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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
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Rondom de diensten
We zitten in een moeilijke tijd waarin veel niet mogelijk blijkt. Dit
heeft ook direct impact op onze diensten in de Hofkerk die we nu maar
met hoogstens 30 personen kunnen houden. Nu, we kunnen tenminste
nog diensten houden!
Er is vaak invulling met zang van 3 dames wat gelukkig goed
ontvangen en gewaardeerd wordt.
Ds. M. Vlasblom komt op 1 november naar de Hofkerk en samen met
Henk Warnaar achter het orgel zal dit ook weer een mooie dienst
worden.
Op de woensdag daarop, de 4e november is het dankdag voor het
gewas. Een korte dienst met Henk achter het orgel. De gezamenlijke
maaltijd kan om begrijpelijke reden geen doorgang vinden. Zie verder
in deze Hofstem voor meer informatie.
Op 8 november gaat Ds. Huib Stolk uit Denekamp voor.
15 november komt Ds. Wim Blanken weer naar Oldenzaal. Altijd een
plezierig weerzien.
22 november is alweer de laatste zondag van het Kerkelijk Jaar. In deze
indrukwekkende dienst, waarin onze eigen predikant voor gaat en
muzikaal omlijst wordt met pianiste Eleonore van Walderveen,
worden de overledenen herdacht uit onze kerkelijke gemeente.
Dan begint de Advent, de laatste 4 zondagen vóór Kerst.
De eerste Adventszondag, 29 november, is tevens een bijzondere. Er
wordt gedoopt in deze dienst waarin Ds. Tieneke voorgaat.
Genoeg te doen in de komende maand dus!
Met een hartelijke groet van ons en veel inspiratie toegewenst,
Koos Schollaardt
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Zondag – 1 november - 10.00 uur
Voorganger
Ds. M. Vlasblom
Ouderling
Mevr. J. Westera
Diaken
Mevr. J. Slinger
College van kerkrentmeesters
Dhr. H. Meulenbeld
Organist
Dhr. H. Warnaar

Zondagskind
Kindernevendienst
Collectes
1) Stg. Pietersberg
2) Catechese en educatie

Zondag – 8 november - 10.00 uur
Voorganger
Ds. H. Stolk (Denekamp)
Ouderling
Dhr. A. Ponsteen
Diakenen
Mevr. C. Vrielink
College van kerkrentmeesters
Dhr. B. Post
Organist
Dhr. J. Schollaardt

Zondagskind
Kindernevendienst
Collectes
1) Dorcas
2) Jeugdwerk

Zondag – 15 november - 10.00 uur
Voorganger
Ds. W. Blanken (Zutphen)
Ouderling
Mevr. R. van Dijk
Diakenen
Dhr. G. Dortland
College van kerkrentmeesters
Mevr. I. Simao
Organist
Dhr. J. Schollaardt

4

Zondagskind
Kindernevendienst
Collectes
1) Project kleine ring
2) Orgelfonds

Zondag – 22 november - 10.00 uur
Laatste zondag kerkelijk jaar, m.m.v. Eleonore van Walderveen
Voorganger
Ds. J. van Lindenhuizen
Ouderling
Dhr. G. Pape
Diaken
Mevr. B. Frowijn
College van kerkrentmeesters
Dhr. H. Medema
Organist
Dhr. J. Schollaardt

Zondagskind
Kindernevendienst
Collectes
1) Diaconaal werk plaatselijk
2) PKN pastoraat

Zondag – 29 november - 10.00 uur 1e Advent, doopdienst
Voorganger
Ds. J. van Lindenhuizen
Ouderling
Mevr. J. Westera
Diaken
Mevr. A. Wolbers
College van kerkrentmeesters
Dhr. B. Post
Organist
Dhr. J. Schollaardt

Zondagskind
Kindernevendienst
Collectes
1) Kerk in actie/kinderen in de knel
2) Pastoraat
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Advies
Tussen de ernstige en dringende
adviezen van het RIVM,
overheid en PKN door las ik ook
een ander advies. Het zat in mijn
mailbox en was afkomstig van
Nieuw Sion. U weet wel, het
oude klooster in Diepenveen (de broeders wonen nu op
Schiermonnikoog) dat door een grote groep vrijwilligers in stand
wordt gehouden en inmiddels best een hedendaags klooster genoemd
kan worden. Het advies dat ze stuurden kwam uit psalm 111 en vertelt
ons dat we ons in deze tijd niet alléén moeten richten op getallen,
risico’s en ziekte. Juist nu is het belangrijk om de mooie, vaak kleine
dingen te blijven zien. Zoals Psalm 111 zegt: ‘Groot zijn de werken
van de Heer, de aandacht waard voor wie er hart voor hebben.’ Ook al
kunnen en mogen we niet veel meer, blijf de schoonheid zien lieve
mensen. We moeten ons nu voegen naar de regels en veel vrijheid
inleveren. Mooi hoe de schrijver Ilja Pfeijffer het in de laatste
Zomergasten zei: 'Ik heb geleerd dat vrijheid alleen vrijheid kan zijn
als je daarbij aan de ander denkt.' Daar zeggen we amen op.
En het is even niet anders, de kerk blijft open maar we adviseren om
zoveel mogelijk thuis te blijven. Geziena schrijft er elders over in deze
Hofstem. Met dank aan de Corona-taakgroep voor al jullie werk en
jullie zorgvuldigheid. En dat doen we, niet alleen uit solidariteit met
zoveel andere groeperingen in de samenleving maar ook omdat het
gewoon het veiligst is. De diensten op zondag gaan dus gewoon door,
met ambtsdragers en mensen die een taak in de kerk hebben. En altijd
gelden de eerder afgesproken voorzorgsmaatregelen: desinfecteren,
mondkapjes tijdens het lopen en anderhalve meter afstand. Omdat we
zorgvuldig met het leven van onszelf en anderen om willen gaan.
En zeker is het een teleurstelling. Een kerkdienst is iets om naar uit te
kijken juist nu contacten weer beperkt worden en mensen weer meer
op zichzelf teruggeworpen worden. En een viering op afstand is
6

