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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  
 

Tijd van het kerstfeest....misschien wel de mooiste tijd van het jaar! 

We zijn net weer geconfronteerd met de harde werkelijkheid van de 

coronacijfers door een nieuwe lockdown voor de komende tijd. Juist 

in deze tijd zouden de kerken toch tjokvol moeten zitten? Stom genoeg 

kan dat niet. In navolging van onze Katholieke broeders en zusters om 

de kerken met Kerstmis dicht te houden (!) volgen de Protestanten met 

hetzelfde besluit. Het zou anders zomaar kunnen dat iedereen naar de 

enige kerk komt die open is en dan moeten we mensen wegsturen...Er 

is dan wederom geen plaats meer in de Herberg..??  

Zo een gekke Kerst hebben we nog nooit meegemaakt.  

De dienst wordt vóór de Kerst opgenomen en we hebben gelukkig de 

medewerking van Eleonore van Walderveen op piano, Teun Nicolai 

op trompet en het 'vaste' groepje zangeressen. We hopen u daarmee 

toch het kerstgevoel te mogen bezorgen! Uitzending op 24 december 

om 22:00 uur en later op kerkdienst gemist. 

Met gemengde (Kerst) gevoelens, dat wel... 

 

Op 27 december gaat Hanneke Caron voor die dit jaar bij ons stage 

liep. Organist is Henk Warnaar. 

Op woensdag 30 december is er de bijzondere Top 2000 dienst. Tevens 

de laatste dienst waarin Ds. Tieneke van Lindenhuizen voorgaat en 

waarin wij als Hofkerk gemeente afscheid van haar nemen.  

Jan Schoenmaker met VOF de Hof verleent muzikale medewerking. 

Donderdag 31 december is er de traditionele oudejaarsdienst, aanvang 

19.30 uur. Deze dienst wordt geleid door Yvonne Meyer. 

De eerste dienst in het nieuwe jaar wordt geleid door Joke Flokstra op 

zondag 3 januari.  

 

10 januari gaat Ds. Schuitemaker uit Losser voor. 

Op 17 januari vindt de oecumenische dienst in de Week van de 

Eenheid in de Hofkerk plaats. Voorgangers zijn Ds. de Vries uit 

Wierden en de Oldenzaalse pastor Ine Wilbers. 

Jan Schoenmaker zorgt voor de muzikale omlijsting. 
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24 januari komt Ds. Bunjes-van der Lee uit Borne weer naar de 

Hofkerk. Henk Warnaar bespeelt dan het orgel. 

Alle genoemde diensten zijn thuis te zien en te horen via onze website 

en later op kerkdienst gemist. 

Vanuit Hengelo wensen wij u en jullie gezegende kerstdagen en een 

goede jaarwisseling toe! 

 

Ina en Koos Schollaardt  
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Zondag – 27 december - 10.00 uur  
Voorganger  Organist  

Mevr. H. Caron  Dhr. H. Warnaar 

Ouderling  Collectes  

Mevr. R. van Dijk  1) Diaconaal werk plaatselijk  

Diaken  2) Instandhouding kerkelijk gebouw 

Mevr. A. Wolbers   

College van kerkrentmeesters   

Dhr. H. Meulenbeld   

 
Donderdag – 31 december - 19.30 uur Oudjaarsavonddienst  
Voorganger  Organist  

Mevr. Y. Meyer  Dhr. J. Schollaardt  

Ouderling  Collectes  

Dhr. G. Pape  1) Eindejaarscollecte  

Diaken  2) Eigen gemeente  

Dhr. J. Bruil   

College van kerkrentmeesters   

Dhr. B. Post   

 

Zondag – 3 januari - 10.00 uur Nieuwjaarsdienst  
Voorganger  Organist  

Mevr. J. Flokstra-Meems  Dhr. J. Schollaardt  

Ouderling  Collectes  

Mevr. J. Westera  1) Armoede bestrijding Oldenzaal  

Diakenen  2) Hofkerk eigen PKN gemeente 

Dhr. F. Woordes   

College van kerkrentmeesters   

Mevr. I. Simao   

 

