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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 
 

Tussen Pasen en Pinksteren 

"De meeste mensen is de betekenis van de periode tussen Pasen en 

Pinksteren onbekend. Terwijl vele Nederlanders misschien nog weten 

dat Pasen het feest van de opstanding is, is de daadwerkelijke diepte 

van Hemelvaart en Pinksteren minder vertrouwd. Jammer eigenlijk. 

Rituelen maken het leven zinvoller, rijker en geven structuur aan het 

dagelijkse leven. Rituelen doen ons stilstaan en dieper kijken naar ons 

eigen leven van werken, slapen en eten. Rituelen doen ons verbinden 

met de diepte van het menselijke bestaan. De rituelen rond Pasen, 

Hemelvaart en Pinksteren doen ons beseffen dat ons leven verbonden 

is met de dood en het hernieuwde verrijzen. Tegen het duister van de 

dood ontwaakte met Pasen een vermoeden in mensen dat de uiterlijke 

dood niet het einde is van het leven. Soms voelen wij kort na het 

overlijden van een geliefde nog enige tijd diens geestelijke 

aanwezigheid om ons heen. Hoewel wij rouwen om de lichamelijke 

dood van een geliefde is het mogelijk troost en kracht te ervaren vanuit 

een andere kant. Diep van binnen ligt dan het geheim besloten van een 

oneindig groot leven dat onze zintuigen overstijgt". Aldus een stukje 

van de heer Kurtzahn van de Protestantse gemeente Beverwijk uit 

2011. 

 

10 jaar terug dus en nog actueel. De kerk van alle tijden.   

Ook in de Hofkerk, waar we gelukkig weer met 30 mensen bijeen 

mogen komen, zijn we tussen Pasen en Pinksteren. De liturgische kleur 

is wit en dat blijft zo tot Pinksteren (Rood) en dan wordt het groen de 

rest van het kerkelijk jaar. 

 

Op zondag 2 mei gaat Ds. Peter Hendriks voor uit Hengelo. Een 

bevlogen man die het o.a. voor elkaar kreeg 3 bussen te vullen met 

enthousiaste jongeren en daarmee ieder jaar af te reizen naar Taizé. 

 

9 mei gaat Ds. Klaas van der Kamp voor. De classispredikant van de 

PKN uit Kampen. 



4 

Op Hemelvaartsdag is er een online dienst vanuit Tubbergen te zien. 

Zie voor meer informatie het stukje in deze Hofstem.   

De zondag daarop 16 mei, (‘wezen zondag’) gaat 'onze' Yvonne Meyer 

voor. Het was oorspronkelijk de bedoeling om in het Stift in Weerselo 

een 'Ringdienst' te organiseren maar die plannen zijn gesneuveld. Fijn 

dat Yvonne de dienst wil leiden in onze eigen Hofkerk. Henk Warnaar 

is de organist. 

 

Dan is het Pinksteren! Zondag 23 mei. Een mooie dienst geleid door 

Ds. Wim Blanken uit Zutphen met muzikale medewerking van Teun 

Nicolai op trompet en ondergetekende op het orgel. 

 

De laatste zondag van de meimaand, de 30e, komt Mw. Tiemersma-

Veenstra uit Friesland naar Oldenzaal. Henk Warnaar is de organist. 

Weer een mooi rijtje van gastpredikanten die ook graag bij ons 

voorgaan en ons hopelijk inspiratie geven en hoop en vertrouwen in de 

toekomst bieden! 

 

Hou vol en blijf gezond! 

Met een hartelijke groet, 

Koos Schollaardt 
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Zondag - 2 mei - 10.00 uur  

 
Voorganger  Organist  

Ds. P. Hendriks (Hengelo)  Dhr. J. Schollaardt  

Ouderling  Collectes  

Dhr. G. Pape  1) Oldenzaal tegen MS 

Diakenen  2) PKN: Jong Protestant  

Mevr. B. Frowijn   

 

Zondag –  9 mei - 10.00 uur  

   
Voorganger  Organist  

Ds. K. v.d. Kamp (Kampen)  Dhr. J. Schollaardt  

Ouderling  Collectes  

Mevr. R. van Dijk  1) Kerk in Actie/Noodhulp  

Diakenen  2) Eigen jeugdwerk  

Dhr. J. Bruil   

 