gewoon niet hetzelfde als een viering in de kerk zelf. En toch zullen
we dit samen moeten dragen. Om erger te voorkomen. En ondertussen
allemaal blijven zoeken naar mogelijkheden om toch met elkaar in
contact te blijven. Even bellen, een kaartje, een pannetje soep, een
kleine wandeling samen, 1 op 1 bezoek, er kan best nog veel, denk aan
psalm 111. En het is altijd mogelijk om een afspraak te maken met het
pastorale team en een beroep op ons te doen. Bezoek op 1,5 meter is
in de meeste gevallen nog steeds mogelijk. Yvonne is het eerste
aanspreekpunt: 06-14379278.
We hopen zo dat al deze maatregelen effect zullen hebben en dat we
ze spoedig weer kunnen afzwakken – maar we realiseren ons ook dat
het nog weken (we hopen geen maanden) zal duren. Houd alle
berichten en de nieuwsbrieven dus goed in de gaten en blijf gezond.
Dankdag woensdag 4 november
Gezien alle maatregelen is er dit jaar geen diaconale maaltijd maar we
gaan wel vieren. Om 19.00 uur is er een korte vesper/avonddienst
vanuit de Hofkerk. Luister en dank mee thuis!
Laatste zondag van het kerkelijk jaar
Op 22 november zal de dienst in het teken staan van wie we missen.
We noemen de namen van hen die in onze Hofkerk in het voorbije jaar
zijn overleden en ook bij andere dierbaren staan we stil.
Voor ons allemaal is deze viering een waardevol moment. En dit jaar
is dat misschien nog wel meer dan andere jaren nu persoonlijk afscheid
nemen of bij een uitvaartdienst aanwezig zijn niet altijd mogelijk was.
Maar ook nu zal het aantal plaatsen zeer beperkt zijn. We nodigen
uiteraard eerst alle nabestaanden uit voor deze viering. En zeker
beschikken we tegen die tijd over beeld en geluid zodat iedereen,
weliswaar op afstand, toch aanwezig kan zijn bij deze dienst. Maar ook
hier geldt, houd de nieuwsbrieven in de gaten, het kan zomaar anders
gaan.
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Jeugd
De activiteiten voor de jeugd vinden wel gewoon doorgang. De
catechese voor de basisschoolleeftijd begint op dinsdag 27 oktober van
half 5 tot half 6 in de kerk en wordt gegeven door ds. Tieneke. De
volgende data zijn 3, 10, 17 en 24 november. De Hofbrug begon
vrijdag 22 oktober en vervolgens de vijf vrijdagavonden daarna.
Heerlijk om elkaar weer even te zien jongens! Ook de jeugdkerk gaat
gewoon door. Maar ook hier geldt: misschien moeten we ons
aanpassen aan de omstandigheden. Er zijn namelijk ook al een aantal
jongeren in quarantaine omdat één van de ouders positief getest is.
Tot slot 1
Het niet-werken duurde gelukkig maar één (zon)dagje, ik red me prima
met één kruk, kan er zelfs mee fietsen en autorijden. De fysio is er druk
mee en zegt dat het goed komt. Dank voor alle lieve aandacht allen!
Het was gewoon jammer dat het op zaterdagavond gebeurde: een
flinke schuiver op de natte grasbult bij het voetbalveld en hup je loopt
op twee krukken. Wat was het fijn dat Joke en Yvonne zo prachtig
konden inspringen! Voortreffelijk gedaan!
En verder vliegt de tijd: in november ben ik nog gewoon op de
werkvloer en in december doe ik alleen nog de kerkdiensten en ben ik
niet meer op de werkvloer voor vergaderingen, bezoeken en
bijeenkomsten. In die maand neem ik de overtollige uren op en begin
ik alvast rustig met inpakken en het organiseren van de verhuizing.
Mijn afscheidsdienst houden we in principe (hoe zal het gaan?) op
dinsdagavond 29 december. Met oliebollen en muziek, zeker weten.
Tot slot 2
Het zijn bijzondere tijden, binnen en buiten de kerk. Want er gebeurt
zo véél en het is niet altijd even eenvoudig. Het is goed om te zien hoe
hard er gewerkt wordt, en te voelen hoe we ons gekend weten door
God als gemeente ook. Een gebed voor ons allemaal:
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God,
maak uw kerk
de schatkamer
van recht en vrede
die mensen verrijkt
met het geschenk van uw liefde.
Dat wij verrijkt worden
door elkaars nabijheid
en gedragen door elkaars gebed.
En ook daar zeggen we amen op.
Met warme groet, ds. Tieneke

