kerkbalans. Het is een bijzondere tijd of eigenlijk een bijzonder jaar, 

toch is de voorbereidingsgroep voor Actie Kerkbalans al weer gestart 

Geef vandaag voor de Kerk van morgen is het thema voor het komend 

jaar en de actie houden we van 10 januari tot 3 februari 2021. We doen 

het samen, geven voor de kerk en het betekent ook omzien naar elkaar, 

want we missen elkaar in deze tijd, zeker fysiek. We missen het 

napraten, het koffiedrinken, van gedachten wisselen, enzovoort. Ik doe 

ook een niet dwingend, maar toch een dringend beroep op u om de 

actie te laten slagen en ons daarbij te helpen. We hebben uw bijdrage 

meer dan nodig! 

Ook een concrete vraag om ons te helpen, omdat er enkele lopers 

(envelop-bezorgers) na jaren trouwe dienst met hun taak zijn gestopt. 

Ik ben op zoek naar verse krachten, meldt u aan bij mij, heel graag! Ik 

zal u figuurlijk met open armen ontvangen. Alle lopers worden ook 

nog persoonlijk geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, namens het college van kerkrentmeesters,  

Harm Medema, hmedema@hotmail.com of 06 50637013  

mailto:hmedema@hotmail.com
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Collectedoelen van de diaconie in december 
 

06 december: Amnesty International  

13 december: Hospice Oldenzaal 

20 december: Diaconaal werk plaatselijk  

  

80, het nieuwe 75 
 

Het is een gegeven: in ons land worden, gemiddeld genomen, mensen 

steeds ouder. Ook binnen onze Hofkerk is dat te zien. En, we worden 

niet alleen ouder, maar blijven ook op hogere leeftijd vitaler. Je ziet 

het terug in onze taal, zoals de inmiddels ingeburgerde termen: oudere 

jongeren, jongere ouderen, krasse knarren…… Ook dat is te zien in de 

Hofkerk, het aantal vrijwilligers ouder dan 70, ja zelfs 80 jaar, is 

groeiende. De diaconie heeft dan ook besloten om de leeftijdsgrens 

waarboven onze oudere ouderen een kerstpresentje ontvangen, te 

verhogen van 75 naar 80 jaar. Uitgezonderd onze bewoners van de 

tehuizen en de aanleunwoningen, die ontvangen ongeacht hun leeftijd 

de jaarlijkse kerstattentie. 

 

Met een hartelijke groet,  

namens het college van diakenen, in leeftijd variërend van 46 (oudere 

jongere) tot 82 (krasse knar),  

 

Joke Flokstra 
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LEVENSADEM 
 

Genesis 2: 7 

“Toen formeerde de Here God de mens van stof uit de aardbodem en 

blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend 

wezen.” 

 

Onze adem is ons leven, we hebben onze adem nodig om in leven te 

blijven; het gaat zo automatisch, dat we niet merken hoe belangrijk dit 

is. Tijdens de huidige pandemie wordt een sluipende aanslag gepleegd 

op onze adem. Ons ademen is tot een dreiging geworden. Veel 

besmette mensen moeten beademd worden. Onze adem wordt ons 

ontnomen! Adem is zelfs veel meer dan dat. In het Hebreeuws heet het 

“ruach” en in het Grieks heet het “pneuma”. Het zijn woorden die veel 

meer omvatten! In beide gevallen betekenen de woorden ook “geest” 

en dan geeft levensadem ineens stof tot nadenken. Is de aanslag op 

onze adem misschien ook een aanval op de Heilige Geest? Nu hoeven 

we echt niet bang te zijn om de Heilige Geest te verliezen, maar de 

aanslag blijft een feit. Is de aanslag op onze kerk als gevolg van Corona  

niet ook een feit geworden? Wanneer komt aan de laatste aanslag een 

einde, vraag ik mij af, of wordt het “het nieuwe normaal”? Wees 

waakzaam, laat “het nieuwe normaal” nooit normaal worden!  

Volhard tot het einde zegt Jezus!  

 

Handelingen 17: 24 – 25 

“De God, die de wereld gemaakt heeft en al wat daarin is, die een Heer 

is van hemel en aarde, woont niet in tempels met handen gemaakt, en 

laat Zich ook niet door mensenhanden dienen, alsof Hij nog iets nodig 

had, daar Hij zelf aan allen leven en adem en alles geeft.” 

 

Ernst van Olffen  
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Kom in actie tegen onrecht (‘Write for Rights’) 
Ieder jaar in december komen mensen overal op de wereld, ook in 

Oldenzaal, samen in actie voor andere mensen die onterecht worden 

gevangengezet of bedreigd. Bijvoorbeeld omdat ze opkomen voor hun 

rechten. Amnesty International voert in 2020 actie voor 10 personen 

of groepjes mensen. 

