
1 

  
 
 
 
 
 
 
 

43e jaargang nr. 3 

Maart 2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2011 



2 

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 
 
 
Inmiddels zijn we in de 40 dagentijd aangekomen, de kleur van de 

liturgie is paars. De 40 dagen voor Pasen, beginnend op 

Aswoensdag, de woensdag na carnaval tot Pasen, de zondagen niet 

meegeteld. In het paarse antependium in de Hofkerk staan ook 40 

hokjes. De vastentijd wordt deze periode ook wel genoemd. In de 

Protestantse kerk wordt hier ook wel aandacht aan gegeven.  

Een paar bekende gastpredikanten nemen ons mee naar de "stille 

week". 

 

Zondag 7 maart komt Ds. Rienke Vedders Dekker uit Markelo naar de 

Hofkerk. Zij is geestelijk verzorger bij Carint Reggeland. 

 

Op 14 maart gaat Ds. Annerie Snier uit Goor weer voor. 

 

Ds. Esther Scheer uit Tubbergen komt op 21 maart en op 28 maart gaat 

Ds. Peter ten Kleij uit Nijverdal voor in een dienst in de Twentse 

Sproake. 

 

We wensen u en ons veel bezinning in deze extra bijzondere tijd toe! 

Blijf gezond! 

 

Koos Schollaardt  
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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) Armoede bestrijding Oldenzaal  

Diaken  2) Voor iedereen een kerk  

Mevr. J. Slinger   

College van kerkrentmeesters   

Dhr. H. Meulenbeld   

 
Zondag – 7 maart - 10.00 uur  
3e zondag 40-dagentijd  
 

Voorganger  Organist  

Ds. R. Vedders-Dekker (Markelo) Dhr. J. Schollaardt  

Ouderling  Collectes  

Dhr. G. Pape  1) Amnesty International  

Diaken  2) Eigen PKN gemeente  

Mevr. C. Vrielink   

College van kerkrentmeesters   

Mevr. I. Simao   

 

 

Zondag –  14 maart - 10.00 uur  

4e zondag 40-dagentijd  

 
Voorganger  Organist  

Ds. A. Snier (Goor)  Dhr. H. Warnaar  

Ouderling  Collectes  

Dhr. B. Post  1) Dorcas  

Diakenen  2) Instandhouding pastoraat  

Dhr. G. Dortland   

College van kerkrentmeesters   

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

5e zondag 40-dagentijd  

 
Voorganger  Organist  

Ds. E. Scheer (Tubbergen)  Dhr. J. Schollaardt  

Ouderling  Collectes  

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

Diakenen  2) Onderhoud kerkgebouw en tuin 

Mevr. B. Frowijn   

College van kerkrentmeesters   

Dhr. H. Medema   

 

Zondag - 28 maart - 10.00 uur  Dienst in de Twentse sproake  

5e zondag 40-dagentijd  

 
Voorganger  Organist  

Ds. P. ten Kleij (Nijverdal)  Dhr. J. Schollaardt  

Ouderling  Collectes  

Mevr. J. Westera  1) Armoede bestrijding Oldenzaal  

Diakenen  2) Beeld en geluid fonds Hofkerk  

Mevr. A. Wolbers   

College van kerkrentmeesters   

Dhr. H. Meulenbeld   
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Meeleven 
Mevrouw Nellie Boldingh kampt met 

gezondheidsproblemen. Een en ander wordt 

onderzocht. Een ingreep is zeer waarschijnlijk, maar 

daarvoor moet ze eerst wat meer op krachten komen.  

Nicol Boldingh gaat weer wat beter na lang 

geworsteld te hebben met een burn-out. Een uitdaging 

om goed ook op jezelf te passen nu met de zorg rondom je moeder. 

We wensen jullie beiden veel kracht, sterkte en liefde. 

 

De heer Roel Jansen heeft na verschillende pogingen een goede kuur 

te pakken voor pijnbestrijding. Wat fijn dat er weer even meer 

ontspanning kan zijn en aandacht voor andere dingen. 

 

We hebben diverse mensen gebeld en dat blijven we ook doen. De 

berichten zijn zeer wisselend van geen last met of door corona tot zeker 

wel gevoelens van eenzaamheid. We vragen u dringend om ons een 

seintje te geven als u behoefte heeft aan een gesprek via de telefoon of 

als u heel graag bezoek wilt van een van ons.  