Samen en niet alleen
Corona is een woord dat velen van ons aan het begin van dit jaar nog
nooit hadden gehoord. Nu is het een niet meer weg te denken woord.
We staan er mee op, we spreken er over, het gaat er over, en gaan
ermee naar bed. Dagelijks moet je weer schakelen wat mag nog wel,
wat kan nog wel. Je hoort er steeds vaker over dat er mensen weer
positief getest zijn, in quarantaine moeten. Het komt ook steeds dichter
bij, je hoort steeds vaker van familie en bekenden die positief getest
zijn. Bijna wekelijks worden er door de regering weer strengere
maatregelen afgekondigd, zoals de laatste mededeling dat er niet meer
dan 30 personen samen mogen komen. Ook kerken worden gevraagd
om zich hier aan te houden, jammer dat er toch nog kerken hieraan
geen gehoor hebben gegeven.
Wij als Hofkerk proberen ons wel te houden aan deze oproep, en dat
vertaalde zich in de eerste zondag na de mededing dat wij helaas maar
8 gasten mochten verwelkomen in de Hofkerk. Jammer voor de
voorganger, maar fijn dat iedereen zijn verantwoording neemt. Voor
ons als Kerkenraad is het best wel moeilijk hoe hiermee om te gaan,
wij proberen ons te houden aan de regels en wensen van de RIVM en
PKN, maar je wilt ook gastvrij blijven als kerkgemeenschap. Interne
discussies over wel registreren, niet registreren, op alfabet uitnodigen,
of op even of oneven huisnummers, en zo kan ik nog wel doorgaan met
mogelijke ideeën die op tafel komen. Uiteindelijk geeft de corona
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taakgroep er de voorkeur aan om de kerkenraad te adviseren om het te
laten zoals het tot nu toe gaat. Wij zijn als kerkenraad heel erg
tevreden, hoe goed iedereen zich aan de regels en aanwijzingen van de
vrijwilligers houdt. Een groot dank je wel is hiervoor wel op zijn
plaats.
Op dit moment kan iedereen vanuit huis de zondagse dienst
beluisteren, maar we hopen dat wij op korte termijn hier ook live
streaming bij kunnen aanbieden, dan kunt u zondag de dienst live
bijwonen in beeld en geluid.
De afgelopen maand is er ook weer veel gebeurd in onze kerk, begin
oktober hebben we de kerkenraadsvergadering niet in onze kerk
gehouden, de kerk werd gebruikt door Semper Crescendo, voor hun
wekelijkse repetitie. Wij moesten uitwijken naar een andere locatie, en
wat is het dan mooi dat wij in de ruimte van Semper Crescendo mogen
vergaderen. Zo zie je maar weer beter een goede buur dan een verre
vriend. Op de agenda stond onder andere het bespreken van de
meerjarenprognose van de Hofkerk.
Om een beleid voor de kerk te kunnen bepalen heb je ook een
financieel meerjarenprognose nodig, wat willen wij, wat kunnen wij
en wat moeten wij hiervoor financieel doen.
Voor dit jaar ziet het er financieel niet goed uit, de verwachting is dat
wij ver in de rode cijfers zullen eindigen. Dit heeft ook weer invloed
op ons vermogen. Naar de toekomst toe zal ons vermogen bij
ongewijzigd beleid zover gaan slinken dat wij op termijn rigoureuze
maatregelen zullen moeten nemen. Deze verkenning hebben wij ook
nodig om te kijken wat wij financieel kunnen dragen voor het beroepen
van een nieuwe predikant en voor hoeveel zal dit dan kunnen en
mogen. Wij zullen moeten kijken hoe wij onze uitgaven weer in
verhouding krijgen met onze inkomsten. Dit houdt ook in dat wij
moeten kijken waar wij mogelijkheden zien aan de inkomstenkant
maar ook zullen wij naar onze uitgavenkant kritisch moeten blijven
kijken. In de huidige situatie waar wij ons in begeven zien wij dat er
aan de inkomstenkant veel weg gevallen is, het hele jaar hebben wij de
kerk niet kunnen verhuren, maar de vaste kosten blijven wel
doorlopen. Voor het komende jaar is het op dit moment ook heel
