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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 
Vacant 
 
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:famschollaardt@gmail.com
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Rondom de diensten  
Nu ik dit stukje schrijf is juist beslist dat er niemand meer mag zingen 

in de dienst. Jammer, zeker voor u als trouwe luisteraar en kijker naar 

de zondagse diensten, maar ook voor onze vaste zangeressen Dorien, 

Joke en sinds Ina weer is begonnen met haar kosterswerkzaamheden, 

Trudy.  We stemmen nader af met de voorgangers of zij, terwijl een 

lied gespeeld wordt, de tekst kunnen oplezen. Natuurlijk hebben we 

vrijwel ieder lied op YouTube maar 'life' de tekst lezen heeft veel meer 

diepgang. 

Nu we aan een dominee loos tijdperk zijn begonnen komen er 

predikanten uit andere gemeenten. Fijn dat Gezina het elke keer weer 

voor elkaar krijgt dat we iedere zondag een predikant hebben! 

 

31 januari een bekende van Oldenzaal. Ds. Jan Bos uit Rolde reist 

wederom naar Oldenzaal. Het zal een plezierig weerzien zijn. Op 

afstand, dat dan weer wel... 

Hetzelfde geldt voor Ds. Wim Blanken die op zondag 7 februari uit 

Zutphen bij ons voorgaat. 

Zondag 14 februari, carnavalszondag, gaat Yvonne Meyer voor. 

Zonder carnaval maar wie weet kan Yvonne ons inspireren tot een 

individueel feestgevoel. Henk Warnaar is de organist.  

 

Op de eerste zondag in de 40 dagentijd, 21 februari komt Ds. Gert Jan 

Lambers Heerspink uit Delden. Gert Jan was jaren predikant in 

Tubbergen, ten tijde dat ondergetekende daar organist was. Nu voor 

het eerst weer samen in de Hofkerk. 

28 februari, de 2e zondag van de veertigdagentijd, gaat Ds. Olaf 

Haasnoot voor uit Usselo. 

 

Wij wensen u en jou ondanks alles, fijne en inspirerende diensten toe! 

Blijf gezond, houdt fysiek afstand en laten we toch, ondanks alles die 

fijne, warme gemeente weer worden zoals het altijd was en hopelijk 

weer gaat komen! 

Op naar Pasen!! 

 

Koos Schollaardt 
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Zondag – 31 januari - 10.00 uur  

 
Voorganger  Organist  

Ds. J. Bos (Rolde)  Dhr. J. Schollaardt  

Ouderling  Collectes  

Dhr. B. Post  1) Voedselbank  

Diaken  2) Eigen jeugdwerk  

Mevr. B. Frowijn   

College van kerkrentmeesters   

Dhr. B. Post   

 
Zondag – 7 februari - 10.00 uur  
 
Voorganger  Organist  

Ds. W. Blanken (Zutphen) Dhr. J. Schollaardt  

Ouderling  Collectes  

Mevr. Y. Meyer  1) Kerk in Actie/Werelddiaconaat  

Diaken  2) Beeld en geluid fonds Hofkerk  

Mevr. A. Wolbers   

College van kerkrentmeesters   

Mevr. I. Simao   

 

Zondag – 14 februari - 10.00 uur  

 
Voorganger  Organist  

Mevr. Y. Meyer  Dhr. H. Warnaar  

Ouderling  Collectes  

Mevr. J. Westera  1) Project kleine ring  

Diakenen  2) Orgelfonds  

Dhr. J. Bruil   

College van kerkrentmeesters   

Dhr. B. Post   
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Zondag –  21 februari - 10.00 uur 

1e zondag van de 40-dagentijd  

  
Voorganger  Organist  

Ds. G.J. Lambers Heerspink  Dhr. J. Schollaardt  

Ouderling  Collectes  

Dhr. H.  Medema  1) Kerk in Actie/Werelddiaconaat  

Diakenen  2) Ouderenwerk eigen gemeente  

Dhr. F. Woordes   

College van kerkrentmeesters   

Dhr. H. Medema   

 

Zondag –  28 februari - 10.00 uur  

2e zondag 40-dagentijd  

 
Voorganger  Organist  

Ds. Haasnoot (Usselo)  Dhr. J. Schollaardt  

Ouderling  Collectes  

Mevr. R. van Dijk  
1) St. Armoede bestrijding 
Oldenzaal  

Diakenen  2) Voor iedereen een kerk  

Mevr. J. Slinger   

College van kerkrentmeesters   

Dhr. H. Meulenbeld   
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Dominee Tieneke! 
 