 

Houd vol en blijf gezond, 

Het pastoraal team 

 

Onderweg naar Pasen 
 

Woensdag 17 februari was het Aswoensdag; het 

einde van het carnaval, het begin van de 

vastentijd/veertigdagentijd. 46 dagen voor Pasen. 

Onze katholieke broeders en zusters, voor wie daar 

nog betekenis aan hechten, halen op deze dag een 

askruisje. De as staat symbool voor onze menselijke 

beperktheid en sterfelijkheid: uit stof zijt gij geboren, tot stof zult gij 

vergaan.  
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Pasen: het onderweg zijn naar de geboorte van het vleesgeworden 

Woord: Christus. De geboorte van de mens die laat zien hoe wíj goede 

onderdanen kunnen worden van het koninkrijk.  

Veertig dagen: een getal dat vaker voorkomt in de Bijbel. Veertig jaar 

trok het volk Israël door de woestijn. Het is geen letterlijk-historische 

tijd maar een ‘theologische’ tijd. Veertig dagen en nachten in een 

situatie verkeren, is in een crisis verkeren; bovenal de crisis tussen de 

Heer en zijn volk, tussen God en onszelf. Crises die staan in het 

perspectief van de toekomst. Een totale tijd waarin je de crisis in haar 

geheel ondergaat. Zo kunnen de veertig dagen en nachten een periode 

van boete, vasten, straf, beproeving of lijden zijn. Samengevat een 

periode van bezinning, die aan een nieuwe fase voorafgaat. 

(bron: Symbolen in de Bijbel – Den Heyer, Schelling) 

 

Wat gaat u doen in deze tijd? Hebt u een plan? Volgt u de 

veertigdagenkalender of een ander programma? Gaat u vasten? Ruimt 

u misschien (meer) tijd in om over uzelf na te denken?  

Het is goed om na de winter, in de richting van het voorjaar, te kijken 

waar u wel klaar mee bent en los kunt laten en wat nog extra voeding 

nodig heeft om straks tot volle wasdom te kunnen komen. Een 

natuurlijk proces dat zich elk jaar weer aandient.  

 

Hoe u het ook invult: ik wens u een goede, zinvolle tijd toe. 

 

Oproep 

Wij zitten dringend verlegen om uitbreiding van ons pastoraal team. 

Hebt u tijd, bent u geïnteresseerd in de verhalen van uw medemens en 

kunt u goed luisteren en reflecteren op wat u aangereikt wordt: laat het 

ons weten. U kunt bezoekwerker worden of ouderling. We gaan graag 

met u in gesprek om te kijken wat het beste bij u past. 

 

Yvonne Meyer 
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IN MEMORIAM Piet Vlasblom 
* 11-9-1944 † 15-1-2021 
 

“Heer, die mij ziet zoals ik ben, 

dieper dan ik mijzelf ooit ken,  

kent Gij mij, Gij weet waar ik ga…” 
 

Deze woorden staan bovenaan de rouwkaart van Piet Vlasblom 

geschreven. 

 
Pieter Eduard Vlasblom werd geboren op 11 september 1944. Hij 

groeide op in een onderwijzersgezin waar geloof en kerk centraal 

stonden. Zelf stortte hij zich al snel in het plaatselijke jeugdwerk en 

ging na de mulo naar de Kweekschool in Den Haag, waar hij Renske 

leerde kennen. Zij trouwden in 1967 en in 1969 werd dochter Mariëlle 

geboren. 

Na een paar jaar werken als vakleerkracht in Den Haag kreeg hij een 

baan bij de Stichting Jeugdwerk Groningerland voor Veendam en 

omstreken. Daar werd in 1973 dochter Kirsten geboren. 

Na enkele jaren verhuisde het gezin naar Beuningen bij Nijmegen waar 

Piet ging werken als geestelijk verzorger op Kinderdorp Neerbosch. In 

deze jaren waren kinderen en jongeren bij Piet en Renske thuis welkom 

in hun vakanties en weekenden wanneer ze niet naar hun eigen familie 

konden. 