Zondag –  16 mei - 10.00 uur  

 
Voorganger  Organist  

Mevr. Y. Meyer  Dhr. H. Warnaar 

Ouderling  Collectes  

Mevr. J. Westera  1) St. Noaberhulp Sajocah  

Diakenen  2) 

Dhr. F. Woordes   

 

 

Zondag - 23 mei - 10.00 uur  

1e Pinksterdag, m.m.v. Teun Nicolai,  trompet  

 
Voorganger  Organist  

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

Ouderling  Collectes  

Dhr. B. Post  1) Project kleine ring  

Diakenen  2) Instandhouding pastoraat  

Mevr. J. Slinger   
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Zondag - 30 mei - 10.00 uur  

 
Voorganger  Organist  

Mevr. Tiemersma-Veenstra 
(Friesland)  

Dhr. H. Warnaar  

Ouderling  Collectes  

Dhr. H. Medema  1) Dorcas  

Diakenen  2) Voor iedereen een kerk 

Mevr. C. Vrielink   
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Mét liefde! 
In de afscheidsdienst van Dik Somsen op 22 april jongstleden hebben 

we gelezen uit de Bijbel over de liefde (1 Korinthe 13:1-13). Dit keer 

in de versie van de Bijbel in Gewone Taal (BGT). ‘Zonder liefde is 

alles zinloos’ schrijft Paulus. Je kunt van alles doen en van alles 

zeggen, maar als je dat doet zonder dat je hart erbij betrokken is, dan 

is het eigenlijk zinloos.  

 

Het is zo herkenbaar en ook zo makkelijk om het zonder je hart te doen. 

In de drukte van het leven waar we van activiteit naar activiteit gaan 

en dingen vaak even snel tussendoor doen. 

Zo vraagt het iets van mij om liefdevol te luisteren. Het vraagt 

aanwezigheid, er écht zijn bij de ander en de ander aankijken. De 

woorden en het gevoel toe te laten van de ander. Dan heeft het gesprek, 

de ontmoeting zín. 

 

We zijn (hopelijk) allemaal druk, of druk geweest, met het 

beantwoorden van de vier vragen uit de Hofstem Extra. Deze kun je 

ook met je verstand beantwoorden óf je neemt de tijd en je laat je hart 

meespreken in de antwoorden. Ik hoop dat u het laatste doet en dat de 

liefde en uw gevoel in uw reactie mogen doorklinken. 

 

Omdat het zo mooi is, hier de tekst (1-7) uit 1 Korinthe 13 (BGT). 

 

Zonder liefde is alles zinloos 

Als je geen liefde hebt voor anderen, zijn je woorden zinloos. Zelfs al 

laat de heilige Geest je alle talen van de wereld spreken, en ook nog de 

taal van de engelen. 

Als je geen liefde hebt voor anderen, beteken je niets. Zelfs al laat God 

je zijn boodschap bekendmaken en krijg je van hem al zijn geheime 

kennis. En zelfs al heb je zo’n groot geloof dat je bergen kunt 

verplaatsen. 

Als je geen liefde hebt voor anderen, dan is alles wat je doet, zinloos. 

Zelfs al verkoop je je bezit, en geef je het geld aan de armen. Zelfs al 

sterf je in het vuur, omdat je je leven geeft voor de goede zaak. 
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Wat is liefde? 

Liefde is: geduldig en vriendelijk zijn. Liefde is: niet jaloers zijn, niet 

vertellen hoe goed je bent, jezelf niet belangrijker vinden dan een 

ander. 

Liefde is: een ander niet beledigen, niet alleen aan jezelf denken, geen 

ruzie maken en geen wraak willen nemen. 

Liefde is: blij worden van het goede, en een hekel hebben aan het 

kwaad. 

Door de liefde verdraag je alles wat er met je gebeurt. Door de liefde 

blijf je geloven en vertrouwen. Door de liefde blijf je altijd volhouden. 

 

Laten we elkaar niet ontbreken. 

Blijf gezond en houd moed! 