Een afscheid dat anders is dan alle andere, in een jaar dat anders is dan 

alle voorgaande jaren. 

 

Geen top 2000 met een schone vloer waarop mee-wiegend of uitbundig 

mee-swingend het jaar uitgevierd kon worden.  

Wel de gezamenlijke beleving van muziek die beroert en die soms 

beter ons gevoel onder woorden brengt dan dat we zelf uit zouden 

kunnen drukken. Bijvoorbeeld over de uitdrukking van gevoel en over 

waarde van tijd zoals uit de musical Joe: 

 

Tel je de honderden dagen, duizenden uren, miljoenen seconden; Wat 

maakt het leven? hoe meet je een jaar? 

In dromen, in daden, in nachten, in koppen koffie, In meters, in geld, 

in vrijheid of strijd? 

Nee, tel niet in honderd of duizend 

Niet in miljoenen 

Meet in seizoenen van liefde je tijd. 

 

Daar komt voor ons veel in samen. We hebben een dikke drie jaar met 

elkaar opgetrokken en veel goede, bijzondere, soms confronterende en 

soms ook heftige en minder mooie momenten met elkaar beleeft. 

 

Wat daarbij wel steeds bleef is de basis van liefde, het oprechte en 

toegewijde waarmee je je inzet voor de mensen die het volgens jou en 

gelukkig ook volgens velen van ons het hardst nodig hebben.  

En ja dat is inderdaad ook vaak buiten de eigen kerkgemeenschap om 

die eigenlijk niet bestaande scheidslijn nog maar eens aan te halen.  

Ik denk terug aan je inzet voor het Armeense gezin Tamrazyan tijdens 

de marathondiensten in de Bethelkerk in Den Haag waar je op eigen 

initiatief en later ook met steunbetuigingen uit onze gemeente aan 

deelgenomen hebt.  

Maar ook het project overzomeren en deelname aan het 

inspiratieweekend op Terschelling met een aantal betrokken 

gemeenteleden.  
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En natuurlijk was er veel toewijding voor werk in onze gemeente zoals 

het werk met de jeugd, met de jong volwassenen, het bijstaan van 

mensen in de laatste levensfase, en ja zeker ook pastoraat op allerlei 

uiteenlopende wijzen direct als mensen er om vroegen, als het op je 

pad kwam of gewoon tijdens het bekende bakkie Scholtenhof. 

 

Er is veel goeds om op terug te blikken maar het zou “window 

dressing” zijn om niet ook aan te geven dat het af en toe flink knetterde. 

Ik denk omdat mensen met passie het nu eenmaal ook flink oneens 

kunnen zijn. Ik herinner me de uitspraak “breek niet de vleugels van 

een vogel en vraag hem dan te vliegen” die we van jou voor de voeten 

geworpen kregen. Oprecht maar ook oprecht was de gedachten bij 

anderen van “breek niet je vleugels en vraag de vlucht dan mee te 

vliegen” waarmee ik maar wil zeggen: soms liepen de gedachten uiteen 

en gelukkig hebben we dat ook naar elkaar uitgesproken wanneer het 

nodig was. 

Belangrijk punt dat je ons meegegeven hebt waarmee we verder op 

weg gaan is afkomstig uit Jeremia: “Bid tot de Heer voor de stad en 

zet je in voor haar bloei, want de bloei voor de stad is ook jullie bloei” 

Dat is een mooie opdracht voor ons om mee door te gaan want de 

medemens waar die zich ook bevindt, dichtbij of veraf is de moeite 

meer dan waard om ons voor in te zetten.  

Belangrijker dan verschillen van inzicht of mening is de liefde van God 

waarin we ons gezien voelen en gekend weten. Die basis en dat 

vertrouwen delen we en daarin gaan we ieder ons weegs, soms met 

wind tegen maar zeker niet gekortwiekt of met gekneusde vleugels. 

 

Je hebt gekozen je vleugels weer uit te slaan terug naar het weidse 

Friesland te trekken en we wensen je daar alle goeds en inspiratie toe. 

Of zoals je uit gedicht Phoenix van Hendrik Marsman lichtte:  

 

Vlam in Mij, laai weer op, 

Hart in mij heb geduld 

Verdubbel het vertrouwen 

Vogel in mij, laat zich opnieuw ontvouwen 

Het nest is goed, maar het heelal is ruimer. 
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En als de vogel dan ergens in Friesland weer op het nest landt, is het 

goed als daar een lekker maal klaar staat en we sturen je daarom graag 

op reis met het gereedschap om dat goede maal nog beter te kunnen 

voorbereiden. En natuurlijk komen we langs om het te proeven!! 