In 1976 kreeg Piet een functie bij het landelijk jeugdwerk, het CJV, 

onderdeel van de YMCA. Hij ging veel op reis voor conferenties in het 

buitenland en begon aan de studie Theologie.  

Ook in die periode bleef hij maatschappelijk betrokken bij het 

vluchtelingenwerk, politiek en kerkenwerk. 

In 1986 werd hij bevestigd als pastor in de Hervormde Kerk van 

Muntendam. Ook kreeg hij een aanstelling als leraar Godsdienst aan 

het Ubbo Emmius in Veendam en Winschoten. Daarnaast zette hij zich 

in voor het Vluchtelingenwerk. 

Eind 2002 nam hij afscheid van Muntendam en kreeg een volledige 

aanstelling als leraar Godsdienst en Nederlands in Winschoten. 



9 

Daarna volgde een verhuizing naar Gasselte waar hij met zijn vrouw 

15 jaar heeft gewoond. 

In 2018 volgde de verhuizing naar Oldenzaal, mede vanwege medische 

oorzaken. 

Het werd steeds duidelijker dat Piet leed aan de ziekte van Alzheimer, 

maar hij genoot van de omgeving met wandelen en fietsen en hij kon 

ook nog een steentje bijdragen aan het kerkelijk werk als 

gesprekspartner bij “Andere Koffie”, waar mensen welkom waren die 

wilden praten. 

Op 18 november viel hij samen met zijn vrouw om na een fietstocht en 

er volgde voor beiden een opname in Het Meulenbelt in Almelo. 

Renske kon na een revalidatietraject weer naar huis. Voor Piet, die 

graag de regie hield over zijn leven, werd het moeilijk toen hij niet 

meer kon gaan en staan waar hij wilde; hij ging heel snel achteruit en 

is op 15 januari overleden. 

De uitvaartdienst was op 22 januari in het rouwcentrum in Oldenzaal. 

Daar klonken onder andere de woorden uit psalm 139; bewust 

gekozen, in het geloof dat God ons blijft kennen, ook als wij onszelf 

niet meer goed kennen.  

De voorganger (Yvonne Meyer) vertelde in de dankdienst voor het 

leven van Piet, dat hij weinig mensen boven zich duldde, maar dat er 

Eén is aan wie Piet zich wel toevertrouwde. Wij geloven dat God zich 

nu over Piet ontfermt en hem heeft opgenomen in Zijn liefde. 

Uit alle brieven en andere reacties blijkt dat Piet in zijn leven veel 

mensen heeft gesteund en de familie koestert ook veel mooie 

herinneringen aan hun man, vader, opa, zwager, oom en vriend. 

 

Yvonne Meyer  
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Vanuit de Kerkenraad 
We zijn alweer bijna 2 maanden onderweg in het nieuwe jaar, en we 

zitten nog steeds vol in de corona periode. Een jaar geleden werden we 

hiermee overvallen, en we dachten dat het wel snel voorbij zou zijn. 

Maar helaas de corona is er nog steeds en de overheid stelt alleen maar 

meer regels op waaraan wij ons dienen te houden; zelfs een avondklok 

is nodig. We worden steeds meer beperkt in onze vrijheid. Zelfs de 

jeugd heeft het er moeilijk mee. Ook in mijn gezin merk ik dit en dat 

is niet altijd eenvoudig om ze op hun verantwoordlijkheden te wijzen. 

Wij zijn met z’n allen corona moe. Laten we hopen dat het inenten zo 

snel mogelijk wordt opgevoerd zodat we weer naar normaal kunnen 

gaan, wat dat ook mag zijn. 

Afgelopen week was er toch wat afleiding. Er viel een pak sneeuw en 

vorst zorgde ervoor dat vele sloten, plassen en vijvers dicht gevroren 

waren. Vanuit mijn raam had ik mooi zicht op de vijver voor ons huis 

en hier werd volop geschaatst; de laatste keer was zeker wel 18 jaar 

geleden. Auto’s reden af en aan en het was bijna niet mogelijk om mijn 

oprit te verlaten. Een mooi gezicht dat er zoveel mensen plezier 

hadden. Er was zelfs een standje waar men warme chocomel met 

slagroom kon kopen. De opbrengst is voor het goede doel, “armoede 

stichting”, staat er te lezen op het bord. Deze actie was opgesteld door 

een buurmeisje. Mooi dat dit zo spontaan ontstaat, top geregeld. 