Yvonne Meyer 
 
 

In Memoriam 
Dik Somsen, * 22-11-2943 † 15-4-2021 

 

Op donderdag 22 april hebben wij in het crematorium in Oldenzaal, 

afscheid genomen van Dik Somsen, de partner van Tineke Somsen-

Jissink. 

 

Het leven van Dik begint in Mallem bij Eibergen. Hij groeit op in een 

gezin met nog 3 zussen. Ze hebben een groot huis en ruimte genoeg 

om te spelen. Hij heeft er een fantastische jeugd. Door het werk van 

zijn vader verhuizen ze naar Hengelo Gelderland en later naar Aalten. 

Hoewel hij een goed verstand had, is hij op school geen uitblinker: hij 

is te dromerig van aard om het hoofd bij de lesstof te houden. Na twee 

keer blijven zitten voor zijn vader reden om hem aan het werk te zetten. 

Wel volgt hij dan de avondschool en studeert hij autotechniek. Met een 

diploma op zak gaat hij een aantal jaren aan de slag als automonteur. 

Op een gegeven moment schuift hij door naar de afdeling verkoop, wat 

geen goede zet blijkt. Hij kan niet meeleven met de mensen die niet 

kunnen beslissen welke kleur de auto moet hebben of welke 

aanpassingen en extra’s het interieur zal krijgen. Via via komt hij in de 
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wereld van de vorkheftrucks terecht. Dát was een goede match. De 

klanten die een vorkheftruck wilden aanschaffen dáar kon hij mee 

praten – over gewicht en balans en techniek en tilkracht…  

De laatste jaren was hij in dienst bij Still, waar hij werkte alsof het zijn 

eigen bedrijf was.  

Zijn hele leven blijft hij zich verwonderen over hoe de dingen werken. 

Zo sloopt hij van alles uit elkaar, bezoekt hij bedrijven voor zijn werk 

en volgt met volle aandacht de productieprocessen. 

Als partner van Tineke staat hij altijd voor haar klaar. Ze kan de dingen 

echt bij hem kwijt en hij kon haar geruststellen als er zaken waren die 

haar onrustig maakten. 

Bij de Hofkerk hebben ze vroeger samen deelgenomen aan 

boekbesprekingen en werkte hij mee in de klussenclub. 

De vakanties brachten ze graag door in het buitenland. Eerst bij het 

Lago Majore met een zeilbootje, maar toen dat te druk werd togen ze 

naar Noorwegen. In Noorwegen, alleen op het water, ontmoette Dik 

God en praatte hij met Hem. Dat bracht hem rust en vrede.  

In de afscheidsdienst hebben we 1 Korinthe 13: 1-13 gelezen uit de 

Bijbel in gewone taal (BGT). Over de liefde. Dik heeft de liefde 

geleefd zoals hij hierin wordt uitgelegd. Wij vertrouwen erop dat Dik 

geborgen is in de voor ons niet te bevatten liefde van onze Schepper. 

Dat hij thuis is. 

 

Yvonne Meyer  

 

Vanuit de Kerkenraad 
De kerk is weer open op zondag, de kerkenraad heeft besloten om 

vanaf 11 april de kerk weer open te stellen voor het bijwonen van 

kerkdiensten, nog wel met de restrictie van maximaal 30 bezoekers. 

De eerste zondagse diensten werden bezocht door ongeveer 20 

personen. De lente waakt langzaam uit zijn winterslaap, en het land 

gaat ook steeds meer van het slot. Nog wel met kleine stapjes, maar 

toch het einde van de tunnel is in zicht. Steeds meer mensen worden 

ingeënt, we mogen steeds weer een stapje vooruit zetten. Het is nog 

wel met veel onder voorbehoud van dat de besmettingscijfers, en 

ziekenhuisopnames dalen, maar laten we hopen dat we met z’n allen 
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nog even vol houden. Wat zou het weer fijn om op zondag na de 

kerkdienst, onder het genot van een kop koffie weer met elkaar in 

gesprek te kunnen gaan. Zo snel het weer mogelijk is, zullen wij een 

gemeenteavond organiseren, om u mee te nemen in waar wij allemaal 

mee bezig zijn ook n.a.v. de Hofstem Extra. De kerkenraad is op dit 

moment onder anderen druk met het zoeken naar nieuwe leden voor de 

kerkenraad, verderop leest u hierover meer. De beroepingscommissie 

is ook goed bezig, hierover leest u ook meer in deze Hofstem. Op dit 

moment worden de jaarrekening van de kerk en diaconie opgesteld 

door de accountant, waarna deze in de kerkenraad besproken zullen 

worden. Zo snel dit alles is geregeld, zullen de jaarrekeningen in de 

Hofstem gepubliceerd worden.  