 

Tieneke bedankt voor wat je voor de mensen hier in Oldenzaal en in 

de Hofkerk die aan je toevertrouwd waren gedaan en betekend hebt. 

Het ga je goed, Vaya con Dios! 

 

De bêste winsken, namens de Kerkenraad, 

Gerrit Dortland, Arjen van Dijk, René Dreierink 

 

Samen positief en opbouwend  
 

Psalmen 119:105  

Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad.  

 

Spreuken 25:11  

Het juiste woord op de juiste tijd is als een gouden appel op een 

zilveren schaal. Oproep aan de leden van de kerkenraad  

 

Lieve mensen,  

Ik wil een zachte doch dringende oproep aan ons allen doen.  

We leven in een moeilijke tijd: in de wereld en in onze 

kerkgemeenschap. Dominee Tieneke is weg en liet ons, helaas, een 

bijzonder krantenartikel achter. Er is boosheid, verdriet, onbegrip en 

frustratie in de gemeente en, waarschijnlijk ook in ons zelf. Het is goed 

om dit naar iemand toe uit te spreken als je ermee rond loopt. Ik hoop 

dat je bij iemand daarvoor een goed gehoor vindt.  

Het risico is dat we er over blijven praten vanuit de emotie en dat met 

deze en gene. Op die manier gehoor vinden bij elkaar is niet 

opbouwend voor de gemeente.  

Er moet dit jaar veel gebeuren! We moeten de gemeente bij elkaar zien 

te houden, terwijl we elkaar nauwelijks kunnen ontmoeten. We moeten 

op zoek naar een nieuwe predikant. Het pastoraat verdient volop de 

aandacht, maar we hebben (nog) een gebrek aan menskracht.  
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De veranderingen die voor de deur staan. De onrust die dat creëert: wat 

is nou het plan en wat is al concreet. Hiervoor zijn we hard bezig om 

daar helderheid in te krijgen. Mijn oproep aan ons allen gaat hierover:  

Wees je ervan bewust hóe je reageert, vooral op pessimisme en 

negativiteit.  

Het helpt als we met ons hart reageren en ons bewust zijn van de 

woorden die we kiezen. Laten we een optimistische, positieve energie 

met elkaar uitstralen. Dat wíj er vertrouwen in hebben, ondanks wat er 

IS gebeurd en ons nog zal overkomen.  

Dat de bovengenoemde Bijbelteksten ons tot leidraad mogen zijn, is 

mijn diepe wens van dit moment. 

 

Namens de Kerkenraad, 

René Dreierink 

 

 

 

Het hek van de Hofkerk is open en de deur is ‘los’, maar we kunnen er 

geen gebruik van maken nu ons tijdens de lockdown periode wordt 

ontraden om samen te komen. De gezellige eerste zondag van het 

nieuwe jaar moesten we het doen zonder elkaars gezelschap, zonder 

koffie met Nieuwjaars- rolletjes, maar gelukkig mét een mooie dienst 

geleid door Joke Flokstra. Wat zijn we blij met de streaming, zodat we 

alles live kunnen volgen. 

Er zijn echter heel veel belangstellenden door het hele land op 

zondagmorgen voor alle kerkdiensten, dus deze service is soms 

overbelast en dat geeft storing. Ondervinding heeft geleerd dat op een 

ander tijdstip de dienst teruggekeken kan worden, zonder storing. 
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Vermoedelijk zal de PKN nog wel een oplossing proberen te vinden 

voor dit ongemak. 

 

De lockdown 

De lockdown is verlengd tot minimaal 9 februari, dus ook de 

kerkdiensten van de Hofkerk zijn t/m 9 februari weer alleen te volgen 

via de website met beeld via de livestreaming of alleen geluid en/of via 

de Lucaskastjes. 

 

De Hofkerk 2021 

We namen in december na 3 jaar en 4 maanden afscheid van ds. 

Tieneke v. Lindenhuizen. We gaan een predikant loos tijdperk 

tegemoet. We deden dat eerder en we hopen er ook dit keer weer goed 

samen uit te komen. Ondanks de coronacrisis hoopt de kerkenraad 

(KR) dat we elkaar kunnen blijven steunen en elkaar in de toekomst 

weer mogen ontmoeten. 

 

Wat is er geregeld voor de komende maanden? 

 Preekvoorziening: Geziena Medema heeft het preekrooster 

gevuld voor 2021, dus die voorziening is met (veel) inspanning 

geregeld. Geziena schrijft ook elke week een aankondiging in 

de Glimlach. 