Wat zou het weer mooi zijn wanneer we weer gewoon dat kunnen doen 

wat we graag zouden willen doen, even spontaan bij iemand op de 

koffie. Zondagochtend naar de kerk voor het bijwonen van een dienst 

en na de dienst een kop koffie en het bijpraten met elkaar. Maar helaas 

het is nog niet mogelijk. De lockdown is verlengd tot minimaal 2 

maart, dus ook de kerkdiensten van de Hofkerk zijn t/m 2 maart alleen 

nog te volgen via de website met beeld via de livestreaming of alleen 

geluid en/of via de Lucaskastjes. We hopen dat we misschien na 2 

maart weer de deuren van de kerk open kunnen zetten om misschien 

eerst met maximaal 30 personen weer gezamenlijk een dienst te 

kunnen bijwonen. Wij houden u hiervan op de hoogte.  

Het Moderamen en de Kerkenraad spreken elkaar op dit moment alleen 

via de digitale snelweg (zoom). Dit is niet altijd optimaal maar op dit 

moment is het gewoon niet anders. 
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Een aantal zaken waar wij ons op dit moment mee bezig houden: 

De solvabiliteitsverklaring. Het Breed Moderamen heeft nog wat extra 

informatie gevraagd. De verwachting is dat in de komende weken wij 

te horen krijgen of de aanvraag die wij hebben ingediend, het beroepen 

van een predikant voor een halve weektaak (50 %) wordt gehonoreerd.  

Vrijwilligers is op dit moment een thema waar wij druk mee bezig zijn. 

Als Hofkerk hebben we nog steeds een aantal vacatures voor onder 

anderen de kerkenraad te vervullen. We spreken met velen maar 

iedereen heeft zijn of haar redenen om op dit moment niet wat te willen 

of te kunnen doen voor onze mooie Hofkerk. Om de continuïteit van 

de Hofkerk te waarborgen is het belangrijk dat er mensen opstaan die 

zich geroepen voelen om voor de Hofkerk wat te willen betekenen. 

Samen en niet alleen dat is belangrijk, maar daar hebben wij nieuwe 

ambtsdragers voor nodig. Het zou toch jammer zijn dat wij als 

kerkenraad moeten besluiten dat we niet alles meer kunnen doen. Ik 

roep u, jou of als je iemand kent, op je te melden voor een functie. Wij 

zoeken voor het college, diaconie maar ook het pastoraat nieuwe leden. 

Spreek iemand van de kerkenraad aan en laten wij proberen om dit 

samen op te lossen.  

De Aktie kerkbalans heeft ook weer plaats gevonden. Vele 

vrijwilligers hebben er weer voor gezorgd dat dit allemaal weer perfect 

is verlopen. Ik wil iedereen namens de kerkenraad, niet alleen de 

vrijwilligers die met de enveloppen rond liepen, maar ook de mensen 

van het college hartelijk danken voor het vele werk wat er weer verzet 

is. Een grote dikke duim is hier wel op zijn plaats. Maar ook aan 

iedereen dank voor jullie toezeggingen. In de komende Hofstem zal 

het college nader in gaan op hoe de Actie kerkbalans verlopen is. 

De beroepingscommissie heeft ook zijn eerste bijeenkomst gehad en 

zijn bezig met het opstellen van een profiel voor de nieuwe dominee.  

De commissie toekomst heeft haar eerste onderzoek afgerond en op dit 

moment worden de uitkomsten van dit onderzoek uitgewerkt. Op korte 

termijn zullen wij u informeren over hun bevindingen en 

aanbevelingen.  

Ik sluit af met een dankjewel aan iedereen die mij maar ook anderen 

van de kerkenraad de laatste tijd gebeld of gemaild hebben naar 

aanleiding van de laatste Hofstem en het stuk in de krant van Tieneke 
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van Lindenhuizen. De vele reacties waren hartverwarmend, ook over 

hoe de kerkenraad zich in deze heeft opgesteld. Deze reacties hebben 

mij zeker het gevoel gegeven, dat wij een betrokken kerkgemeenschap 

zijn, waar we af en toe kritisch naar elkaar toe zijn en waar wij als 

kerkenraad niet altijd iedereen tevreden kunnen stellen. We merken 

wel dat er veel waardering is voor het vele werk dat de kerkenraad 

zeker in deze moeilijke tijd verzet. Zo snel het weer mogelijk is hopen 

wij een gemeenteavond uit te schrijven om elkaar te spreken. 