Het pastorale team heeft ook veel aandacht voor onze gemeenteleden, 

op dit moment zijn er toch wat meer gemeenteleden die wat extra 

aandacht nodig hebben. Ook de bezoekmedewerkers proberen zoveel 

als mogelijk via telefoon contact te houden met u en jou. Laten we met 

z’n allen af en toe toch even iemand bellen of een kaartje sturen. De 

diaconie heeft met Pasen ons allen een leuke kaart met een tekening 

gemaakt door Christien Vrielink en paasgroet laten toekomen, een 

mooie actie, dat er toch aan ons gedacht wordt.  

Ik wil graag afsluiten met een oproep: nu de kerk op zondag weer open 

is, zijn er veel mensen nodig om alles in goede banen te leiden. Elke 

zondag zijn vanuit de diaconie Jet en Bertha aanwezig om iedereen 

naar zijn of haar plaats te begeleiden, daarnaast helpen de dienstdoende 

kerkenraadsleden ook mee. Het zou fijn zijn als er personen zijn die op 

de zondagochtend voor aanvang van de kerkdienst mee zouden willen 

helpen. Op dit moment zoeken wij met spoed een aantal personen die 

de bezoekers zouden willen ontvangen. Het zou toch fijn zijn dat als 

wij voldoende personen kunnen vinden om dit te doen, en dat ook een 

Jet en Bertha als gast kunnen worden verwelkomt! Hoe meer personen 

zich hiervoor beschikbaar stellen hoe minder vaak men aan de beurt is. 

Mensen schroom niet maar meld je bij mij of iemand van de 

kerkenraad. Voor nu wens ik iedereen een mooie mei maand toe met 

veel bijzondere dagen.  

 

Namens de Kerkenraad, René Dreierink  
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Samen ben je kerk 
 

In één van zijn eerste stukjes in de Hofstem ging onze consulent Ds. 

Kloosterziel in op de vraag: “van wie is de kerk”. Heel duidelijk in het 

stuk staat dat: “de kerk de verantwoordelijkheid van alle leden is”. 

Daar zijn we het als kerkenraad van harte mee eens, eigenlijk 

vanzelfsprekend maar des te belangrijker om dit geregeld naar elkaar 

uit spreken. De afgelopen tijd hebben we als kerkenraad mogen 

ervaren dat er veel toewijding is om met elkaar kerk te kunnen zijn en 

dat er ook veel behoefte is om met elkaar kerk te kunnen blijven, nu en 

in de komende jaren. Er zijn veel commissies en projectgroepen actief, 

er zijn veel mensen die elkaar ondersteunen en er wordt dankbaar 

gebruik gemaakt van de mogelijkheid om digitaal de diensten bij te 

kunnen wonen, om maar enkele belangrijke aspecten van het samen 

kerk zijn te benoemen. We zijn daar dankbaar voor en we zien hierin 

de toekomst met vertrouwen tegemoet. Er zijn ook zorgen bijvoorbeeld 

over de bestuurbaarheid van de kerk als organisatie. Er zijn veel 

vacatures en het aantal vrijwilligers dat een bestuurlijk taak op zich wil 

nemen slinkt. In ieder geval zullen de bestuurlijk taken van 

voorzitterschap, scriba en kerkrentmeesterschap moeten worden 

ingevuld. Zonder bestuurlijke organisatie kun je niet samen kerk zijn. 