 Consulent: Ds. Roelof Kloosterziel van Weerselo en 

Ootmarsum is gevraagd en hij heeft in het consulentschap 

toegestemd. De KR zal nog afspraken maken over hoe en wat, 

zeker ook met het oog op deze eerste lastige ‘corona’ maanden. 

 Jeugd: Hanneke Caron, voor velen van ons al een oude bekende 

en zeker voor de jeugd, zal komende tijd het jeugdwerk (in 

overleg en samen met de jeugdouderling) en de catechisatie op 

zich nemen. Ze heeft hiervoor een plan ingediend bij de 

Kerkenraad.  

 Het pastoraat. De afgelopen 3 jaren hebben de ouderlingen en 

Yvonne Meyer veel pastoraatswerk m.n. onder ouderen 

gedaan. Voor de komende dominee loze tijd, waarin door de 

lockdown en de pandemie nog meer vraag is naar een gesprek 
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en zo mogelijk een ontmoeting hebben we Yvonne gevraagd 

haar taak tijdelijk uit te breiden. Zij is daartoe bereid. 

 Voorgaan in een afscheidsdienst en uitvaarten begeleiden 

verzorgde Yvonne Meyer al voor de Hofkerk en dat blijft zij 

doen. 

 De solvabiliteitsverklaring. De Kerkenraad heeft bij het Breed 

Moderamen van de classis en het regionaal orgaan de aanvraag 

ingediend voor het beroepen van een predikant voor een halve 

weektaak (50 %) 

 De beroepingscommissie is na een oproep in de Hofstem en na 

verzoeken van de kant van de Kerkenraad inmiddels compleet. 

De beroepingscommissie bestaat uit de volgende personen: 

Jaap Flokstra (vz), Joop Bruil, Mirjam van Es, Anouk 

Brugging, Clary Lentfert, Corrie Christenhusz en Gerrit 

Dortland. Op een later tijdstip zullen wij u nader informeren 

over de beroepingscommissie en hun werkzaamheden. 

 De vrijwilligers. U bent met velen en daar zijn we dankbaar 

voor. Wel heeft de Hofkerk nog enkele vacatures voor 

ambtsdragers te vervullen. Mocht u interesse hebben laat het 

ons weten.  

 

AKB 

Aktie kerkbalans is van start gegaan, volg alstublieft de berichten van 

de PKN en van uw ‘Loper’ goed op. We zijn heel blij dat er weer 

zoveel vrijwilligers op pad gaan. We hopen dat we ook uw toezegging 

voor de jaarlijkse gift voor de Hofkerk weer mogen ontvangen. 

 

Namens de Kerkenraad, 

René Dreierink 
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CONSULENT 
 

Mijn naam is Roelof Kloosterziel. Met het vertrek van Tieneke van 

Lindenhuizen ben ik benaderd als consulent voor de vacante periode 

in de Protestantse gemeente te Oldenzaal. 

De kerkorde (ordinantie 4-12) schrijft voor dat het de taak van een 

consulent is om de kerkenraad bij te staan en het beroepingswerk te 

begeleiden. 

Daarnaast is het mogelijk dat de consulent in de vacante periode 

gevraagd wordt ‘ambtelijke werkzaamheden’ te verrichten voor een 

maximaal aantal uren. 

  

Graag stel ik mij even voor: 

Ik ben geboren in Meppel in 1960; heb theologie gestudeerd in 

Kampen. Daar leerde ik Harmke kennen. We trouwden en kregen twee 

zoons. 

In 1991 ben ik begonnen als gemeentepredikant in Schoonoord (4 

jaar), vervolgens Leek (8 jaar), Delfzijl-Noord (8 jaar), Ruinerwold (9 

jaar). 

De laatste twee jaar in Ruinerwold kreeg ik IJhorst/De Wijk erbij voor 

50%. Sinds anderhalf jaar ben ik verbonden aan Ootmarsum (60%) en 

Weerselo (40%). 

We wonen met veel plezier in de pastorie op het Stift. 

Het consulentschap is mij niet vreemd en ik heb er alle vertrouwen in 

dat we samen deze periode zullen doorkomen tot er weer een nieuwe 

predikant voor de Hofkerk is gevonden. 

Mocht u / jij vragen hebben, ben ik bereikbaar. 

 

Ds. Roelof Kloosterziel 

Tel. 299387 email: kloosterziel-smit@planet.nl 

 

mailto:kloosterziel-smit@planet.nl
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MEELEVEN  
Bij Wies Sanderman is een lelijk plekje op de 

tong verwijderd. Ook al was maar een klein 

puntje, ze heeft er nog wel last van. Wies: van 

harte beterschap! 

