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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/
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Rondom de diensten 
 

We bevinden ons nog in de veertigdagen tijd. U weet wel, de 

veertigdagen voor Pasen, de zondagen niet meegeteld. Maar die 

zondagen hebben wél een naam: zondag Invocabit, de eerste zondag 

van de 4veertigdagentijd. Dat is Latijn voor: “Hij zal aanroepen”. Het 

komt uit Psalm 91, vers 15 waar staat: “Roept hij mij aan, ik zal hem 

antwoorden”. God zal ons antwoorden, wanneer wij tot Hem roepen - 

ook als het lijden groot is. In deze periode van inkeer hangt over de 

tafel een paars antependium. We zingen in deze tijd geen Gloria. 

Zondag Reminiscere, de tweede zondag van de veertigdagentijd. Dit 

Latijnse woord betekent: “Gedenk” Het komt uit Psalm 25, vers 6, 

waar staat: “Gedenk uw barmhartigheid, Heer”. Wij vragen Gods 

barmhartigheid, zijn ontferming, over ons en over allen die lijden in 

deze wereld. De derde zondag in de veertigdagentijd, 

zondag Oculi genoemd. Oculi is Latijn voor ‘ogen’. In Psalm 25, vers 

10 staat: “Mijn ogen zijn bestendig op de Heer gericht”. In deze 

voorbereidingstijd voor Pasen richten wij onze ogen op God, of Hij 

naar ons en naar zijn wereld wil omzien. Zondag Laetare, de vierde 

zondag in de veertigdagentijd. Laetare is Latijn voor: “Verheugen” en 

is voor deze zondag ontleend aan Jesaja 66:10 waar staat: “Verheug u, 

o Jeruzalem”. We zijn nu halverwege de veertigdagentijd en we kijken 

al vooruit naar Pasen. De vreugde om Pasen zal in ons bidden en 

zingen doorklinken. Zondag Judica, de vijfde zondag in de 

veertigdagentijd. Het Latijnse woord ‘Judica’ betekent: “Oordeel, 

spreek recht”. In Psalm 43:1 staat: “Doe mij recht, o God”. Voor al het 

leed dat ons en deze wereld treft vragen wij God om recht te doen.   

 

Palmzondag, 28 maart gaat Ds. Peter ten Kleij uit Nijverdal voor. Het 

wordt deels een Twentse dienst. De liederen zullen niet in dialect 

gezongen worden aangezien YouTube geen liederen hiervan in hun 

bestand heeft. Als u goed luistert speel ik wel een paar Twentse 

akkoorden op het orgel...  De kerk gedenkt de intocht van Jezus in 

Jeruzalem, waarbij hij met palmtakken werd toegezwaaid. Het is de 

zesde en laatste zondag van de veertigdagentijd, volgende week vieren 

we het paasfeest. De stille week begint, de week waarin wij intens 
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betrokken willen zijn bij het lijden van Jezus en daarin bij het lijden 

van mensen. Voor het laatst hangt er dan een paars antependium over 

de tafel en zingen we nog geen Glorialied. Vanaf volgende week zal 

het weer voluit klinken. 

 

Op Witte donderdag 1 april gaat Joke Westera voor. Het wordt een 

dienst rond de instelling van het Heilig Avondmaal wat symbolisch 

wordt gevierd met onze gemeente met brood en water in plaats van 

wijn. Op deze dag denken we aan de laatste keer dat Jezus met zijn 

leerlingen at. De maaltijd die verwijst naar de uittocht uit Egypte. De 

maaltijd die later zal verwijzen naar de instelling van het Avondmaal. 

Op Goede vrijdag neemt Joke Flokstra ons mee in de dienst van waken 

en bidden waarin ook de paaskaars wordt gedoofd. Het wordt donker 

in de kerk. We denken aan Zijn lijden en zijn dood aan het kruis. 

Schriftlezingen en zang wisselen elkaar af. Dan het paasfeest! 

Eindelijk! We mogen Zijn opstanding herdenken. Joke Westera gaat 

voor. Er is mooie muziek van Teun Nicolai op trompet en 

ondergetekende op het orgel. Ook zingen de dames uit het Hofkoor 

mee. Natuurlijk ontbreekt het 'U zij de Glorie' niet! 

 

Op de eerste zondag na Pasen,11 april, gaat Hanneke Caron voor. Deze 

zondag wordt ook wel ‘Beloken Pasen’ genoemd. Vroeger gingen op 

de achtste dag van het feest de luiken van het altaar weer dicht - het 

altaar werd ‘beloken’. De paasweek is voorbij, maar de witte feestkleur 

blijft tot Pinksteren.  

 

18 april gaat Ds. Mariëlle Vlasblom uit Losser voor en 25 april komt 

Ds. Schuitemaker, ook uit Losser naar de Hofkerk. 