Zondag –  10 januari - 10.00 uur  
Voorganger  Organist  

Ds. J. Schuitemaker  Dhr. J. Schollaardt  

Ouderling  Collectes  

Mevr. R. van Dijk  1) Stichting Noaberhulp  

Diakenen  2) Instandhouding pastoraat  

Mevr. J. Slinger   

College van kerkrentmeesters   

Dhr. B. Post   
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Zondag –  17 januari - 10.00 uur Week van de Eenheid 
Voorganger  Organist  

Ds. M. de Vries met rk-pastor mw. 
Ine Wilbers  

Dhr. J. Schoenmaker  

Ouderling  Collectes  

Mevr. G. Medema  1) Diaconaalwerk plaatselijk  

Diakenen  2) Instandhouding eredienst  

Mevr. C. Vrielink   

College van kerkrentmeesters   

Dhr. H. Medema   

 

 
Zondag –  24 januari - 10.00 uur  
Voorganger  Organist  

Ds. Bunjes-van der Lee (Borne) Dhr. H. Warnaar  

Ouderling  Collectes  

Dhr. G. Pape  1) Amnesty International  

Diakenen  2) Missionair werk eigen regio  

Dhr. G. Dortland   

College van kerkrentmeesters   

Dhr. H. Meulenbeld   
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Een sobere Kerst  
 

 

 

 
 

Het kan niemand ontgaan zijn: opnieuw zijn er strengere 

coronamaatregelen afgekondigd door premier Rutte. We zitten dit keer 

niet in een intelligente lockdown maar in een volledige lockdown. En 

ook al krijgen wij als kerken de ruimte om nog wel open te blijven, we 

zullen er zo weinig mogelijk gebruik van maken. Als heel Nederland 

op slot gaat dan doen wij dat ook.  

 

Dat betekent dat alle vieringen tot en met zondag 17 januari 2021 

online gaan en helaas zonder bezoekers. Alleen de medewerkers en/of 

kerkenraadsleden zijn in de kerk aanwezig. Ook het Kinderkerstfeest 

(20 december) kan niet doorgaan. Zodra het weer kan zal de Taakgroep 

jeugd een nieuwe zondagmiddag prikken voor kinderen, ouders en 

opa’s en oma’s.  

 

Wat de Kerstdiensten betreft hebben we besloten dat we één online 

kerstviering gaan maken. Een kleine groep viert, zingt en bidt namens 

ons allemaal mee om deze dienst zo feestelijk mogelijk te maken: het 

kleine Hofkoor, Teun Nicolai (trompet), Eleonore (vleugel) en Koos 

(orgel) doen mee. En reken maar dat we er een heel speciale dienst van 

maken in verbondenheid met iedereen thuis. Op kerstavond 24 

december is de dienst online te zien vanaf 22.00 uur en op 

Kerstochtend vanaf 10.00 uur.  

 

We zijn uiteraard ook in overleg met het ‘zwaaicomité’ over mijn 

afscheidsdienst op 30 december. Zoals het er nu uitziet wordt ook dat 

een online dienst zonder bezoekers met alleen een klein koor en een 

aantal sprekers/genodigden. De dienst is online mee te maken vanaf 

19.00 uur. Wel is de kerkenraad nog ergens te gast in een dienst want 

zonder afscheid van de kerkenraad gaat het ook weer niet. Toch? En 
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laten we gewoon afspreken dat we volgend jaar tijdens de Boeskool 

een lekker stamppotbuffet gaan houden en elkaar dan weer omarmen? 

Strak plan.  

 

Een sobere Kerst zal het worden, aldus premier Rutte. En dat begrijpen 

we. Groots kunnen we het niet vieren maar sober kan altijd. Want Kerst 

is ten diepste een sober feest. Het is het feest van rust en stilte om het 

goede nieuws te kunnen ontvangen, met herders die in het stille veld 

engelen horen zingen, met de drie wijzen die in een stille winternacht 

een ster volgen, met het zachte gesnuif van de os en de ezel en met het 

kleine kindje Jezus in de kribbe. Een groots en sober verhaal is het, vol 

kleinheid en kwetsbaarheid, imposant en toch zo ontroerend 

kwetsbaar. Dat wens ik jullie, mede namens de kerkenraad en ondanks 

alle beperkingen van harte toe: een gezegende en sobere Kerst en blijf 

gezond en weerbaar in deze periode.  