 

Bij Cor van Hemert is het weer rustig. 

Hartslag en bloeddruk zijn elke ochtend goed. 

Dat is fijn! Inmiddels is hij vier kilo kwijt, wat een gunstig effect heeft 

op het hart. Ze zijn allebei erg geschrokken, maar zijn heel blij dat het 

nu weer de goede kant op gaat.  

En wij zijn blij voor en met jullie! 

 

Voor iedereen die ziek is: van harte beterschap. 

Voor iedereen die gezond is: houd vol, blijf voorzichtig en zorg goed 

voor jezelf en elkaar. 

 

Het pastoraal team 

 

Oproep 1 
Liturgie van de zondag, digitaal 

Inmiddels kunnen we de kerkdiensten 

volgen via het internet. Mensen met een 

laptop of computer/smartphone hebben 

er beeld bij, mensen met het Lucaskastje 

alleen geluid. 

We proberen de voorgangers te instrueren ‘noem vooraf de liederen 

die je gaat zingen’, maar het wordt ook nog wel eens vergeten.  

Ik vind het altijd prettig om een liturgie te hebben en te kijken wat er 

komt. Thuis kun je dan alvast de liederen in het liedboek opzoeken, 

want zingen doen we dan natuurlijk wel! 

Mijn idee is nu dat het fijn is om, via de digitale snelweg, elke zaterdag 

de liturgie voor de zondag op te sturen. Meerdere kerken geven deze 

service, óf, en dat kan ook, plaatsen de liturgie op de website.  

Ik wil u en jou daarom oproepen mij je mailadres door te geven als je 

hiervoor belangstelling hebt. Je denkt misschien dat ik de mailadressen 
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van de Hofbrief kan gebruiken, maar dat is niet toegestaan in de 

privacy wet. Vandaar een aparte oproep voor het mailadres speciaal 

voor de digitale liturgie. 

Heb je belangstelling: stuur dan een mailtje naar 

ycmeyer60@gmail.com (let op, twee keer een Griekse Y!) en ik neem 

je in het liturgiebestand op. 

 

Hartelijke groet, 

Yvonne Meyer 

 

Oproep 2 

Assistentie internet/Wifi 

Een tweede oproep wil ik doen richting de jongelui en die mensen die 

verstand hebben van computers, internet en Wifi. Lang niet alle, 

voornamelijk oudere, leden van onze kerk zitten op Wifi of weten hoe 

ze de diensten kunnen meebeluisteren via een tablet of smartphone. 

Ik zou het super vinden als er een aantal mensen zijn die we kunnen 

bellen voor assistentie op dat gebied. De oudere die graag de diensten 

thuis wil volgen maar niet weet hoe dat moet, kan ik dan koppelen aan 

iemand die er verstand van heeft en bereid is te helpen. 

Hoe mooi is dat?!! 

 

Heel graag wil ik ook meer gebruik maken van beeldbellen. Door 

middel van MEET van Google of ZOOM elkaar ontmoeten bij een 

kopje koffie. Een digitaal Bakkie zeg maar. Stel je het eens voor: elkaar 

spreken vanuit je luie stoel met een kopje koffie erbij. We kunnen zelfs 

een vast moment met elkaar afspreken. En wie er zin heeft en tijd heeft 

stuurt een mailtje en komt er dan bij. En ja, dat moet dan natuurlijk ook 

eerst geoefend worden en uitgelegd; en daar heb ik dan die extra 

handjes en wijze neuzen voor nodig. 

 

Wil je helpen en heb je af en toe tijd én geduld om een ander wegwijs 

te maken: stuur me een mail of bel me om je op te geven. We hebben 

je nodig!!!  

 

Alvast mijn hartelijk dank! Yvonne Meyer 



15 

Kaarsje opsteken 
Tijdens de kerkdienst voorafgaand aan de voorbeden worden de 

kerkgangers in de gelegenheid gesteld een kaarsje op te steken om iets 

of iemand te gedenken. In deze periode in elk geval tot half februari, 

maar misschien nog wel langer, kunnen we dat niet zelf doen. Tijdens 

de zomer- en herfstmaanden konden de kerkgangers een 

voorbedebriefje inleveren voor de dienst, maar ook dát is nu 

onmogelijk. 