moeilijk om in te schatten wat het zal worden. Wat moet je doen, en
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wat moeten wij besluiten, wat is goed voor onze kerk. U ziet al dat het
niet makkelijk is, om als kerkenraad de juiste besluiten te nemen voor
de Hofkerk.
Verder is er binnen de kerkenraad ook wat ruis op de lijn, de koers van
de kerk richting de toekomst gaf binnen het college van
kerkrentmeesters van de Hofkerk aanleiding tot veel discussie. Het
verschil in inzicht in het beleid leidde ertoe dat leden van het college
zich bezonnen op hun lidmaatschap van de kerkenraad en hun taken in
de Hofkerk. De kerkrentmeesters hebben het Moderamen laten weten
dat zij in 2021 willen stoppen met hun kerkenraadslidmaatschap.
De invulling van het beleid, de beleidsvoornemens en de
vergaderingen van Moderamen en Kerkenraad wordt als te belastend
ervaren. De penningmeester en de voorzitter, Albert Barelds en Harm
Schreurs hebben besloten nu per oktober hun taken neer te leggen. Zij
wilden ook op de korte termijn geen verantwoordelijkheid voor het
beleid op meerdere gebieden meer dragen. Ze zegden toe enkele
belangrijke taken af te ronden. Voor met name een deel van de
specifieke penningmeestertaak van Albert is contact gezocht met het
accountantskantoor Hendriksen. Het Moderamen heeft overlegd met
Janke Meulenbeld, die ook nu al de financiële administratie voert en
zij zal in samenspraak met dit kantoor en de te benoemen financieel
contactpersoon van de Kerkenraad zorg blijven dragen voor de
dagelijkse uitvoering van de financiële taken.
De overige kerkrentmeesters Harm Medema, Bauke Post, Hans
Meulenbeld en Inge Simao hebben in onderling overleg en met
instemming van het Moderamen besloten te gaan voor het
vrijwilligerswerk zonder bestuurlijke consequenties. Een groot deel
van de praktische werkzaamheden zoals de actie kerkbalans,
collecterooster maken, verhuur afspreken en factureren,
eindejaarscollecte, de kerkledenadministratie(LRP), interieur, contact
klussenclub, Hofstem abonnees enz. enz., voeren de rentmeesters met
veel liefde en aandacht voor de Hofkerk gemeenschap uit.
U blijft hen voorlopig zien, bijvoorbeeld bij de ontvangst op zondag
van de kerkgangers bij de hoofdingang. De rentmeesters werken verder
graag met elkaar en met u voor de Hofkerk aan de andere praktische
dagelijkse taken. Het Moderamen en de Kerkenraad, die zich door de
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ontwikkelingen in de huidige tijd ingegeven toch al moeten bezinnen
op de samenstelling van de Kerkenraad als bestuur van onze kerk
zullen zorg dragen dat de bestuurlijke taak van ouderling
kerkrentmeester ingevuld blijft.
Vanaf deze plek wil ik Albert en Harm heel erg hartelijk danken voor
het vele werk dat zij altijd met heel veel enthousiasme en bezieling
voor de Hofkerk hebben gedaan, wij hopen dat wij op een later tijdstip
officieel van hen afscheid kunnen nemen.
U hebt in de laatste Hofbrief al kunnen lezen dat de geplande
Gemeenteavond van 4 november niet plaats vindt. Door de richtlijnen
dat er maximaal 30 personen bij elkaar mogen komen, vonden wij het
als Kerkenraad niet gepast om met een deurbeleid te moeten gaan
werken. Iedereen moet vrij zijn om te komen. Wij beraden ons nog op
hoe en wanneer wij op een verantwoorde manier de Gemeenteavond
wel zouden kunnen plaats laten vinden.
Boven mijn stukje staat “Samen en niet alleen”, ik denk dat zeker in
deze roerige tijd het belangrijk is dat wij het samen moeten doen, want
alleen ben je sneller, maar samen kom je verder. Ik zeg blijf gezond en
tot horens.
Namens de Kerkenraad, René Dreierink