 

Nu alles is zoals het is geworden, 

nu alles is zoals het is 

komt het, hoewel, misschien 

hoewel, tenslotte nog in orde.  

Judith Herzberg  

 

Boeskool Kerstspecial 

 

Op 1e kerstdag, 25 december, vanaf 11.00 uur wordt de Boeskool 

Kerstspecial uitgezonden op Twente TV. Het programma duurt rond 

de twee uur en kan ook op een later tijdstip worden bekeken op het 

YouTube-kanaal van Twente TV. Het is een televisie-uitzending voor 

Oldenzalers en door Oldenzalers en het gaat een mix worden van 

beelden uit de omgeving, documentaires, interviews, muziek en 

ingezonden filmpjes. Een soort virtuele kerstwandeling dus. Eén van 

de videoboodschapjes is van ons want natuurlijk hebben we ‘ja’ 

gezegd op de vraag of we mee wilden doen. We konden zelfs nog even 

zeggen dat iedereen langs de Hofkerk kan lopen met Kerst om een 

beschermengeltje te halen. Mooi initiatief!  
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Tot slot 

 

Zoveel woorden geschreven en gedacht, geleend, ontvangen en 

doorgegeven de laatste jaren. En nu nog een paar woorden voor de 

laatste Hofstem. Net nu alles zo anders is. Anders omdat alle 

vertrouwde dingen er niet zijn. Geen Kerstnachtdienst samen, geen 

samenzang in de kerk of daarbuiten, geen vuurwerk om met een paar 

stevige klappen het boek van 2020 dicht te slaan en voor mij 

persoonlijk geen knallend afscheid van de Hofkerk. Je kunt er van alles 

van vinden maar het is even niet anders. En toch, er hangt ook zoveel 

moois in de lucht, ik voel het. Advent betekent ook dat de kans op het 

nieuwe en onbekende zich aandient. En dat dat prachtig nieuws is. En 

vooral dat God met ons mee wacht in deze bijzondere tijd. Zoals in lied 

452… Als tussen licht en donker, de tijd zijn stroom versnelt, zijn wij 

in U verzonken, ons hart raakt niet ontsteld. Gij leeft en houdt de 

wacht.  

 

En dank voor al het moois nu. Het afscheid van de kinderen, de 

groepen, de mails, de brieven, de kaarten, de engeltjes, de woorden. 

Het is ontroerend om tussen de regels door de moeite te lezen die men 

neemt om net dat ene te zeggen dat nog gezegd moet worden. Ik hou 

daar zo van. Zoals die handgeschreven brief met als slot het gedicht 

Phoenix van Hendrik Marsman. Over vogels die hun vleugels weer 

moeten ontvouwen, over moed en vaart die heus niet zakken, over het 

nest dat goed is maar het heelal ruimer. Zo raak alles. Met dat gedicht 

ga ik de jaren met jullie afsluiten. Het ga jullie goed lieve reisgenoten, 

we zullen elkaar vast wel weer eens zien en dan omarmen we elkaar. 

En tot die tijd: 

Vlam in mij, laai weer op, 

hart in mij, heb geduld, 

verdubbel het vertrouwen - 

vogel in mij, laat zich opnieuw ontvouwen 

de vleugelen, de nu nog moede en grauwe, 

o, wiek nu op uit de verbrande takken 

en laat den moed en uwe vaart niet zakken, 

het nest is goed, maar het heelal is ruimer. 
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PS. Geen massale diensten dit jaar en dus terug 

naar de basis. En waar kan dat beter dan in 

Jorwert, één van mijn oude werk- en 

pioniersplekken. Een aanrader is de Hart en Ziel 

kerstviering vanuit de Radboudtsjerke in 

Jorwert. Op vrijdag 25 december op NPO2 om 

16.15 uur en op zaterdag 26 december op NPO2 

om 8.10 uur. Dit voorjaar wordt er begonnen 

met de bouw van een Protestants klooster in Jorwert en in de dienst zal 

ook daar zeker aandacht voor zijn. It giet oan. Warm aanbevolen.  