 

Een hele lijst, maar het is ook een bewogen periode in het Kerkelijk 

jaar maar ook een bewogen periode in de kerken. Laten we hopen en 

bidden dat alles weer snel wat genormaliseerd wordt en we elkaar weer 

kunnen ontmoeten. Houdt goede moed en mooie diensten toegewenst 

door ons, 

 

Koos Schollaardt 
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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   

 

 
Donderdag – 1 april - 19.00 uur  
Witte donderdag/Heilig Avondmaal  

 
Voorganger  Organist  

Mevr. J. Westera   Dhr. J. Schollaardt  

Ouderling  Collectes  

Dhr. G. Pape  1) Diaconaal werk plaatselijk  

Diaken  2) Orgelfonds  

Dhr. J. Bruil    

College van kerkrentmeesters   

  

 
Vrijdag – 2 april- 19.00 uur  
Goede vrijdag  
 

Voorganger  Organist  

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

Ouderling  Collectes  

Mevr. R. van Dijk   

Diaken   

Dhr. F. Woordes   

College van kerkrentmeesters   
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Zondag –  4 april- 10.00 uur 1e Paasdag 

 m.m.v. Teun Nicolai, trompet  

   
Voorganger  Organist  

Mevr. J. Westera  Dhr. J. Schollaardt  

Ouderling  Collectes  

Dhr. H. Medema  1) Kerk in actie/werelddiaconaat  

Diakenen  2) Instandhouding eredienst  

Mevr. J. Slinger   

College van kerkrentmeesters   

Dhr. H. Medema   

 

Zondag –  11 april - 10.00 uur  

 
Voorganger  Organist  

Mevr. H. Caron (Hengelo)  Dhr. J. Schollaardt  

Ouderling  Collectes  

Mevr. Y. Meyer  1) St. Matamba  

Diakenen  2) Instandhouding pastoraat  

Mevr. C. Vrielink   

 

Zondag - 18 april - 10.00 uur 

 
Voorganger  Organist  

Ds. M. Vlasblom (Losser)  Dhr. J. Schollaardt  

Ouderling  Collectes  

Mevr. J. Westera  1) Hospice Oldenzaal  

Diakenen  2) Instandhouding eredienst  

Dhr. G. Dortland   

  

 

Zondag - 25 april - 10.00 uur  

 
Voorganger  Organist  

Ds. J. Schuitmaker (Losser) Dhr. H. Warnaar  

Ouderling  Collectes  

Dhr. B. Post  1) Binnelands diaconaat/KiA 

Diakenen  2) Ouderwerk eigen gemeente  

Mevr. A. Wolbers   
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Geloven… 
Kent u dat ook? Van die momenten waarin je je afvraagt hoe het nou 

toch zit met dat geloven. Zo van - wat dan, en hoe dan? Je wilt zo graag 

een antwoord. Je wilt een iets of iemand waar je tegen op kunt zien. 

Iets of iemand die zichtbaar is. Maar zo zit het niet in elkaar.  

En toch kan soms een stuk tekst of muziek je weer op het goede spoor 

zetten. Dat je voelt van, ja - kijk - Het ís er echt wel! Dat je weer weet 

hoe je kunt bidden, dat je voelt dat je stille woorden ergens landen. Dat 

je een beeld hebt wat er vóór je is, wat je kunt volgen… 

 

In ons liedboek staat een tekst die dat in zich heeft, althans, zo komt 

het bij mij binnen. Het is een tekst van Guillaume van der Graft op 

pagina 1261 en het heet ‘Vragenderwijs’.  

 

Ik vroeg het aan de vogels 

de vogels waren niet thuis 

ik vroeg het aan de bomen 

hooghartige bomen 

ik vroeg aan het water 

waarom zeggen ze niets 

het water gaf geen antwoord 

als zelfs het water geen antwoord geeft 

hoewel het zoveel tongen heeft 

wat is er dan 

wat is er dan 

er is alleen een visserman 

die draagt het water 

onder zijn voeten 

die draagt een boom 

op zijn rug 

die draagt op zijn hoofd een vogel 

 

Ja. Die zoon van God, die bijzondere mens, die hier rondgelopen heeft. 

Die lucht inademde. Die voedsel tot zich nam. Die van mensen heeft 

gehouden. Die boos is geweest, verdriet heeft gekend, pijn… Een 

mens. Een navolgbaar mens.  
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Als je er voor openstaat, kun je de Eeuwige in vele vormen kennen. 

Vandaag hebben we Hem even kunnen zien in deze prachtige tekst. 

 

Yvonne Meyer, 

pastoraal werker 

 

Meeleven 
 
We zien elkaar niet en toch zijn er veel mensen 

waar zorgen zijn over de gezondheid. 

 

Dinsdag 2 maart is Joke Scholten opgenomen in 

Enschede. Inmiddels is ze weer thuis maar het is nog zorgelijk. 

 

28 januari heeft Wil Davelaar haar enkel gebroken. Het is een 

gecompliceerde breuk die haar voorlopig nog wel parten speelt. Ze kan 

en mag er nog niet of nauwelijks op staan waardoor ze thuis aan de 

bank gekluisterd is. De wereld wordt dan wel erg klein. 