Giften mei t/m september:
Van personen die onbekend wensen te blijven ontving mevr. Timmers
€ 50, € 10 en € 10, lag er € 15 in de collectemand t.b.v. het orgelfonds.
Bovendien ontving mevr. Meyer € 10 t.b.v. het pastoraat.
Janke Meulenbeld

Eindejaarscollecte 2020
Beste mensen van de Hofkerk,
In november valt bij u weer de envelop voor de eindejaarscollecte 2020
in de bus. Ik wil hierbij deze collecte van harte bij u aanbevelen, juist
omdat traditiegetrouw deze collecte te besteden is aan onze eigen
gemeente.
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Met uw gift draagt u bij aan onze gemeente, die deelt met elkaar in
velerlei dingen, binnen en buiten onze kerkmuren.
We willen vragen aan de eindejaarscollecte bij te dragen (niet te
verwarren met Actie Kerkbalans); u kunt uw gift overmaken via de
acceptgirokaart of internetbankieren.
Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en steun! Deze is hard nodig.
Met vriendelijke groet,
namens het college van kerkrentmeesters,
Harm Medema

Beste mensen,
Afgelopen weken hebben we de diensten moeten terugbrengen naar
30 bezoekers, naast de personen van de organisatie. Sinds juli waren
we zeer tevreden met gemiddeld zo’n 50 kerkgangers, al werd er niet
gezongen en was er aan het eind geen koffie. Dank aan Ina, Joke en
Dorien die zo mooi zingen, vaak met de voorganger.
Voorzichtig dachten we al over versoepeling maar dan is daar nu toch
de zo gevreesde ‘tweede golf’
Ds. Johan Meijer uit Borne ging op 11 oktober voor in een heel matig
bezette kerk, na de oproep om zoveel mogelijk thuis te luisteren. Een
teken dat u de berichten gelezen hebt en verantwoording hebt
genomen. Het was een bijzonder mooie dienst met een overdenking
over de ballingschap uit het boek Ezra, die wij nu ook deels voelen in
deze tijd. Bijzonder was ook dat het deze zondag ‘coming out day’
was, nadat Johan vorig jaar zijn emotionele overdenking hield na de
Nashville brief, die velen is bijgebleven.
Op 18 oktober ging Gert de Wolf voor. Gert heeft aangegeven dat hij
na deze dienst in 2021 niet meer voor zal gaan. Hij doet dit om
persoonlijke redenen en hoewel we dit heel jammer vinden,
respecteren we zijn keus. En toen stond er een lege vaas in de kerk, de
bloemen die er niet waren, zouden bestemd zijn voor Gert, als dank
voor al die mooie diensten met hem. Heel symbolisch ook zoals Gert
sprak: God is er wel, maar je ziet het niet, de bijbel op de katheder zie
je niet, maar het woord is er wel, de bloemen zie je niet, maar ze komen
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wel.
Fijn dat er nu meer bezoekers waren.
Ik schrijf bovenstaande mede als preekvoorziener, we hebben veel
gastpredikanten nodig, ze komen graag naar de Hofkerk op hun
weinige vrije zondagen.
Van de Taakgroep Corona
Na de oproep om zoveel mogelijk thuis te luisteren en de reacties die
daarop zijn gekomen, hebben we uitgebreid de mogelijkheden
besproken wie verantwoord naar de kerk kan komen en hoe we dat
aanpakken. Omdat we verwachten dat het aantal beperkt zal blijven tot
rond het geadviseerde aantal, zijn we gezamenlijk van mening dat u
veilig naar de dienst kunt komen: als er bij uzelf en omgeving geen
klachten bestaan, u zichzelf niet als ‘kwetsbaar’ beschouwd, handen
desinfecteert, u afstand neemt, zich registreert en mondkapje op, bij
verplaatsen door de ruimte (mag af als u zit) en weer op als u de kerk
verlaat. Op woensdag 21 oktober hebben we opnieuw overlegd en
gesproken hoe andere kerken hiermee omgaan. Vooraf aanmelden
werkt soms wel en soms ook niet. Zolang wij op een aanvaardbaar
aantal bezoekers zitten, willen we het zo laten, natuurlijk in afwachting
van de maatregelen, want het gaat niet de goede kant op wat de
besmettingen betreft. Wij willen graag stimuleren dat u elkaar ook
door de week eens opzoekt, een telefoontje, een mailtje of appje.
Omzien naar elkaar.
Namens de leden van de Taakgroep, Geziena Medema

Collectedoelen van de diaconie in november
01 nov.: Stichting Pietersberg: pastoraal diaconaal centrum “de
Herberg” in Oosterbeek: voor mensen voor wie het leven moeilijk is.
08 nov.: Dorcas (hulp aan de allerarmsten in Oost-Europa).
15 nov.: Project Kleine Ring: het collectedoel van de kleine ring voor
2020 is Stichting De ruime Wind. Deze Stichting organiseert
zeilkampen voor jongeren van 11 t/m 17 jaar. De Ruime Wind probeert
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haar zeilvakanties voor iedereen betaalbaar te maken. Door subsidies
en donaties kunnen ook kinderen uit gezinnen met minder geld mee op
kamp. Meer informatie is te vinden op de website: www.ruimewind.nl
22 nov.: Diaconaal werk plaatselijk.
29 nov.: kerk in Actie/kinderen in de knel: Oekraïne – School van
onze Dromen biedt kinderen veiligheid. In veel staatsinternaten in
Oekraïne is de situatie voor kinderen slecht: gebrekkig onderwijs,
minimale zorg en onverschillig personeel. De directrice van het
internaat in de stad Vynnyky wilde het anders en richtte de School van
onze Dromen op. Deze school zet zich in om het onderwijs in
internaten positief te veranderen. Ze trainen personeelsleden hoe ze
een goede, liefdevolle relatie kunnen opbouwen met de kinderen, hun
ouders of verzorgers. De onderwijzers leren nieuwe
onderwijsmethoden die het zelfvertrouwen en de creativiteit van de
kinderen bevorderen.