 

Met lieve groet, ds. Tieneke  

 

De Hofkerk online tijdens de lockdown periode 
 
Het moderamen heeft deze week overlegd over de maatregelen die de 

regering afkondigde voor de periode 15 december 2020 tot 19 januari 

2021. Voor de gehele periode zijn er voorgangers geregeld, die in de 

diensten in de Hofkerk voorgaan. Alle diensten worden gestreamd. De 

kerk zelf is dicht. 

In de kerk zijn de dominee, de ambtsdragers, de koster, de organist en 

zo nodig medewerkers; zo mogelijk zangers. Wat zijn we blij dat de 

livestream geregeld is en dat we via het beeld de kerkdienst mee 

kunnen beleven. 

Alle diensten kunnen kerkleden, maar ook andere belangstellenden 

volgen via de website van de Hofkerk en via kerkdienstgemist.nl. 

 

Voor de kerst streamen we een mooie dienst vanuit onze Hofkerk, die 

vanaf donderdag 24 december om 22.00 uur te zien is via uw tablet of 

computer of te beluisteren is via het Lucaskastje. Deze dienst is ook op 

eerste kerstdag en tweede kerstdag gewoon te bekijken en te 

beluisteren op een tijd die u/jou schikt. 

In de dienst gaat ds. Tieneke van Lindenhuizen voor, Koos Schollaardt 

bespeelt het orgel, er is muzikale medewerking van andere musici. 
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Ook de afscheidsdienst van ds. Tieneke zal alleen via live stream te 

volgen zijn.  

In deze Hofstem gaat dominee Tieneke verder in op deze lockdown 

periode. 

 

De kerkenraad wenst wij u ondanks de bijzondere omstandigheden 

goede dagen toe. Zorg goed voor elkaar. 

 

Namens de kerkenraad,  

René Dreierink  

 

Klokkenluider(s) gevraagd 
 

Op 00.00 uur 2021 is er een vuurwerkverbod, maar wat zou er mooier 

zijn dan de jaarwisseling uit en in te luiden met klokgelui. Onze 

burgermeester roept de kerken van Oldenzaal op om hieraan mee te 

doen. Het is begrijpelijk dat de koster daarvoor niet van Hengelo naar 

Oldenzaal komt, maar de vraag is nu wie wil met de Hofkerkklokken  

het jaar 2021 inluiden en dus 

aanwezig zijn in de kerk op 31 

december rond middernacht. Er 

is nog tijd voor instructie dus 

dat komt wel goed. 

Vrijwilligers kunnen zich aan 

melden bij Ina t/m 23 december. 

De kerkenraad stelt een fles 

bubbels ter beschikking. Er is 

ook al aanbod voor een fles wijn 

ter beloning. (nog meer goede 

gaven ter aanmoediging voor de 

klokkenluider?).  

 

Inge Simao  
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Beschermengeltjes  
 
Wat is/was het een prachtige actie. 

Een hek vol beschermengeltjes voor 

de stad. Donderdagochtend hebben 

Joke, Bertha, Christien en ik alles in 

zakjes gedaan, kaartjes er bij gestopt, 

touwtje er aan en aan het hek 

gehangen. De teller stond toen op 140 

want de kaartjes waren op. Morgen 

weer verder. Prachtige engeltjes zijn 

het geworden, de een nog mooier dan 

de ander. Tijdens het ophangen waren 

de reacties al niet bij te houden. Zo 

mooi als je iemand van de fiets ziet 

stappen en langs het hek lopen en die 

vervolgens liefdevol een engeltje 

uitkiest voor een goede kennis die wel 

wat steun kan gebruiken. Of de 

overburen die even komen kijken met 

hond Bobbie en zeggen: 'Wij letten 

wel op jullie engeltjes, wat een mooie 

actie!'. Dank aan iedereen die mee 

heeft gedaan, ze krijgen een mooi 

thuis!  

 

ds. Tieneke 
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Meeleven 
 

Mevrouw Paula Grobbe zit in een reeks van 40 dagen zuurstoftherapie. 