 

Van Roel Jansen zijn er wat positievere berichten. De kuur die hij nu 

heeft geeft duidelijk verlichting; de klachten worden minder. Roel is 

echt optimistisch. Laten we hopen dat het lang goed blijft gaan. 

 

Bij Bert Nijmeijer zijn er ook zorgen. Zijn gezondheid gaat achteruit, 

Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is. Op dit moment zit hij volop 

in de onderzoeken. Het blijft spannend. 

 

Corrie Schonewille-Sanderman heeft ernstige gezondheidsproblemen. 

Ze moet het heel rustig aandoen, wat een hele uitdaging voor haar is. 

 

Over Anneke Logtenberg hebben we vernomen dat ze vertrokken is 

naar Apeldoorn waar ze in de buurt van een zoon woont. We hopen dat 

ze zich daar gauw thuis voelt. We zullen haar nieuwe adres achterhalen 

en aan u doorgeven, zodat degene die dat wil, haar een kaartje kan 

sturen. 
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We wensen iedereen veel sterkte, waar mogelijk een goed herstel. Dat 

geldt ook voor de mensen die hier liever niet genoemd worden, maar 

die wel worstelen met gezondheidsproblemen. 

 

Het pastoraal team 

 

Afscheid Mies Westera 
 

Op 18 februari 2021 is overleden in Breda Mies Westera.  

Mies en haar man Dick hebben jaren in Oldenzaal gewoond. Mies was 

predikant en is diverse keren voorgegaan in onze Hofkerk. Op 

aansporing van de kinderen zijn ze samen naar Breda verhuisd. Helaas 

ging het in Breda al snel slechter met Dick en moest hij opgenomen 

worden in een verpleeghuis.  

Met diverse gemeenteleden werd contact onderhouden. Zo ook met 

Cor en Alie van Hemert, Wies Sanderman en mijn moeder en 

ondergetekende. Enkele jaren geleden heeft Mies aangegeven dat zij 

na overlijden graag naar Oldenzaal terug wilde komen. Daar had ze 

toch heel erg graag gewoond. Ze vroeg mij of ik haar dan wilde 

ontvangen en de ter aarde bestelling op mij wilde nemen. Van harte 

heb ik daar ja op geantwoord. 

En nu was het dan zover. De kinderen hebben de begraafplaats aan de 

Schipleidelaan bekeken, maar het kon hen niet bekoren. Daarop is de 

begrafenisondernemer op zoek gegaan naar een geschikte laatste 

rustplaats voor Mies. Zo zijn ze uiteindelijk uitgekomen op de 

Natuurbegraafplaats Hoogengraven in Arriën, bij Ommen. 

Op 23 februari zijn wij met Wies en de familie van Hemert naar deze 

prachtige plek gereden. We mochten de afscheidsdienst bijwonen met 

de familie in een prachtige kleine aula op de begraafplaats. Dominee 

Saskia van Mechelen verzorgde de viering. Het was een warm 

afscheid. 

Vervolgens werd Mies op een handkar met grote wielen gezet door de 

kleinkinderen. Voor de ouderen uit ons gezelschap stonden twee 

golfkarretjes-achtige voertuigen klaar. De wandeling naar de plek voor 

Mies in het bos was toch nog wel zo’n anderhalve kilometer over 

hobbelige bospaadjes. 
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Daar aangekomen verzamelden we ons rond het graf en lieten de 

kleinkinderen de kist met de hand zakken. De zoon van Mies las een 

gedicht voor, waarna ik het stokje van hem overnam. 

Op verzoek van de familie heb ik, na een gebed, het Onze Vader in het 

Twents gelezen. 

Omdat het de wens van Mies was om in Oldenzaal begraven te worden, 

heb ik een paar scheppen zand uit de tuin van de Hofkerk genomen en 

in een jute zakje gedaan. Van een wandeling op de Tankenberg had ik 

een stokje meegenomen omsnoerd door kamperfoelie. Een mini 

goastok zou je kunnen zeggen. Het zakje zand mocht de band 

onderschrijven die ze met Oldenzaal heeft gevoeld. Het stokje 

symboliseerde de weg die wij, als Hofkerkers en als vrienden uit 

Oldenzaal, samen met haar mochten gaan, tot aan het graf. De beide 

attributen heb ik op de kist gelegd en zijn meegegaan in het graf. 

Als laatste hebben we met ons vijven om het graf gestaan en hebben 

één voor één een schep zand op de kist gegooid. Het voelde heel goed 

om dit samen te doen; alsof we een laatste groet aan haar brachten 

namens de Hofkerkgemeenschap. 

Het is ook om die reden dat ik dit graag met u wil delen, voor hen die 

Mies kenden en haar een warm hart toedragen. 

 

Mies het ga je goed, 

wij zullen je niet vergeten. 