Project Out of the Box
Zondag 8 november kunt u weer meedoen aan het project Out of the
Box. Dit project richt zich op de mensen die afhankelijk zijn van de
voedselbank in Oldenzaal. De voedselbank heeft het zwaar in deze
coronatijden. Er komen meer mensen die een beroep moeten doen op
de voedselbank. Tegelijkertijd ontvangt de voedselbank steeds minder
vers voedsel van supermarkten, omdat die zelf steeds meer tegen
verspilling doen en producten die tegen de houdbaarheidsdatum zitten
voor een habbekrats verkopen. Ook is er meer behoefte aan luxere
artikelen, zoals: wasmiddelen, vacuüm verpakte kaas en koffie. Wij
doen daarom een dringend beroep op u om aan deze actie mee te doen.
U kunt uw producten deponeren jn de boxen die klaarstaan in de
kerkzaal. De boxen blijven nog een week na de actiezondag staan. Dus
ook op zondag 15 november kunt u nog spullen inleveren. U maakt
hier heel wat mensen blij mee.
Namens de diaconie, Joke Flokstra
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Collecten in tijden van corona
Nog steeds heeft het coronavirus ons in haar greep. Zo is het dringende
advies niet meer dan 30 mensen de zondagse vieringen te laten
bezoeken. Veel mensen kunnen dus niet, of durven nog niet, naar de
kerkdiensten. Dat heeft ook invloed op de opbrengsten van de
zondagse
collectes.
Organisaties
zoals
voedselbank,
armoedebestrijding Oldenzaal en projecten van Kerk in Actie, lopen
zo aardig wat opbrengsten mis. Dat is spijtig. U kunt natuurlijk ook
vanuit huis meedoen aan de collecten door uw gift over te maken naar
de rekening van de diaconie: NL42ABNA0595523544 met
vermelding van het collectedoel. Dit kunt u ook doen voor de collecten
bestemd voor de kerk: het bedrag overmaken naar de bankrekening
van de Hofkerk: NL60ABNA0595895700 met vermelding van het
collectedoel. Degenen die de collecte met de smartphone betalen,
kunnen natuurlijk via de Givt-app doneren.
Namens de kerkenraad, Joke Flokstra en Inge Simao

Digitaal geld geven
Met Givt kun je thuis ook gewoon blijven geven aan de wekelijkse
collecte. In het scherm ‘Hoeveel wil je geven’, vul je een bedrag in bij
de eerste en de tweede collecte.
Bij ‘Kies hoe je wilt geven’ klik je nu op ‘Lijst’ en zoek je Hofkerk
Oldenzaal in de lijst. Je kunt de app op je telefoon gebruiken, maar je
kunt ‘m ook downloaden op je tablet.
Als je de app nog niet gedownload hebt, dan kan dat op
www.givtapp.net/download of via de App Store/Google Play. De app
is gratis. Je moet je wel eenmalig registreren. Bijkomend voordeel is
dat alle ANBI-Giften belasting aftrekbaar zijn. Je kunt als gebruiker
(donateur) jaarlijks een overzicht downloaden van al je giften. Je
donatie tijdens de collecte blijft anoniem. De kerk krijgt na zondag één
bedrag op de rekening en niet alle giften afzonderlijk.
Joke Flokstra
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De Hofvijver
Gelukkig hebben een paar mensen ons weer gebeld voor een klusje en
daar zijn we blij mee want het is goed dat we kunnen helpen als het
mogelijk is.
Deze maand hebben we ook weer spullen aangeboden gekregen. Een
elektrische deken en 2 herenfietsen. Ook kregen we bedden
aangeboden. Helaas kon de meubelbank ze niet gebruiken maar na een
belletje naar Stichting Palet hebben die ook een goede bestemming
gekregen. Dank voor alles en fijn dat u steeds weer aan ons denkt.
Namens de diaconie, Jet Slinger
Tel. 0541 662093 of 06 81504914
e-mail: jetslinger10@gmail.com

Eindtijd
Veel christenen hoor ik regelmatig over de “eindtijd” spreken. De tijd
waarin wij leven is inderdaad verre van normaal. Ik ben er van
overtuigd, dat de tijd van vóór 2020 nooit meer terugkomt.
Jezus (nu bijna 2000 jaar geleden) spreekt in Mattheus 24 en in Lukas
21 over de eindtijd, waarin besmettelijke ziekten worden genoemd en
een grote verdrukking als nooit eerder is geweest.
In het Oude Testament komen meer teksten over de eindtijd voor. Een
geweldige profetie van 2600 jaar geleden, in niet mis te verstane
woorden, zijn geschreven in Daniël 7, de verzen 13 en 14. Ik gebruik
de NBG51 vertaling:
“Ik bleef toekijken in de nachtgezichten en zie, met de wolken des
hemels kwam iemand gelijk een mensenzoon; hij begaf zich tot de
Ouden van dagen, en men leidde hem voor deze; en hem werd
heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht, en alle volken,
natiën en talen dienden hem. Zijn heerschappij is een eeuwige
heerschappij, die niet zal vergaan, en zijn koningschap is een, dat
onverderfelijk is.”
Het lijkt of het Nieuwe Testament deze voorspelling bijna woordelijk
heeft overgenomen. Tijdens Zijn optreden vanaf Zijn dertigste, een
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periode van 3 jaar, spreekt Jezus dagelijks over “het Koninkrijk is nabij
gekomen” en met deze boodschap stuurde Hij ook zijn discipelen op
pad. Klinken deze bemoedigende woorden vandaag nog in de kerk?
Ernst van Olffen