Het valt niet altijd mee, maar ze is dankbaar voor alle aandacht en het 

meerijden ook van mensen. 

 

Op donderdag 19 november heeft mevrouw Renske Vlasblom haar 

heup gebroken. Diezelfde dag nog is ze geopereerd in Enschede. Na 

een paar dagen in het ziekenhuis is ze overgeplaatst naar het 

Meulenbelt in Almelo, alwaar haar dochter werkt als geestelijk 

verzorger. Daar heeft ze een aantal weken gerevalideerd. Op 15 

december kon ze weer terug naar huis. 

 

De familie Slinger beleeft onrustige tijden. Een eerder gestelde 

diagnose Parkinson van Wim kwam weer op losse schroeven te staan 

en werd later toch weer, deels, bevestigd. Een bezoek aan de psychiater 

leverde de diagnose PTSS op. Een heftig beeld, maar volgens de 

psychiater behandelbaar. Goed dat er nu meer helderheid is over de 

wisselende stemmingen van Wim, waar Wim én Jet allebei onder te 

lijden hebben. 

 

We wensen u en jullie allemaal bijzondere feestdagen. Dat het Licht in 

deze rare, verwarrende en soms zo donkere tijden gezien mag worden. 

Tenslotte leven we in het vertrouwen dat dat Ene, speciale Licht, ons 

nooit zal verlaten. 

  

Het pastoraal team 

 

Bewoners Potskampstraat 

 

Op 1 december ben ik gestart met ‘Bakkie Potskamp’. Een samenzijn 

bij een gastheer of gastvrouw in de Potskamp met (toen) nog twee 

medebewoners. We hebben twee fijne bijeenkomsten gehad en de 

derde staat al op stapel. Met de lockdown moeten we terug naar drie 

deelnemers: de gastheer/vrouw, een medebewoner en ondergetekende. 

Wilt u, wil jij, deelnemen aan een ‘Bakkie Potskamp’, laat het mij dan 
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weten alstublieft. Het is niet voorbehouden aan de protestantse 

bewoners – iedereen die het fijn vindt, is van harte welkom.  

 

Yvonne Meyer, tel. (06) 14379278 

 

Kerstfeest 

 

Feest van het licht 

Lichtpuntjes in het donker 

Sterren aan de hemel 

Als je ze telt bij helder weer 

Zijn het er meer 

 

Je ziet ze niet altijd 

die bijzondere Lichtkracht 

in de nacht 

 

Het Christuskind 

Was er zo een 

een lichtend voorbeeld 

voor elkeen 

 

Dat hij voor u en jou en mij 

Een altijd stralend licht 

in het donker mag zijn 

 

Afscheidsviering online 
 

Gezien de overheidsmaatregelen zal de afscheidsdienst van ds. 

Tieneke op 30 december met de top-2000 viering alleen via 

livestream en kerkdienst gemist thuis te volgen zijn. De kerk is niet 

toegankelijk voor publiek.  Het uitzwaai comité, dat het afscheid 

organiseert zal letterlijk namens ons allen onze dominee uitzwaaien na 

afloop van de dienst. 

Als je op een persoonlijke manier afscheid wilt nemen, zorg dan dat 

het uitzwaai comité namens jou een kaart, brief of een link naar een 
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YouTube filmpje of wat dan ook kan overhandigen (afgeven bij de 

koster of in de brievenbus van de kerk). 

 

Inge Simao 

 
Actie kerkbalans nadert 
 

Het is 15 december 

wanneer ik dit schrijf en de 

Aktie Kerkbalans komt 

steeds dichterbij. 

Vanaf maandag 11 januari 

gaan we met de 

enveloppen langs de 

deuren en er zijn 39 

mensen die dit gaan doen. 

Geweldig om te ervaren 

dat zoveel mensen zich 

inzetten voor de Hofkerk. 

De envelop wordt in uw 

brievenbus bezorgd en let 

u goed op! Op de envelop 

staat HEEL DUIDELIJK 

(rechtsonder) vermeld 

door wie die is bezorgd en 

wanneer hij weer wordt OPGEHAALD. 

We stellen het zeer op prijs als u hieraan meewerkt, gemakkelijk voor 

ons allemaal. 