 

Kerkgebouw 
Verzoek van de koster: Als je in het kerkgebouw de grote zaal, de 

Hofkeuken of de Bovenhof wilt gaan gebruiken, dan graag de koster 

d.m.v. een telefoontje, mail of appje informeren. Ook als je gebruik 

maakt van de sleutel uit het sleutelkastje. Belangrijk voor de planning 

in de agenda. Maar ook voor Ina, dan weet zij wanneer wat bezet is, 

wat er klaargezet moet worden of wat er schoongemaakt moet worden. 

(dit laatste is i.v.m. de pandemie ook erg belangrijk) 

 

Inge Simao  

 

Collectedoelen van de diaconie in februari 
7 februari: Kerk in Actie/Werelddiaconaat: Bangladesh, beter bestand 

tegen het water: Bangladesh is vaak in het nieuws vanwege 

overstromingen. Door de klimaatverandering zullen die helaas steeds 

vaker voorkomen. De overstromingen spoelen de oogst van de toch al 

zeer arme bevolking weg. Dit heeft direct gevolgen voor hun 

levensonderhoud. Kerk in Actie helpt de inwoners van Bangladesh na 

een ramp, maar ook hoe ze zich zo goed mogelijk kunnen 

voorbereiden. Dit kan bijv. door gewassen te kiezen die beter bestand 

zijn tegen storm en regen.  

14 februari: Project Kleine Ring: het collectedoel van de Kleine Ring 

voor 2021 is: “Save the Children”: Help kinderen in nood! Elk kind 

verdient een eerlijke kans, maar helaas zijn er wereldwijd nog heel veel 

kinderen in nood als gevolg van oorlog, rampen en armoede. Zij 

sterven aan ondervoeding en ziektes, kunnen zich niet ontwikkelen op 

school en groeien op in een onveilige omgeving. Wij blijven ons, zeker 



16 

nu, onvoorwaardelijk inzetten voor deze kinderen. Save the Children 

helpt in de hele wereld kinderen in nood met medische zorg, voedsel, 

veilige opvangplekken, zorg voor alleenstaande kinderen en 

onderwijs.  

21 februari: Kerk in Actie/Werelddiaconaat: Moldavië, kerk helpt 

kwetsbare mensen: Door de economische situatie in Moldavië zien 

veel mensen geen andere mogelijkheid dan een baan te zoeken in het 

buitenland. Dit heeft desastreuze gevolgen voor de samenleving: in 

sommige dorpen wonen alleen nog maar ouderen en jongeren. Kerk in 

Actie ondersteunt kerken die hen stimuleren om voor elkaar te zorgen. 

Jongeren helpen eenzame en zieke ouderen. Andersom bieden ouderen 

de jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun 

verhaal terecht kunnen.  

28 februari: Stichting Armoede Bestrijding Oldenzaal. 

 

Namens de diaconie, Joke Flokstra 

 

Collecten in tijden van corona 

 
Zolang de diensten in de Hofkerk alleen via livestream zijn te volgen, 

kunt u in ieder geval vanuit huis meedoen aan de collecten door uw 

gift over te maken naar de rekening van de diaconie: 

NL42ABNA0595523544 met vermelding van het collectedoel. En 

naar de bankrekening van de Hofkerk: NL60ABNA0595895700 met 

vermelding van het collectedoel. Degenen die de collecten met de 

smartphone betalen, kunnen via de Givt-app doneren. 

 

Namens de kerkenraad,  

Joke Flokstra en Inge Simao 

 

De Hofvijver 
Ondanks dat we in een nare tijd leven denken toch nog mensen aan 

anderen die spullen goed kunnen gebruiken en dat is heel fijn. Zelfs 

mensen buiten de Hofkerk weten ons te vinden.  
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We hebben aangeboden gekregen een tv, radio, wiegje met toebehoren 

een kinderwagen en een receiver. 

Als u nog klusjes heeft en het kan wat Corona betreft, laat het ons dan 

weten en we kijken dan of het mogelijk is. 