 

Yvonne Meyer 
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IN MEMORIAM 
Stien Noordanus-Braamer, * 9-5-’32 † 18-2-‘21 
 

Op 18 februari is in de Scholtenhof overleden Stien Braamer. Een 

geboren Oldenzaalse van, vroeger, de schilder Braamer. Opgegroeid 

in Oldenzaal en een opleiding gevolgd in o.a. Utrecht als kleuterjuf. 

Na de opleiding in het Michoriushuis gewerkt, waar haar zoon Frank 

ook nog bij haar in de klas heeft gezeten. 

Haar man, Ad, heeft ze ontmoet bij het uitgaan. Ad was gestationeerd 

op vliegveld Twente en zocht vertier in onder andere Oldenzaal. Daar 

heeft hij zijn lief ontmoet. Ze trouwden in 1957 en ze kregen drie 

zoons: Frank, Michiel en Wim. In 2003 zijn ze, op verzoek van Ad, 

weer teruggekomen naar Oldenzaal. 

Ze was een vrouw die hield van gezelligheid. Ze had altijd wel wat 

lekkers klaar en deelde daar graag van. Ook hield ze van borduren en 

puzzelen: legpuzzels en cryptogrammen. Een tijd lang deed ze dat 

samen met een paar buurvrouwen bij een bakje koffie. Op vakantie 

gaan naar Terschelling was een topper voor het paar. Ze hadden 

jarenlang een vast huisje bij een familie waar ze nog steeds goede 

contacten mee onderhouden. Toen de NS nog de gratis reizen aanbood 

voor ouderen, werd daar dankbaar gebruik van gemaakt en trokken ze 

kris kras door Nederland. Geen jaar hebben ze overgeslagen.  

Als Stien de wereld had mogen ontwerpen dan was het waarschijnlijk 

een recht pad zonder bulten of gaten geworden. Ze was een wat 

angstige vrouw die gauw beren op de weg zag. Daar hebben de 

jongens, zeker toen ze jong waren, nog wel eens last van gehad. Vader 

stond gelukkig stevig in de schoenen en was een echte steunpilaar voor 

haar. 

Toen vader op een gegeven moment steeds vaker in de keuken stond 

met een schort voor, begonnen de jongens te vermoeden dat er iets aan 

het veranderen was. Ze denken dat moeder toen de eerste tekenen van 

dementie begon te vertonen. Helaas werd Ad ziek en overleed 9 april 

2018. Stien heeft toen nog, met hulp van de jongens, een half jaar 

alleen thuis gewoond, waarna ze in november 2018 een plekje kreeg 

in de Scholtenhof. Ze heeft het er goed gehad. We hebben afscheid van 
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haar genomen in de aula van de DELA aan de Schipleidelaan en haar 

te ruste gelegd in het familiegraf van de familie Noordanus in Putten. 

 

Yvonne Meyer  

 

Vanuit de Kerkenraad 
 

Afgelopen maandag hadden we als Kerkenraad onze tweede digitale 

zoombijeenkomst van dit jaar. Jammer maar het is op dit moment niet 

anders, de kerkdiensten op zondag vinden ook nog steeds plaats zonder 

bezoekers, en is alleen via live stream of Lucaskastje te zien en /of te 

beluisteren. Iedereen snakt wel naar het einde van de corona 

maatregelen, lekker op de zondagochtend een dienst bezoeken of 

nazitten na een vergadering. We zullen nog even moeten volhouden, 

en hopelijk wanneer iedereen ingeënt is, wordt alles weer een beetje 

normaal, en kunnen we het glas weer samen heffen op een rooskleurige 

toekomst.  

De corona taakgroep die de kerkenraad adviseert over hoe om te gaan 

met de corona regels en of het verantwoord is om de kerk te openen 

voor bezoekers blijven alert, en zo snel er zich positieve veranderingen 

voordoen zullen zij de kerkenraad hierover adviseren. Laten we hopen 

dat dit niet lang meer op zich laat wachten.  

Na aanleiding van mijn stukje in de afgelopen Hofstem werd mij 

gevraagd wat er bedoeld werd met de Solvabiliteitsverklaring voor het 

beroepen van een nieuwe predikant. Deze verklaring wordt afgegeven 

door het Breed Moderamen van onze classis. Deze verklaring is een 

beoordeling van onze financiële situatie. Er wordt gekeken of de 

Hofkerk financieel draagkrachtig is om een te beroepen predikant voor 

de uren die we zouden willen hebben op de lange termijn te betalen 

zijn. De PKN blijft verantwoordelijk voor de predikant en bij een 

vroegtijdig beëindiging van de samenwerking zal de PKN de predikant 

moeten blijven doorbetalen, zolang deze geen nieuwe aanstelling 

heeft. In het verleden zijn er een aantal gevallen geweest waarbij een 

gemeente een predikant beroepen heeft voor meer uren dan financieel 

voor hen verantwoord was. Hierop is de kerkorde aangepast en voordat 

er beroepen kan worden moet er een solvabiliteitsverklaring worden 
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aangevraagd. Wij hebben van het Breed Moderamen de goedkeuring 

binnen voor het beroepen van een predikant voor een ½ FTE (ca. 20 

uur per week). De Beroepingscommissie is nu aan zet, verder op in het 

blad hierover meer.  