We rekenen erop en gaan voor een heel goed resultaat, laten we 2021 

heel goed beginnen. We hebben het zo nodig! 

 

Met vriendelijke groet, 

namens college van kerkrentmeesters 

Harm Medema 
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Gift PCOB  
 

De PCOB afdeling Oldenzaal wordt per 31 december 2020 opgeheven. 

Het bestuur van de afdeling heeft besloten het bedrag dat in kas zat te 

verdelen over een aantal goede doelen. Het gaat om een niet 

onaanzienlijk bedrag daar er in 2020 vrijwel geen activiteiten konden 

plaatsvinden. 

Ten behoeve van de organisatie van de ouderenmiddagen is een bedrag 

van €500,00 overgemaakt. Zoals de penningmeester schreef:” We 

willen graag dat het geld wordt besteed aan de ouderenmiddagen in 

de Hofkerk. Op die manier komt het geld toch een beetje bij de leden 

van de PCOB.” 

We bedanken het voormalig bestuur van de afdeling Oldenzaal voor 

deze gift. Het college beheert dit bedrag en zal er voor zorgen dat het 

bedrag alleen aan deze activiteiten en doelgroep wordt besteed. 

 

Inge Simao, namens College van kerkrentmeesters  

 

De Hofvijver 
 

Deze maand weer een berichtje van ons. We hebben mensen weer blij 

kunnen maken om hun klusje te klaren. Ook kregen we een fiets 

aangeboden.  

Wat we nog steeds heel goed kunnen gebruiken is witgoed. Niet te oud 

met het oog op teveel gebruik van energie. 

 

Wij wensen u namens de diaconie gezegende feestdagen toe en blijft u 

a.u.b. aan ons denken. 

Jet Slinger-de Graaf, 662093 of 06 81504914 

jetslinger10@gmail.com 

 

 

mailto:jetslinger10@gmail.com
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Collectedoelen van de diaconie in december/januari 
 

24 december: Voedselbank Oldenzaal: door de coronacrisis doen meer 

mensen een beroep op de voedselbank en wordt de behoefte aan 

levensmiddelen steeds groter. Meer dan ooit zijn de voedselbanken 

afhankelijk van donaties om het werk goed te doen. Alleen met elkaar 

kunnen we mensen steunen die dat het hardst nodig hebben.  

25 december: Kerk in Actie/kinderen in de knel: Een beter leven voor 

vluchtelingen- kinderen in Griekenland. Natte tenten, onvoldoende 

sanitair en te weinig eten. Zo wachten duizenden bange kinderen in 

Griekse vluchtelingenkampen op de winter die komt. Ze zijn hier, 

soms helemaal alleen, aangekomen vanuit het Midden-Oosten, Azië 

en Afrika, op zoek naar warmte en veiligheid. Is dit de plek waar ze 

eindigen? Met Kerst komen we voor hen in actie. Geef licht aan 

vluchtelingenkinderen in Griekenland!  

27 december: Diaconaal werk plaatselijk. 

31 december: Eindejaarscollecte  

3 januari: Stichting Armoedebestrijding Oldenzaal 

10 januari: Stichting Naoberhulp SAJOCAH. Deze stichting biedt 

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

zelfstandig functioneren. Zo’n honderdvijftig lichamelijk en geestelijk 

gehandicapte kinderen worden behandeld in een revalidatie- centrum. 

Ook is er een goed ingerichte orthopedische werkplaats. De 

instrumentmakers worden door vrijwilligers uit Nederland medisch en 

technisch begeleid.  

17 januari: Diaconaal werk plaatselijk 

24 januari: Amnesty International 

31 januari: Voedselbank 

 

Namens de diaconie,  

Joke Flokstra 
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Collecten in tijden van corona 
I.v.m. de harde lockdown die de regering afkondigde voor de periode 

van 15 december t/m 19 januari, heeft het moderamen besloten dat alle 

diensten gedurende die periode niet toegankelijk zijn voor publiek 

maar alleen thuis via livestream kunnen worden bekeken en beluisterd. 

U kunt natuurlijk 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 via de 

Givt-app doneren. 