 

Met een hartelijke groet namens de diaconie 

Jet Slinger-de Graaf, tel. 662093 of 06 81504914 

jetslinger10@gmail.com 

 

LICHT IN DE TUNNEL 

 
Aan het begin van de vaccinaties zei Rutte: "Er is licht aan het eind 

van de tunnel". Geldt dat misschien ook voor christenen? Ik denk 

daarbij direct aan Johannes 1, waar Johannes zegt: "het licht schijnt in 

de duisternis en de duisternis heeft het niet kunnen uitdoven." Kijk ik 

naar deze tijd, ons leven en de kerken, dan lijkt het alsof steeds meer 

licht wordt uitgedoofd. De vraag voor iedereen blijft, waar kijk je naar, 

vooral als je wordt geplaagd door eenzaamheid, ziekten en pijn. Een 

christen is gelukkig niet afhankelijk van zijn omstandigheden of een 

vaccinatie! Zelfs de dagelijkse duisternis van deze zwaar bewolkte 

eerste weken van de maand januari zal niet in staat zijn om het licht in 

onze harten te doven!! Als het goed is, zal geen christen de woorden 

van Rutte herhalen. Laat de hele tunnel verlicht blijven, want Jezus is 

ons licht. Ook onze kerk leeft vanuit deze hoop en dat is ons leven in 

deze donkere tijd. 

Uiteraard is Gods licht aan het eind van de tunnel, maar Hij is er ook 

met zijn licht IN de tunnel, want Jezus Christus zal jou en mij de weg 

wijzen naar het licht, waar geen duisternis is. 

“Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.” 

(Psalmen 119: 105)  

 

Ernst van Olffen 

 

 

 

mailto:jetslinger10@gmail.com
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Jongeren van groep 7/8 
Zoals jullie waarschijnlijk wel mee hebben gekregen is Ds. Tieneke 

verhuisd en heeft de kerkenraad van de Hofkerk aan mij gevraagd of 

ik een aantal jeugdactiviteiten over zou willen nemen. Zo ook de 

Basiscatechese. Het lijkt me echt leuk om jullie (jongeren zittend in 

groep 7/8) te ontmoeten en ik nodig je dan ook van harte uit om samen 

met mij 6x bij elkaar te komen in de Hofkeuken van de Kerk. Samen 

in gesprek komen over van alles rondom geloof. Ik zal het ongetwijfeld 

anders doen dan Ds. Tieneke maar dat ontdek je vanzelf! Ik ben vooral 

benieuwd ook naar jullie vragen want die zullen er vast zijn. En 

mochten ze er niet zijn dan gaan we samen op zoek. Want geloven 

blijft een wonderlijk iets!  

Dus... ben je erbij? Ik hoor graag even van je terug. En mocht je een 

vriendje of vriendinnetje mee willen nemen... dan vind ik dat alleen 

maar leuk! Op de poster vind je de data en de tijd en hoop je daar te 

zien. App of mail je mee even? (hannekecaron8@gmail.com 

0621813281) 

  

Hartelijke groet, Hanneke Caron  

mailto:hannekecaron8@gmail.com
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Hofbrug en Jeugdkerk 
 

De Hofbrug begint weer in februari. Dit is op de vrijdagavonden 19, 

26 februari en 5, 12, 19, 26 maart van half 8 tot half 9 in de Keukenhof 

in de Hofkerk. De eerstvolgende Jeugdkerk is op 31 januari, aanvang 

om 10.00 uur. De Hofbrug en Jeugdkerk wordt geleid door Martin, 

Hanneke en Gerard. Als fysieke ontmoetingen niet mogelijk zijn dan 

zal er gekeken worden naar (online) alternatieven. 

 

Gerard Pape 

 

Dank  
 

Hartelijk dank voor de kerstgroet van de diaconie en voor de vele 

kaarten van de Hofkerkers.  

 

Alle Oosterhof  

 

Hartelijk dank voor de bloemen die ik mocht ontvangen na mijn 

thuiskomst.  

 

Renske Vlasblom-Scheringa  

 

Hierbij een bedankje aan de Hofkerk gemeenteleden voor het 

meeleven in het ziekenhuis en bij thuiskomst.  

Het heeft ons goed gedaan. Wij zijn blij om bij zo’n mooie gemeente 

te mogen horen.  

 

Cor en Alie van Hemert 
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VERWONDERING 
Een kaal nieuw jaar 

 

Ik weet niet hoe u de maand doorgekomen bent, maar ik had een beetje 

een stuurloos gevoel. Zo’n gevoel dat je de hele tijd maar een beetje 

ronddobbert en nergens houvast vindt. Dat er nergens vaste grond 

onder je voeten te vinden is. Alsof je in een vreemd gebouw rondloopt 

en niemand je kan zegggen waar de uitgang is. Of wanneer je naar 

buiten mag. 

Veel zekerheid wordt ons op het moment natuurlijk ook niet geboden. 

Een kabinet dat opstapt, een lockdown waarvan het einde nog niet in 

zicht is en als klap op de vuurpijl een Brits coronavirus dat vele malen 

besmettelijker is dan ons “eigen” virus.  De vaccins worden gegeven, 

maar er is nog onduidelijkheid over wie ze op dit moment al wel mag 

hebben en wie nog niet. De huisartsen mochten van minister de Jonge 

eerst wel, later weer niet, en toen weer wel een spuit. En zijn er wel 

voldoende zorgmedewerkers die kunnen vaccineren?  