Zoals Germain Rukuki uit Burundi die in het openbaar zijn kritiek uitte 

op de martelpraktijken van de overheid daar. Germain werd schuldig 

bevonden aan een aantal schijnaanklachten, waaronder ‘rebellie’ en 

‘het vormen van een bedreiging voor de staatsveiligheid’. Hij kreeg 32 

jaar cel.  

Beperkte mogelijkheden 

Door de Covid 19 maatregelen kan Amnesty Oldenzaal geen mensen 

ontvangen of aanspreken in het stadhuis, de Hofkerk, de Vijfhoek of 

tijdens de kerstmarkt in de Plechelmus. We vonden enkele 

oplossingen. 

In de nieuwe Openbare Bibliotheek Oldenzaal presenteren we vanaf 

dinsdag 8 december tot eind december de Amnesty actie Write for 

Rights 2020 met beelden en filmpjes. Daar liggen 5 brieven voor 5 

personen of groepjes die kunnen worden ondertekend en in een 

postdoos worden achtergelaten. Deze schrijfactie vraagt weinig tijd en 

past in de Covid voorschriften die in de bibliotheek worden 

gehanteerd. 

 

Thuisschrijfpakket 

Elk jaar worden ook brieven (over)geschreven aan de hand van een 

voorbeeld. Handgeschreven brieven maken nog meer indruk dan 

ondertekende brieven. 

In 2020 biedt Amnesty International een thuisschrijfpakket aan zodat 

mensen thuis - eventueel samen met mensen in de directe omgeving- 

brieven kunnen (over)schrijven. 1 pakketje bevat 10 verschillende 

voorbeeldbrieven, een schrijfblok, een pen, een raamposter (A4) en 10 

blanco groetenkaarten. De brieven zijn kort en er is vertaling aanwezig. 

Naast een brief kan ook een groetenkaart worden geschreven. Er zijn 

voorbeelden voor invulling.  
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We hopen dat er ook in Oldenzaal thuis geschreven wordt. Het 

thuisschrijfpakket kan worden aangevraagd via 

amnestyoldenzaal@kpnplanet.nl of telefoon 0541 552061. Het pakket 

wordt door Amnesty Oldenzaal bij u thuis in de brievenbus bezorgd.  

 

De brieven en kaarten kunnen worden gebracht naar de Openbare 

Bibliotheek Oldenzaal en daar in een postdoos worden gelegd. 

Amnesty Oldenzaal zorgt voor de verzending en postzegels. 

Als iemand niet in staat is de bibliotheek te bezoeken dan worden na 

een afspraak de brieven of kaarten thuis opgehaald.  

Amnesty Oldenzaal hoopt dat de ontvanger andere mensen aanmoedigt 

ook een pakket aan te vragen. 

 

Informatie op de website van Amnesty Oldenzaal 

 (https://oldenzaal.amnesty.nl/ ) 

Op de site staat een overzicht van de resultaten van de Write for Rights 

2019 (zie het kopje schrijfmarathon). En ook nadere informatie over 

Write for Rights 2020.  

 

Namens Amnesty International, Peter Wester 

 

Verrast met bloemen 

Tot mijn verrassing kreeg ik zondag 8 november de bloemen van de 

kerk. Totaal onverdiend, maar wel heel fijn en attent! Hartelijk dank 

dus. 

 

Wim Timmers 

 

Bedankt!  

 

Heel hartelijk dank voor het prachtige boeket bloemen welke in van de 

kerk heb mogen ontvangen.  

 

Jaap de Hond  

 

 

mailto:amnestyoldenzaal@kpnplanet.nl
https://oldenzaal.amnesty.nl/
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Advent 
 

 

Advent is de tijd om te verwachten 

om verzonken te zijn in gedachten. 

 

Advent is de tijd om stil te staan 

bij wat God voor ons heeft gedaan. 

 

Advent is de tijd om ons voor te bereiden op Zijn komst naar deze 

aarde. 

Schatten wij die komst wel in op de juiste waarde? 

 

Advent is de tijd om te gedenken 

dat Hij ons Zijn zoon zou schenken 

 

Advent is de tijd om te denken aan het Licht 

dat zich op ons zoekende mensen richt. 

 

Advent is de tijd om bij jezelf te rade te gaan 

wat moet ik met de kerst boodschap aan? 

 

Advent is de tijd om te denken, wat doet dat Kindje met mij? 

Of vind ik de tijd rond kerst wel gezellig en neem ik er de rest voor lief 

bij. 

 

Advent is de tijd om te ontdekken wat Gods boodschap met jou doet. 

Hopelijk geeft het je hoop en moed. 

 

Advent is de tijd om te danken voor dat Kind 

waarin onze mensheid verlossing vindt! 

 

 

Beatrix Willemsen 
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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: 23 december 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 dec. 
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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