 

Namens de kerkenraad, Joke Flokstra en Inge Simao 

 

OPSTAND 

 

Protesten en opstanden ziet men de laatste tijd over de hele wereld! 

Het lijkt er op dat de huidige pandemie velen te lang duurt, zodat de 

veiligheidsregels niet meer in acht genomen worden. Zelfs onze 

hulpverleners zijn niet meer veilig op straat! Toezichthouders durven 

niet adequaat op te treden tegen de overtreders. Het is opvallend, dat 

de corona door steeds meer mensen niet meer serieus genomen wordt, 

waardoor we, begrijpelijkerwijze, in een nieuwe golf van veel nieuwe 

besmettingen terechtkomen. Quarantaine wordt massaal overtreden. 

Hoewel “Protest” verweven zit in de naam “Protestantse Kerk”, komen 

we er als kerk blijkbaar ook niet meer onderuit. Uit protest gebeuren 

dingen, die niet leuk zijn, terwijl het niets oplost. Het 

gemeenschappelijke belang gaat soms voor het eigen belang.  

De dagteksten van de Herrnhuter Broedergemeente lezen mijn vrouw 

en ik dagelijks en heeft als Jaartekst voor 2021 Lucas 6: 36 “Weest 

barmhartig, gelijk uw Vader barmhartig is.” Dat is misschien wel een 

heel toepasselijke tekst, vooral in deze tijd.  

Zijn we in deze moeilijke tijd niet geroepen om elkaar te dragen en te 

verdragen?  
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Onze Bijbelse beginsels worden principieel in de wind geslagen, want 

staat er niet in Romeinen 12: 21 “Laat u niet overwinnen door het 

kwade, maar overwin het kwade door het goede?” 

 

Ernst van Olffen 

 

Sirkelslag Young 2021 
 

Op vrijdagavond 5 februari (19.15 tot 22.00 uur) doen we met de 

jongeren mee met Sirkelslag Young 2021, het allerleukste spel van 

heel Nederland. Een spannende, interactieve battle waarbij jongeren 

uit verschillende gemeenten in Nederland de strijd met elkaar aangaan. 

We spelen het spel vanuit onze kerk, via een live-uitzending en met 

Klaas van Kruistum van de KRO-NCRV. Via social media staan we 

online in verbinding met honderden andere jeugdgroepen uit heel 

Nederland. De jongeren van de Hofbrug en de catechese doen mee 

maar wie nog meer jongeren weet, meld je aan bij Martin, Hanneke of 

Gerard. En kijk even op de site van Sirkelslag hoe leuk het is. 
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Kunst en Religie  
 

Ook dit jaar leverde het 

kunstproject weer tal van 

mooie schilderijen op en een 

beeldje. De presentatie van 

de doeken en het beeldje in 

de kerk kon voor het eerst via 

livestream gevolgd worden. 

Mogelijk heeft u dit moeten 

missen en bent u ook nu niet 

in staat door de beperkingen 

van de corona-maatregelen 

om deze kunstwerken te 

komen bewonderen.  

Op initiatief van Joke 

Westera zijn er kaarten van de 

schilderijen en  het beeld 

gemaakt. Dit mapje met 

zeven kaarten, enveloppe én 

het boekje met de teksten bij 

de kunstwerken zijn voor € 

5,00 (contant) te verkrijgen in 

de kerk. Misschien leuk om te 

hebben of cadeau te geven en 

leuk om te ontvangen. Misschien kan iemand ze voor u meebrengen 

als u zelf niet kan komen.  

 
Namens alle kunstenaars en de kerkenraad,  

Yvonne Meyer en Joke Westera  
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VERWONDERING 

Wanneer we het spoor bijster raken 
 

Het is een zoektocht. Nederland verkent de weg die ze moet gaan in 

deze coronatijd, maar lijkt soms het spoor bijster. De route, uitgezet 

door Mark Rutte en Hugo de Jonge, is voor sommigen dubieus en leidt 

tot weerstand. Waarom de bioscopen wel dicht en de kerken niet? 