De onzekerheid over wat wel en niet kan, wat wel en niet mag, sijpelt 

door in onze huiskamers, in de kantoren, in families en 

vriendengroepen. Sommigen hebben er lak aan en worden opgepakt 

bij een “coronafeestje” met een boete van € 95 op zak. Ze hebben het 

er blijkbaar voor over.  

In Twente is de besmettingsgraad het hoogste van heel Nederland. 500 

op de 100.000 Twentenaren las ik zaterdag in de krant. Ook leuk om 

te weten…..Het schijnt met ons gevoel voor noaberschap te maken te 

hebben. Nathalie Baartman beschrijft het treffend in haar column: 

Staat de buurvrouw op de stoep met een maaltje boerenkool, dan stuur 

je zo’n mens toch niet weg? Nee, dan zeg je: “Kom d’r in! Woj’ 

koffie?”  

Het zit gewoon niet in onze aard. Om niet even samen te lachen, samen 

te komen, te drinken, even een hand op de arm. Niet dat ik zo 

bourgondisch ingesteld ben of wekelijks hordes mensen over de vloer 

heb, maar er zijn grenzen. En nu komt ook nog de avondklok. Niet dat 

we nog naar zoveel dingen toe konden ’s  avonds, maar toch. Het 

schijnt zelfs dat mensen vragen om een “leenhond” om nog even een 
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rondje buiten te kunnen lopen voor het slapen gaan….gekker moet het 

toch niet worden.  

De saamhorigheid lijkt te verdwijnen. Het duurt sommige mensen 

gewoon te lang. Zelfs de eensgezindheid in de kerken is weg. De 

meeste kerken zijn dicht, maar in Barneveld zaten  de kerkgangers op 

zondag nog gewoon in de banken. Vrijheid van godsdienst heet het. Ja, 

maar is geloof ook niet zoiets als omzien naar elkaar? Rekening 

houden met de buurman of de collega die je nu misschien besmet?  

Kijk, daar kan ik me dus nogal aan ergeren. Maar ook daar kom je niet 

verder mee… 

Je kunt je ergeren, je zorgen maken, bang zijn. Terecht vind ik. Maar 

soms zie ik beelden op tv of internet voorbij komen van een kind in 

Ethiopië, dat zal sterven omdat er geen medicijn is tegen 

longontsteking. Een simpele penicilline, bij ons binnen twee dagen af 

te halen bij de apotheek. Voor iedereen kostenloos beschikbaar. Je hebt 

neiging om te zappen naar een andere zender. We hebben nu even onze 

eigen zorgen. Maar toch….opent de corona onze ogen ook niet 

enigszins om te zien wat een virus nu echt met mensen kan doen? Hoe 

het een leven kan vernietigen?  

Daarom hoop ik dat, wanneer we uit deze crisis zijn, wanneer we een 

vaccin hebben dat afdoende werkt, we toch anders gaan denken. Dat 

we, wanneer we weer feesten, sporten, op vakantie gaan, in het 

restaurant zitten, toch nog een moment denken aan dat jongentje uit 

“dat land ver weg”. Dat nog nooit gehoord had van een medicijn dat je 

beter maken kon.   

 

 

Martin Kila. 
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Corona, 

 

Het coronavirus heeft heel de wereld in zijn greep,  

om wat te doen, is nu de vraag, zijn er mee bezig,  

maar het gaat wel traag,  

want om de epidemie met middelen te gaan bestrijden,  

moet je je richten op de komende tijden.  

Want het is niet, van dat doen we hier maar even,  

je moet wel je ziel en zaligheid ervoor geven.  

Als je ziet wat wij om elkaar geven,  

dan betekent dit,  

het einde van ons leven.  

Want mensen moorden elkaar elke dag,  

zij hebben geen eerbied voor gezag.  

De wereld wordt hiermee geschonden,  

en gaat dus aan geweld ten onder.  

De Heere Jezus heeft de opdracht gegeven,  

houd je aan de wet en je zult leven.  

Maar door het doden en onze zonden,  

hebben wij die wet geschonden. 

Maar door Zijn dood en opstanding aan het kruis,  

komen wij weer in het Vaderhuis.  

  
C. van Hemert 
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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: 26 februari 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: 

18 febr.  
vóór 18.00 

uur 



27 

 

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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