 

Namens de kerkenraad, René Dreierink  

 

Van wie is de kerk? 
 

Het lijkt mij nuttig om als consulent van Oldenzaal af en toe een stukje 

in de Hofstem te schrijven. 

Dertig jaar ben ik predikant en consulent geweest in verscheidene 

kerken. Ook mocht ik lange tijd deel uitmaken van een Regionaal 

College voor Bezwaren en Geschillen. Terugkijkend ging het vaak 

over de vraag wie het in de kerkelijke gemeente voor het zeggen heeft. 

Daarop zijn meerder antwoorden te geven. 

Het meest logische en juridisch juiste is: De kerkenraad. De taak van 

deze groep ambtsdragers staat nauwkeurig omschreven in de kerkorde: 

De kerkenraad geeft leiding aan het leven en werken van de gemeente 

(artikel VI. 4). 

Maar in datzelfde artikel staat ook dat de kerkenraad geen besluiten 

neemt in aangelegenheden die voor het leven van de gemeente van 

wezenlijk belang zijn, zonder de leden van de gemeente daarin gekend 

en daarover gehoord te hebben (Artikel VI. 5). 

Op die manier wordt duidelijk dat de kerk de verantwoordelijkheid van 

alle leden is. Je zou in dat opzicht kunnen spreken van ‘het ambt van 

alle gelovigen’. Samen vormen we de kerk. Het is een misverstand om 

te denken dat predikant, ouderlingen en diakenen boven de rest van de 

gemeente staan. Ieder lid heeft in principe dezelfde taak om (in 

pastoraat) naar elkaar om te zien, mensen in nood te helpen (diaconaat) 

en te zorgen voor de bezittingen van de gemeente (ouderling-

kerkrentmeesters). Alle leden van de gemeente zijn geroepen en 
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gerechtigd hun gaven aan te wenden tot vervulling van de opdracht 

die Christus aan de gemeente geeft (Artikel IV .2). 

Dat brengt mij bij het derde en laatste antwoord op de vraag van wie 

de kerk is. Een gemeente is nooit ons eigendom. Paulus gebruikt het 

beeld van een lichaam. Christus is het hoofd, wij zijn de ledematen. Je 

kunt ook zeggen dat de gemeente een kudde is en Jezus is de Herder. 

De kerk is van Christus. Dat maakt ons bescheiden. Het woord 

‘dienen’ is van toepassing. Het is onze opdracht om te doen wat van 

ons gevraagd wordt: Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult 

de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te 

verkondigen (Artikel 1.2). 

 

Als predikant en consulent mag ik de gemeente bepalen bij het heil en 

bij haar roeping in de wereld (Artikel V. 1). Een taak die ik met liefde 

en dankbaarheid op me neem. 

 

Ds. Roelof Kloosterziel 

 
Levende stenen  
Een Paasproject, geïnitieerd door de protestantse kerk in Denekamp, 

waar ook de rooms-katholieke parochie Lumen Christi zich graag bij 

aansluiten.  

De lockdown en het gebrek aan perspectief raken ons allemaal.  

We missen zo veel en we missen elkaar. De onzekerheid is groot.  

Dat is lastig en vermoeiend, frustrerend en slopend, en voor veel 

mensen zelfs keihard. Hoe hou je dat vol? Stenen gooien helpt niet. 

Dat hebben we gemerkt. Schreeuwen en demonstreren ook niet. Maar 

wat dan wel? Moet je dan alles maar opkroppen: ‘niet klagen maar 

dragen, en bidden om kracht’? Je klacht uiten, stoom afblazen, dat is 

nodig om geestelijk gezond te blijven. Een ritueel kan daarbij helpen. 