Verder zijn we druk bezig om de kerkenraad weer op sterkte te kregen 

met nieuwe leden. Vele gesprekken hebben plaats gevonden maar de 

mensen die wij gesproken hebben, geven allemaal aan dat zij op dit 

moment door uiteenlopende redenen geen mogelijkheid zien om iets 

binnen de kerkenraad te willen of kunnen doen. Ik doe nogmaals een 

oproep aan een ieder om zijn of haar verantwoording te nemen en na 

te denken of u of jij iets voor de Hofkerk zou kunnen en/of willen doen. 

Je hoeft niet direct voor 4 jaar je vast te leggen, wanneer je denkt dat 

je het voor 1 jaar wilt proberen is dit ook mogelijk. Schroom niet en 

spreek mij of iemand van de Kerkenraad aan.  

Bij deze Hofstem zit ook een Hofstem Extra, een speciale editie t.b.v. 

toekomstgerichte zaken Hofkerkgemeenschap. Deze Hofstem Extra is 

tot stand gekomen met medewerking van betrokken gemeenteleden die  

vinden dat we de gemeente nog meer moesten informeren over de 

toekomst van de Hofkerk. Ik heb met veel plezier de Hofstem Extra 

gelezen en hoop dat u dit ook zult doen. Ik dank iedereen die zich met 

deze Hofstem Extra bezig heeft gehouden. 

Het Breed Moderamen van onze classis heeft ons ook gevraagd om 

onderzoek te doen naar mogelijke samenwerking met omliggende 

gemeentes in eerste instantie op predikant niveau. In de Kleine Ring 

vindt er al een samenwerking plaats tussen Weerselo en Ootmarsum 

die samen 1 predikant hebben. Op dit moment hebben de diverse 

gesprekken die er gevoerd zijn nog niet tot vervolg afspraken geleid, 

de gemeentes hebben geen vacature voor een predikant op dit moment.  

Tijdens de laatste kerkenraad ging het bezinningsmoment over de 

presentatie van de Hof van Heden, de commissie toekomst heeft de 

Kerkenraad een boekwerk aangeboden met een overzicht van hun 

onderzoek en dit nader toelicht, meer hierover in de Hofstem Extra. De 

Kerkenraad heeft de commissie decharge verleend voor het vele werk 

wat zij verricht hebben en het verslag wat hieruit voort gekomen is. 

Het Beleidsplan van de Hofkerkgemeente 2017 – 2022 heeft als motto 

“dromen-durven-doen”, dit dromen is met het verslag nu afgerond, en 
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nu zal dus de volgende stap gemaakt moeten worden, durven en doen. 

Voor de volgende stappen zou het fijn zijn als hiervoor mensen zijn 

die hieraan mee zouden willen werken. 

Ik wil graag afsluiten met iedereen hele fijne paasdagen te wensen en 

hopelijk dat we elkaar weer snel fysiek mogen ontmoeten. 

 

Namens de Kerkenraad, René Dreierink 

 

Wat is de kerk? 
  
Bij het woord ‘kerk’ denken de meeste mensen aan een groot gebouw 

met een orgel en gebrandschilderde ramen. Dat is een begrijpelijke 

gedachte, maar niet geheel juist. De kerkorde bedoelt met ‘kerk’ niet 

de stenen, maar de mensen. “De kerk vervult de opdracht van haar 

Heer om het Woord te horen en te verkondigen” (artikel I. 2). Stenen 

kunnen niet spreken of horen. Het kerkgebouw is alleen van belang als 

plaats waar de gemeente samenkomt. 

 1. De kerk kent doopleden en belijdende leden. 

De eerste christenen kwamen in de tempel in Jeruzalem bij elkaar. Op 

het platteland kwam men samen in synagogen. Met het volk Israël 

werd immers dezelfde God gedeeld. Maar geleidelijk ontstond er een 

breuk en werden de Joodse plaatsen van samenkomst ongeschikt voor 

christenen om hun geloof te vieren. Daarom ontmoetten ze elkaar 

gewoon bij mensen thuis, of buiten in de open lucht. Pas veel later 

werden in Europa kerken gebouwd. Die hadden vooral een praktisch 

nut: “Zomaar een dak boven wat hoofden”, zegt Huub Oosterhuis (LB 

276). Dat kerkgebouwen ‘heilig’ werden, is het gevolg van de 

beleving. 

 2. Christenen hebben behoefte aan een plek om samen hun geloof 

te belijden. 