Waarom de kinderen thuis houden  van de basisschool? Bij de Hema 

wel brood maar geen onderbroeken! Af een toe wordt het inderdaad 

wel een beetje kneuterig, daar zijn wij Nederlanders ook wel goed 

in….En je niets laten vertellen he? Iedereen zucht om het vaccin, en 

dan komt het er, en dan hoor je reacties als: “ me laten inenten? Dat 

weet ik nog niet, hoor….” Ik kan me voorstellen dat Diederik 

Gommers  wel eens  een boek door z’n kamer wil gooien, of zoiets. 

Wij willen onze eigen weg bepalen. We zijn geen kuddevolk, dat maar 

achter de menigte aanloopt. Dat maken we zelf wel uit. 

Verantwoordelijkheid is goed, maar wel met een eigen mening. 

Misschien hebben we  de collectiviteit ook wel een beetje uit het oog 

verloren, zijn we er niet meer zo aan gewend en masse ons te richten 

naar maatregelen die voor de hele maatschappij gelden. We zijn ergens 

te individualistisch geworden.  

Maar ook de wanhoop slaat toe. Bij de caféhouders, bij de eigenaar 

van dat gezellige Griekse restaurantje, waar je ieder jaar kwam, bij de 

evenementenbureau’s, bij…vul het maar in. Om  nog maar te zwijgen 

over degenen die door de corona zelf zijn getroffen. Die het nieuwe 

jaar op de IC mogen vieren.   

Op die momenten vraag je je misschien af : waar is God? Wat doet 

God? Doet God wat? Je richt je ogen misschien naar de hemel, je 

prevelt in jezelf een gebed…je vraagt om hoop, om steun. Helpt het? 

Er zijn theologen die vinden van niet. God kun je niet voor het karretje 

spannen van je menselijke problemen, vinden ze. God mag je niet 

manipuleren. God moet zelf de vrijheid hebben, en blijft ergens 

verborgen. Alleen zo kan Hij echt helpen. Echt kennen doen we Hem 

niet, we kunnen alleen de weg leren kennen die Hij met ons wil gaan. 
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Tja, natuurlijk, mooi gesproken door de geleerden, denk ik dan, maar 

ik blijf het soms moeilijk vinden. Wat is die weg dan? Vroeger zongen 

we over Abraham: “Zomaar te gaan met een stok in je hand…..” 

Abraham, die zoveel vertrouwen in God had, dat hij zelfs bereid was 

zijn enige zoon te offeren. Het blijft zo ongrijpbaar…..Dan denk ik: 

God heeft ook de wereld geschapen. Geeft Hij dan niet om zijn 

schepping? Voelt Hij zich er dan niet meer verantwoordelijk voor? 

Misschien hebben wij mensen er wel zo’n puinhoop van gemaakt,dat 

God zijn handen er van af heeft getrokken. Maar ook dat vind ik weer 

moeilijk te accepteren. We hebben ook onze eigen 

verantwoordelijkheid. Ook daar zijn trouwens in de lange 

kerkgeschiedenis nog hele discussies over gehouden. Hoe vrij ben je? 

Ben je vrij om te doen wat je wilt of ben je volledig afhankelijk van de 

genade van God? En,  keuzevrijheid is mooi, maar kies je dan niet 

volstrekt willekeurig, zonder er echt bij na te denken? Hoofdpijn zou 

je er van krijgen, als je er nog langer over na denkt! En we hebben al 

genoeg om ons nu druk om te maken. Daarom sluit ik het jaar met deze 

laatste column van 2020 af met een korte groet ter bemoediging: Houd 

de moed er in, je staat niet alleen! Je bent met de ander, en met De 

Ander. Goodgoan……. 

 

Martin Kila. 

 
Hartelijk dank 
Zondagmorgen 6 december werden we verrast met een prachtig 

boeket. Heel hartelijk dank. 

 

Alice en Roel Jansen 

 
Bedankt 
Blij verrast ontving ik van Bauke Post de zondagse bloemengroet van 

13 december jl. van onze kerk. Ik ben onder behandeling van een 

cardioloog en dat gaat goed. Heel hartelijk dank voor deze warme 

Hofkerkgemeente groet, 

Wiebe Valkema 
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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: 28 januari 2021. 

 

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: 

21 jan.  
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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