Een ritueel voor thuis, op weg naar Pasen  

-Zoek een steen die in je hand past; 

-Geef deze in de vastentijd (40 dagen vanaf Aswoensdag (17-02)) op 

weg naar Pasen een plek in je huis en zet er een waxinelichtje bij; 

-Neem elke dag die steen even in je hand, en wees een tijdje stil, als 

een soort van gebed. Brand er een kaarsje bij; 
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-Zie deze periode als ‘een weg naar binnen’ en vraag je af welke stenen 

er op mijn weg liggen. Dit is een periode van stilstaan bij wat pijn doet 

en wat moeilijk is, bij waar ik in mijn leven op dit moment mee 

worstel. Bij het lijden in de wereld; 

-Schrijf in de loop van deze periode met speciale stift op de steen wat 

er op jouw hart drukt, wat er in je omgaat. 

-Breng deze steen op enig moment in de Goede Week (week van 29 

maart) naar de kerk in je eigen geloofsgemeenschap; leg de steen bij 

het kruis met het paarse doek op het hoofdaltaar. 

Op Goede vrijdag bidden we in de viering voor alle pijn, zorgen, 

verdriet, moeilijkheden die opgeschreven zijn op de stenen. 

Met Pasen is het paarse doek vervangen door een wit 

doek………….het Licht heeft het 

donker verdreven…………de steen 

voor het graf is weggerold. 

 

Namens de Kleine Ring,  

Erna Lensink 

 

Collectedoelen van de diaconie in maart 
 

7 maart: Amnesty International 

14 maart: Dorcas (hulp aan de allerarmsten in Oost-Europa)  

21 maart: Kerk in Actie/Werelddiaconaat: Indonesië, een beter 

inkomen voor Javaanse boeren: Op het Indonesische eiland Java 

wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. Met 

steun van kerk in Actie helpt de kerk boeren en boerinnen om een 

coöperatie op te zetten. Hierdoor zijn ze minder afhankelijk van 

tussenhandelaren en krijgen ze een hogere prijs voor hun producten. 

Met het verdiende geld kunnen ze vervolgens weer betere 

landbouwmaterialen kopen. De kerk leert hen ook hoe je met zo weinig 

mogelijk chemicaliën en met biogasinstallaties goede landbouw 

bedrijft. 28 maart: Stichting Armoede Bestrijding Oldenzaal. 

 

Namens de diaconie, Joke Flokstra 
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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 
 

Deze maand kregen we een eettafel met 6 stoelen aangeboden en 

gelukkig was er weer plaats bij de meubelbeurs. Ook kregen we 2 

nieuwe pannensets en bestek en dat is natuurlijk helemaal fijn als je 

mensen nieuwe spullen kunt geven. 

Fijn dat u weer aan ons hebt gedacht. 

 

Namens de diaconie, Jet Slinger-de Graaf 

Tel.nr. 662093 of 0681504914 

e mail jetslinger10@gmail.com 

 

Kunst en religie 
 
Net zoals in voorgaande jaren hebben verschillende kunstenaars in 

2020 meegewerkt aan een dienst waarin Kunst en Religie centraal 

staan. Het thema was “Zien”. De schilders hebben op hun eigen manier 

in beeld gebracht wat dit thema voor hen betekende, vooral in deze 

Corona-tijd. Het zijn verrassende schilderijen geworden en er is een 

mooi beeld gemaakt.  

 

Eind oktober waren we met dertig mensen in de kerk. Sindsdien 

hebben door allerlei beperkingen maar weinig mensen kennis kunnen 

nemen van de schilderen en het beeldje. In andere jaren kon je na de 

mailto:jetslinger10@gmail.com
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dienst nog eens rustig kijken en met elkaar erover van gedachten 

wisselen. Dat was nu jammer genoeg niet mogelijk.  

 

In het pastorale team is toen het idee ontstaan om van de schilderijen 

en het beeld foto’s te maken en die samen met de beschrijvingen in een 

enveloppe te doen.  

Op die manier kunnen meer mensen de schilderijen zien. Het is een 

mooi pakketje geworden dat we voor 5 euro te koop hebben 

aangeboden. 

 

De verkoop ervan heeft door de kerksluiting niet door kunnen gaan en 

de pakjes liggen nog in de kerk. Wanneer u een pakje wilt kopen, kunt 

u contact opnemen met de koster of met een van het mensen van het 

pastorale team. We kunnen dan een afspraak maken om een pakje op 

te halen. 