De ontmoeting met vrienden en bekenden speelt een grote rol. We zijn 

‘broeders en zusters’ van elkaar; één grote familie. Een kerkgebouw is 

een huis waar de verbondenheid met God en met elkaar tot uitdrukking 

komt. Hier wordt gedoopt en Avondmaal gevierd, gezongen en uit de 

Bijbel gelezen, gebeden en gedankt, lief en leed gedeeld… 

Tegenwoordig raken steeds meer kerken hun functie kwijt. Het is 
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jammer wanneer juist kerkgebouwen door de secularisatie de 

saamhorigheid in de weg staan. 

 3. Waar eenheid wordt ervaren in Christus groeit de kerk. 

De eenheid zit in het geloof; niet in een gebouw en evenmin in ‘ons-

kent-ons’. Ieder die zoekt naar een boodschap van heil en genade (om 

de oude woorden maar te gebruiken) is welkom. Niet alleen het 

gebouw is open, maar vooral de gemeenschap van gelovigen is open 

naar de wereld en naar elkaar. Daarin ligt de toekomst op ons te 

wachten als opdracht en belofte. 

  

Ds. Roelof Kloosterziel (consulent) 

 

Van de Taakgroep Corona:  

Om nog te kunnen schrijven in deze Hofstem, hebben we 18 maart 

weer uitgebreid met elkaar de huidige situatie besproken. Op basis van 

de laatste berichten waarbij de besmettingscijfers weer stijgen, de 

mededeling van minister de Jonge bij OP1 dat de ontwikkeling over de 

3e golf hem met grote zorg vervult, is er besloten om het advies aan de 

kerkenraad te geven om voorlopig door te gaan op de gekozen weg, 

wat wil zeggen dat de kerk nog niet open kan voor gemeenteleden. We 

horen om ons heen dat men zo graag weer naar de kerk wil, met name 

Witte Donderdag, Goede Vrijdag en 1e Paasdag zijn voor velen 

belangrijke diensten. Toch gaan we er nu van uit dat u deze zorgvuldig 

voorbereide diensten door Joke Westera en Joke Flokstra alleen kunt 

volgen via de website. Mocht het zo zijn dat de situatie verandert dan 

zullen we u via de Hofbrief hierover informeren.  

   

Inge, Bertha, Jet, Ina, Trudy, Wieger, René en Geziena,  

 

Overzicht giften en collectes januari en februari 
Van personen die onbekend wensen te blijven ontving mevr. van 

Milligen € 50 en mevr. Schuurman € 20. Verder ontving Y. Meyer € 

20 t.b.v. beeld en geluid van dhr. GD.  

In januari en februari kwam er per bank en per GIVT € 564,85 binnen 

voor collectes. 

Janke Meulenbeld  
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Solidariteitskas ( collecte) 
 

De protestantse kerk in Nederland telt meer dan 2000 gemeenten, die 

meestal zelfvoorzienend zijn. Toch is er soms hulp nodig; op geestelijk 

en/of financieel gebied. Als een gemeente, na al het mogelijke zelf 

gedaan te hebben, een noodzakelijke voorziening niet kan realiseren, 

kan de Solidariteitskas een hulpmiddel zijn ter overbrugging. 

Alle gemeenteleden (doopleden en belijdende leden) ontvangen een 

acceptgiro, waarmee u gevraagd wordt een bedrag van € 10 bij te 

dragen. Bij de brief zit een folder waar een en ander wordt uitgelegd. 

Voor alle belijdende leden ontvangt de Hofkerk € 5. Als een gemeente 

meer geld binnenkrijgt dan voor de afdracht nodig is, mag ze dat voor 

haar eigen werk gebruiken. 

Mede hierom beveel ik deze collecte bij u van harte aan. 

 

Met vriendelijke groet,  

namens het demissionair college van kerkrentmeesters,  

Harm Medema 

 

 

Opbrengst actie kerkbalans  
 

De sommen zijn gemaakt, en dan heb ik het over de actie kerkbalans. 

Totaal is toegezegd € 72.056.22. Wat een prachtig resultaat. 

Het eindbedrag is maar €500 minder dan in 2020 en daar zijn wij u 

allen heel dankbaar voor. 

Ik wil dan ook graag een groot compliment maken aan de gevers en 

bedank u ervoor. Ook dank aan al die lopers, die hebben gezorgd dat 

de enveloppen werden bezorgd en weer zijn in geleverd. 

En dank aan het team ”actie kerkbalans” dat het ook dit jaar weer zo 

soepel is verlopen. Hierin zie je de betrokkenheid bij onze Hofkerk! 

We hebben het met ons allen gedaan. 

Ik hoop tot gauw in de Hofkerk om elkaar te zien en weer te vieren. 

 

Met vriendelijke groet, 

Harm Medema ( team actie kerkbalans) 
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Bericht vanuit de beroepingscommissie 
De beroepingscommissie voor de vacature van de predikantsplaats van 

de Hofkerk heeft een viertal (zoom-)vergaderingen gehouden. Daarin 

is het profiel voor de predikant en dat van de Hofkerkgemeente 

opgesteld. Beide profielen zijn in de kerkenraad besproken en de 

voorgestelde wijzigingen zijn verwerkt. Binnenkort zijn de profielen 

te zien op de website van de Hofkerk. Ook is er een concept-

advertentietekst opgesteld. De commissie richt zich nu op de werving 

van de predikant waarbij zij zich richt op een aanstelling voor 0,5 fte.  