Hofmarkt 2020 → 2021
We hebben besloten dit jaar geen (alternatieve) Hofmarkt meer te
organiseren. We richten ons vanaf nu op de Hofmarkt in 2021, hopelijk
gewoon weer op de laatste zaterdag van de Boeskoolweek. Boeken of
andere spullen geschikt voor de Hofmarkt, zijn nog steeds heel
welkom. U kunt die op ’s maandag morgens komen brengen. De leden
van de klussenclub helpen u dan verder.
‘t Hofwinkeltje
Wilt u een keer in het Hofwinkeltje kijken om wat mooie spulletjes uit
te zoeken, dan kunt u een afspraak maken met Dik Troost (0620986048 of diktroost53@gmail.com) voor een bezoekje. Ook als u
naar specifieke artikelen op zoek bent, kun u hierover bij Dik navraag
doen.
Boeken selecteren
We zijn van plan om de al aanwezige boeken te gaan selecteren. Zo
halen we alvast de boeken die niet geschikt zijn voor de verkoop eruit.
Dat scheelt aanzienlijk in de opslagruimte. We gaan dat doen op de
maandag morgen als de klussenclub ook aanwezig is voor het
sjouwwerk. Hebt u zin en tijd om daarbij te helpen, dan graag melden
bij de werkgroep Hofmarkt.
Marktplaats
Ook zoeken we nog vrijwilligers die er plezier in hebben om spullen
op marktplaats te verkopen voor de Hofmarkt. Graag melden bij Henk
Vrielink.
Werkgroep Hofmarkt
Henk Vrielink, 06-83394390 of henk.vrielink49@gmail.com
Dik Troost, 06-20986048 of diktroost53@gmail.com
Roel Jansen, 06-33713891 of aliceenroel@gmail.com
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VERWONDERING
Israëlzondag, eigenlijk al een heel oud verhaal
Wanneer je aan iemand van pak ‘m beet 16 jaar vertelt dat er ooit een
muur door Duitsland liep, die in 1989 weer is afgebroken, zal hij je
misschien met vraagtekens in de ogen aankijken, of reageren met:
“Ooooh ja, dat hebben we wel gehad met geschiedenis geloof ik….”
Waarom die muur er ooit stond, is het verhaal dat eigenlijk éérst
verteld moet worden. Maar zo werkt hetleven niet, helaas. De tijd gaat
wat dat betreft in de verkeerde volgorde: Eerst zie je iets, dan pas hoor
je het verhaal dat er achter zit. En wanner je dat verhaal niet kent, of
niet wílt kennen, oordeel je vaak verkeerd….
In de dienst van 4 oktober vierden we Israëlzondag, waarbij we
traditiegetrouw op de eerste zondag in oktober, met de start van het
Joodse nieuwjaar, onze band met Israël herdenken. Een band die
gebaseerd is op een verhaal dat duizenden jaren terug gaat. Een
verhaal, van generatie op generatie door verteld. En een verhaal dat je
moet kennen, wil je het verhaal van Jezus begrijpen.
Toch hebben Christenen daar eeuwen lang lak aan gehad. De eerste
honderd jaar ging het nog wel, de band tussen de Joden en de
Christenen. Paulus deed zijn best om de barriére tussen de Joodse en
niet-Joodse Christenen weg te nemen, en stelde de verlossing door
Christus boven de werken van de wet. Maar o,o, dat had hij mischien
maar beter niet kunnen doen, want die stelling veroorzaakte een breuk
tussen de rabbijnse Joden en de Christenen. Volgens sommige
theologen was dat zelfs de belangrijkste oorzaak van de breuk die toen
ontstond.Vervolgens maakte Mattheüs het er met zijn vers “Zijn bloed
kome over ons, en onze kinderen” (de reactie van het volk in
Jeruzalem, nadat Pilatus zijn handen had gewassen in”onschuld”) er
ook al niet beter op. Die tekst is eeuwen lang aangegrepen als
legitimatie voor vervolgingen van Joden. De Joden haden het toch zelf
over zich afgeroepen? Zo redeneerde de kerk. Of je die woorden van
Mattheüs zo moet interpreteren, is maar zeer de vraag. In ieder geval
hield de kerk de Joden voorlopig verantwoordelijk voor de dood van
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Jezus, en de term “Godsmoordenaar” is een term die tot in de 20e eeuw
voorkwam inde katholieke theologie.
De gevolgen waren voor de Joodse bevolking door de eeuwen heen
desastreus. De middeleeuwen vormden een dieptepunt met pogroms,
verbrandingen, en kruistochten naar Jeruzalem, die niet alleen tegen de
Moslims gericht waren, wat natuurlijk op zichzelf al erg genoeg was.
Pas de 18e eeuw bracht wat verlichting, toen in Nederland in 1796
vrijheid van godsdienst kwam , en er tevens voor iedere burger, dus
ook de Joodse, gelijke rechten kwamen.
Joodse theologen die het nieuwe testament bestudeerd hebben, zoals
David Flusser en Pinchas Lapide, hebben geprobeerd om de band
tussen het christendom en de Joodse geloofstraditie aan te halen. Zij
herkennen in de Tenach, de Joodse bijbel, juist veel in wat Jezus zegt.
Volgens hen bracht Jezus dan ook geen nieuwe godsdienst, maar legde
hij de schrift op een nieuwe manier uit. De basis bleef voor hem
hetzelfde. Veel wat Jezus in de bergrede vertelt, is volgens hen te
vinden in de talmoed, de Joodse uitleg van de Tora. Zijn uitleg blijft
gebaseerd op de Joodse geloofstraditie. Lapide wijst ons ook op wat
aardigheidjes: Zo is de bruiloft in Kana op de derde dag. Waarom
uitgerekend op de derde dag? Omdat alleen op de derde dag van de
schepping God tot twee keer toe zegt dat “het goed was”. Daarom werd
sinds die tijd de dinsdag gezien als ideale trouwdag. Wist u het? Ik
nog niet…Misschien bekender (voor mij althans) : Jezus koos 12
leerlingen vanwege de 12 stammen, en zond in Lukas 10:1 zeventig
mensen uit. Dat getal verwijst weer naar het geheel van de heidense
volkerenwereld in Genesis.
Eigenlijk doet Jezus niets anders dan die verbinding leggen tussen God
en ons. Het feit dat hij het gebed ook begint met “Onze Vader” en niet
“ Mijn Vader”, wil aangeven dat God er voor ons allemaal is, en wij
ons allemaal tot zijn kinderen mogen rekenen.
Tja, wat is wijsheid? Hadden die kerkvaders uit de 12e en 13e het maar
zo gezien? Had Luther het maar zo gezien? Was het dan anders
geweest? Waren er dan geen vervolgingen geweest? Het is natuurlijk
moeilijk en zelfs gevaarlijk je aan zulke uitspraken te wagen. Ik denk
dat het goed is om als gelovigen, als Christenen, als Joden, als
Moslims, bruggen te blijven bouwen, en die af en toe over te steken,
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om eens een kijkje te nemen aan de andere kant van geloof. Want DE
waarheid bestaat niet. Niemand heeft de wijsheid, ook die over religie
niet, in pacht.
Pas wanneer dat begrip er is, zal er ruimte zijn, zullen er geen mensen
meer worden vervolgd of gedood omwille van hun geloof. Zal er geen
leraar uit Parijs vanwege een cartoon van Mohammed worden gedood.
Pas dan zal er echte vrede zijn.
Martin Kila.