De opbrengst van deze “actie“ is voor de kerk. 

 

Namens het Pastorale team, 

Joke Westera 

 

 

Bedankt! 
Wat een mooie verrassing toen ik bloemen mocht ontvangen namens 

de Hofkerk. 

 

Bert Nijmeijer 
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Jozua 
 

Met Jozua voel ik al jaren een zekere verbondenheid! Jozua was samen 

met Kaleb een van de 12 verspieders. Na een twintigjarige woestijnreis 

stonden ze eindelijk voor de grens. De 12 door Mozes aangestelde 

mannen bespiedden het door God “Beloofde Land” en ze waren allen 

onder de indruk van de grote rijkdom en vruchtbaarheid van dat land. 

En toen kwamen ook de “maren”, zo zijn de mensen, helaas. Ze zagen 

namelijk de versterkte steden en de inwoners, zo groot als reuzen. Bij 

de aanblik daarvan zonk bij 10 van hen alle moed in de schoenen. Dat 

versterkte land zouden ze nooit kunnen veroveren. Jozua en Kaleb 

konden het volk niet overtuigen, dat je met God over muren springt 

(Psalm 18: 30). Angst is altijd een slechte raadgever. Jozua kenmerkte 

zich als iemand met een onwankelbaar Godsvertrouwen!! Mozes 

stelde Jozua 20 jaar later aan als zijn opvolger. De verovering van het 

land begon met de doortocht door de Jordaan en de spectaculaire 

verovering van Jericho. Jozua was ook degene die vanaf Jozua 13 het 

land verdeelde onder de 12 stammen.  

Nu had ik iets meer dan twintig jaar geleden een gesprek met een 

collega op mijn werk, die mij attent maakte op Jozua 14..... Jozua 14 

intrigeerde mij door zijn inhoud. Het gaat om de verzen 10 en 11: 

“Welnu, zie, de Here heeft mij in het leven behouden, zoals Hij beloofd 

heeft. Het is nu vijfenveertig jaar, sedert de Here dit woord tot Mozes 

gesproken heeft, gedurende welke tijd Israël in de woestijn 

rondgetrokken heeft. Welnu, zie, ik ben heden vijfentachtig jaar oud; 
11ik ben thans nog even sterk als toen Mozes mij uitzond; de kracht, die 

ik nu bezit is dezelfde als die ik toen had, kracht om te strijden en om 

uit en in te gaan.” 

Sinds ik dat 20 jaar geleden las heb ik heel vaak gebeden, dat ik 

hetzelfde ook zou mogen zeggen op mijn 85ste verjaardag!! Begin 

maart aanstaande is dat zover!! Reden voor heel veel dankbaarheid, 

mede omdat ik nog samen mag zijn met mijn vrouw, die dit jaar ook 

85 wordt. 

Gods bescherming en zegeningen zijn zeer vele!  

 

Ernst van Olffen 
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God, hoe graag zou ik weer komen 
Melodie: Psalm 42 (tekst ds. A.F. Troost)  

 

God, hoe graag zou ik weer komen  

waar uw kerk één lofzang is -  

nu nog ver, om van te dromen,  

harten boordevol gemis.  

Ooit was alles zo gewoon:  

fluitspel, paaskaars, orgeltoon,  

stemmen, stilte, al die mensen -  

kan men zich iets mooiers wensen?  

 

God, hoe graag zou ik weer zingen  

juist nu ik niet zingen mag!  

Waar, waar zijn nu al die dingen  

die ik liefhad, zó graag zag:  

bidden, danken in uw huis,  

aan uw tafel, rond het kruis  

zwijgen, spreken, lachen, huilen -  

bij U rusten, bij U schuilen….  

 

God, hoe graag… Laat ons weer komen  

dit of anders volgend jaar,  

laat ons bloeien als de bomen -  

onze dromen, maak ze waar!  

Laat ons weer vol vreugde zien,  

wie weet binnenkort misschien,  

wat wij nu zo vurig hopen:  

wagenwijd uw deuren open!  

 



19 . 



20  



21  



22 

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 maart 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 maart 
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 06-50666608 
 

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 06-14597004 
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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