 

Namens de beroepingscommissie, Jaap Flokstra 

 

Collectedoelen van de diaconie in april 
 

1 april (witte donderdag): Diaconaal werk plaatselijk.  

4 april: Kerk in Actie/Werelddiaconaat: Zuid-Afrika, een toekomst 

voor kansarme kinderen: Veel zwarte jongeren in de Zuid-Afrikaanse 

stad Pretoria groeien op in gewelddadige wijken en gebroken 

gezinnen. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40 

procent van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. Kerk in Actie 

ondersteunt een organisatie die jongeren helpt met huiswerk, maar 

vooral met persoonlijke groei. Ze doet dit totdat ze volwassen zijn. 

Jongeren leren sociale en creatieve vaardigheden waardoor ze 

weerbaarder worden en kans maken op een beter leven.  

11 april: Stichting Matamba: Het doel van deze stichting is om de 

nodige zorg te verlenen aan de bevolking van Matamba, een klein dorp 

in Tanzania. De activiteiten van de stichting zijn vooral gericht op de 

financiële ondersteuning van het St. John’s Health Centre. Hun ideaal 

is dat iedereen toegang krijgt tot gezondheidszorg. Tevens wordt 

gestreefd naar meer welzijn in brede zin voor alle kinderen en 

volwassenen.  

18 april: Hospice Oldenzaal.  

25 april: Kerk in Actie/binnenlands diaconaat: Vrolijkheid in asiel- 

zoekerscentra. Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland 

komen, is jonger dan 18 jaar. Ze hebben vaak nare ervaringen achter 

de rug en hun bestaan in Nederland is meestal ook onzeker. Met steun 
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van Kerk in Actie organiseert stichting De Vrolijkheid creatieve 

activiteiten voor kinderen en jongeren in asielzoekerscentra. Door 

bijvoorbeeld muziek, film en fotografie wil De Vrolijkheid de talenten 

van de jonge bewoners van asielzoekerscentra tot bloei laten komen en 

hun veerkracht versterken. 

 

Namens de diaconie, Joke Flokstra 

 

Collecten in tijden van corona 

 
U kunt 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 

 

De Hofvijver 
 

Deze maand kregen we twee hele mooie stoelen aangeboden. Helaas 

kon de meubelbank wegens plaatsgebrek ze niet hebben. Gelukkig wist 

ik iemand die ze heel goed kon gebruiken en blij dat ze er mee was. 

Misschien kent u ook wel mensen in uw naaste omgeving die spullen 

kunnen gebruiken waarschuw ons dan. Binnenkort komen er weer 

spullen vrij van iemand die gaat verhuizen en als er dan nog geen plaats 

is zou het jammer zijn als ze niet goed terecht komen. Houdt ons in 

ieder geval op de hoogte.  

 

Met een vriendelijke groet namens de diaconie, 

Jet Slinger-de Graaf 

Tel.nr. 662093 of 06 81504914 

jetslinger10@gmail.com 

mailto:jetslinger10@gmail.com
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Angst 
 

We leven inmiddels een jaar in een 1,5 m samenleving en zien elkaar 

alleen nog als een potentieel gevaar. We zijn er inmiddels achter 

gekomen, dat de gepubliceerde besmettingscijfers slechts een deel van 

de metingen is waarover we zouden moeten worden geïnformeerd. In 

de scenario's die het RIVM publiceert presenteert men optimistische 

en pessimistische verwachtingen. Voortdurend kiest men voor "in het 

slechtste geval." Daar zit een bewust doel achter, namelijk dat de 

cijfers de angst voor corona moeten vergroten! De RIVM en de 

wetenschap er omheen zijn heilig geworden. Aan de andere kant wordt 

ons een andere angst aangepraat, namelijk de bijwerkingen van de 

verschillende vaccins en via de sociale media worden de mensen 

bewust angstig gemaakt voor de gevaren van de vaccins, die even 

onrealistisch zijn.  

Nog steeds is men niet verder dan dat de virussen zich verspreiden via 

aerosolen. Maar aerosolen verdampen snel en de kans dat je via een 

aerosol besmet raakt is een kans van rond enkele tiende gedeelten van 

1 procent.  

Angst wordt ons van alle kanten aangepraat via de TV, of de radio of 

media. Wat mij opvalt is, dat in de hele discussie, Gods bescherming, 

geen enkele rol meer speelt.  

Als Jezus of een engel verschijnt, is altijd het eerste wat zij zeggen: 

“Vrees niet” en Paulus zegt in Filippenzen 4: 6 “Weest in geen ding 

bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met 

dankzegging bekend worden bij God.” In Engelse vertalingen worden 

hier de woorden: “be anxious for nothing” gebruikt. Eigenlijk vinden 

we deze woorden of de strekking daarvan, door de hele Bijbel heen, 

want angst is altijd een slechte raadgever geweest.  