Seniorenmiddag 25 oktober
Tot onze spijt moeten we vanwege de Corona de seniorenmiddag op
25 oktober cancelen. Gezien de anderhalve meter afstand is dit niet te
realiseren. Dat vinden wij als team van de seniorenmiddag erg jammer
en U als ouderen natuurlijk ook.
Het is allemaal zo ongewis dat we U ook nog geen andere datum
kunnen toezeggen. We hopen dat we elkaar te zijner tijd weer op een
gezellige manier mogen ontmoeten. We houden U natuurlijk op de
hoogte.
We wensen U allen veel sterkte in deze moeilijke en verwarde tijd.
Blijf allen gezond en graag tot een volgende ontmoeting.
Hartelijke groet,
Het team seniorenmiddag

Bedankt!
Op zondag 4 oktober jl. werden wij verrast met een bezoek van
ouderling Andries Ponsteen die ons een boeket bloemen kwam
brengen namens de Hofkerkgemeente. Dit vanwege ons 60 jarig
huwelijk. Heel hartelijk dank hiervoor.
Met vriendelijk groet, Fam. H en G v. Schoonhoven.
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Misschien hebt u wel bijzondere herinneringen aan een bepaalde psalm
of een lied. Het leek ons een leuk idee om voor de dienst zo een lied te
zingen met een aantal solisten. U kunt een verzoek indienen bij ons op
de mail, famschollaardt@gmail.com of een briefje invullen wat bij de
ingang klaargelegd zal worden.
Laat maar eens wat weten, zo kunnen we de lofzang toch nog gaande
houden!
We zijn benieuwd naar uw reactie.
Koos en Ina Schollaardt
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Redactie Hofstem
Aanleveren kopij
U kunt de kopij (bij voorkeur) digitaal aanleveren.
E-mailadres: hofstem@hofkerk-oldenzaal.nl

Uiterlijke
inleverdatum:
19 nov.
vóór 18.00
uur

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: 27 november 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
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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

College van Kerkrentmeesters
Mevr. I.V. Simao (secretariaat)
Prins Hendrikstraat 214
7571 BW Oldenzaal
E-mail:
secr.ckrm.hofkerk@gmail.com
Telefoon 510645

Administratie kerkleden
E-mail: ledenadministratie@
hofkerk-oldenzaal.nl
Correspondentieadres:
Dhr. H. Meulenbeld
Dauwnetel 7, 7577 AG Oldenzaal
Telefoon 523013

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

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
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