 

Ernst van Olffen  
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VERWONDERING 

Wanneer wetenschap geen anwoorden meer heeft. 

 
Het gebeurt niet zo heel vaak, maar  soms reis ik per trein. Zo ook 

vorige week, toen ik voor mijn werk een dagje naar Den Haag mocht. 

En wat doe je dan, wanneer je geen boek bij je hebt: je pakt je mobiel. 

Ik ga dan altijd onderwerpen googelen, waar je alleen maar op komt 

wanneer de reis maar lang genoeg is, en zo kwam ik bij Albert Einstein 

uit. Op wikipedia las ik zijn levensverhaal in het kort. Omdat zijn 

Joodse afkomst, socialistische ideeën en pacifisme het naziregime een 

doorn in het oog waren, zo las ik, besloot Einstein tijdens een studiereis 

in de VS voorgoed in Amerika te blijven. In 1955 stierf hij uiteindelijk 

tijdens zijn slaap in een ziekenhuis in Princeton,  aan de gevolgen van 

een aneurysma van de aorta. Een operatie had hij geweigerd, omdat hij 

zijn leven niet onnodig wilde rekken, en op een menswaardige manier 

wilde sterven. Door dat laatste was ik, toen ik het las, verbaasd en, gek 

genoeg, ook een beetje ontroerd. Einstein, wiens leven in het teken 

stond van de natuur-kundewetenschappen. Uitgerekend hij, die alle 

levensprocessen op aarde altijd op een exacte en logische manier had 

benaderd besefte dat er grenzen waren. Grenzen door het leven zelf 

aangegeven, en niet te overschrijden door de wetenschap. Einstein 

besefte heel goed waar voor hem als wetenschapper de etische grenzen 

lagen. Zo kende hij het principe van kernsplitsing, maar was altijd fel 

gekand om dit toe te passen als wapen. 

Het Joodse geloof, en ook het liberale, minder orthodoxe waar Einstein 

toe behoorde, keurt euthanasie af, maar vindt ook dat het leven niet 

onnodig gerekt hoeft te worden. In die lijn kan hij ook gedacht hebben 

over zijn naderend sterven. Het is een moeilijk thema, dat met de 

verkiezingen op 17 maart weer een rol speelde, en een mogelijke 

coalitie met de Christenunie in de weg kan staan. Het raakt de wortels 

van het geloof bij veel mensen, en gaat de strijd aan met de vraag over 

wat we verstaan over menswaardigheid.  

En bij een lichamelijk lijden kunnen we ons dan nog iets voorstellen. 

Maar wat als het lijden zuiver psychisch is? Ik las enkele weken terug 

een arikel in de Tubantia over Dorien Lohuis, een 32 jarige vrouw, die 
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na een ondragelijk psychisch lijden van bijna zestien jaar, besluit om 

met medische hulp haar leven te laten beëindigen. De dag ervoor maakt 

ze met haar moeder nog een mooie wandeling door het bos. Hand in 

hand bespreken ze samen alle dingen, die nog besproken moeten 

worden, en vieren voor de laatste keer het leven. De volgende dag 

overlijdt ze, in het bijzijn van haar moeder en haar beste vriendin. “Ik 

hou van jullie” zijn haar laatste woorden.  

De eerste psychiater aan wie ze om hulp voor euthanasie vroegen, 

weigerde. Hij was voor het leven, zei hij. Maar wat is leven dan nog, 

wanneer je je halve leven gekweld bent door depressies, psychoses, en 

angstaanvallen? Wat is een menswaardig leven? Artsen leggen een eed 

af om het leven te behouden, maar zou een menswaardig leven niet de 

eed moet zijn? 

Einstein, die met zijn beroemde  e=mc2 formule aan had getoond dat 

zelfs tijd een rekbaar begrip was, besefte bij zijn naderend sterven dat 

hij als wetenschapper over de tijd die nu voor hem gekomen was, niets 

te zeggen had. Dat dit alle menselijke grenzen te boven ging. Maar 

bovenal besefte hij de waarde van het leven. Is dat niet het enige wat 

telt, of je nu voor of tegen euthanasie bent? Een leven, sterker dan de  

dood, en door gaat, het kruis van Golgotha voorbij. 

 

Martin Kila. 
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Bedankt! 
 

Ik wil jullie bedanken voor de bloemen die ik zondag 14 maart heb 

mogen ontvangen. 

 

Groeten van Wil Davelaar 

 

Hartelijk dank voor de bloemen, telefoontjes en kaarten van de 

Hofkerk. 

 

Nelly Boldingh  
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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: 30 april 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: 

22 april 
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 
E-mail: 
secr.ckrm.hofkerk@gmail.com 
 
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:secr.ckrm.hofkerk@gmail.com
mailto:hmedema@hotmail.com
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