Kerkordelijk is geen bestuur hebben niet toegestaan, dan word je 

bijvoorbeeld richting een fusiegemeente gedirigeerd maar veel 

belangrijker: zonder bestuur “loopt het niet”. De kerkenraad vindt het 

belangrijk deze zorg op tijd met de gemeente te delen zodat u mee kunt 

denken en mee kunt doen waar mogelijk. Uiteraard zoekt de 

kerkenraad ook zelf naar invulling van de vacatures. Samen ben je 

kerk, mogen we ook op u en jou rekenen? Neem gerust contact met 

ons op, we houden graag samen het vuur in onze mooie gemeenschap 

gaande.  

 

Namens de kerkenraad,  

René Dreierink  

Tel: 06-10938511  
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Oproep kandidaten voor predikantsplaats aan te 
dragen 
 

Onze beroepingscommissie is zoals u eerder in de Hofstem heeft 

kunnen lezen aan de slag, en de eerste stappen in het beroepingswerk 

zijn inmiddels genomen. Zo is een profielschets van onze gemeente en 

van de te beroepen predikant opgesteld. Ook is er inmiddels een 

vacature geplaatst in het landelijk verschijnende kerkblad “Woord en 

Weg”. De advertentietekst is eveneens geplaatst op de website van de 

Hofkerk. De kerkenraad roept gemeenteleden op kandidaten voor de 

0,5 fte predikantsplaats aan te dragen. U kunt dit doen door contact op 

te nemen met één van de leden van de beroepingscommissie of een 

mailtje te sturen naar bchofkerkoldenzaal@outlook.com Uiteraard zal 

alle informatie t.a.v. aangedragen kandidaat predikanten vertrouwelijk 

behandeld worden. 

De benoemingscommissie bestaat uit: Jaap Flokstra, Joop Bruil, 

Anouk Brugging, Mirjam van Es, Corrie Christenhusz en Gerrit 

Dortland. 

 

Namens de kerkenraad, 

René Dreierink 

 

 

De predikant 
 

Als consulent heb ik meerdere keren een gemeente mogen begeleiden 

in het vinden van een nieuwe dominee en zelf heb ik een aantal 

beroepingsprocedures aan den lijve ondervonden. Het is altijd 

spannend of het klikt. Het gaat vaak mis bij de wederzijdse 

verwachtingen.  

Een beroepingscommissie heeft een heel pakket aan eisen, maar ook 

de dominee zoekt een gemeente die bij zijn of haar manier van werken 

past. Het gekke is dat niemand precies kan uitleggen wat een predikant 

moet doen (behalve het voorgaan in kerkdiensten en het bezoeken van 

gemeenteleden – indien nodig - vanzelfsprekend).  

mailto:bchofkerkoldenzaal@outlook.com
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De kerkorde geeft geen helderheid. Artikel V zegt: “Om de gemeente 

bij het heil te bepalen en bij haar roeping in de wereld te bewaren is 

van Christuswege het openbare ambt van Woord en Sacrament 

gegeven”. De dominee staat in dat werk niet alleen. Hij/zij vervult de 

roeping samen met de ouderlingen, diakenen, alsmede andere diensten 

in de kerk en gemeente. Eigenlijk is dus iedereen verantwoordelijk. 

Wel staat er: “De predikanten zijn in het bijzonder geroepen tot de 

bediening van Woord en sacramenten, de verkondiging van het Woord 

in de wereld, de herderlijke zorg en het opzicht en het onderricht en de 

toerusting”.  

Die taken worden niet nader omschreven. Ordinantie 3.16 spreekt van 

een predikant voor ‘gewone werkzaamheden’, maar wat vinden we 

gewoon? Voor een predikant in deeltijdfunctie (ord. 3.17) wordt 

gezegd dat ‘de omvang van de werkzaamheden’ nauwkeurig 

beschreven moet worden. Welke werkzaamheden het zijn, wordt niet 

vermeld. Daarbij komt dat de predikant vanouds niet in dienst is van 

de kerkenraad. Hoogstens om belastingtechnische redenen kan voor 

werknemerschap gekozen worden.  

Het gaat er dus om dat er goede afspraken gemaakt worden binnen de 

grenzen van wat mogelijk is. Samen moeten we de gemeente bij het 

heil bepalen en bij de roeping in de wereld bewaren. Dat blijft lastig 

genoeg. 

 

Ds. Roelof Kloosterziel 

 

Hemelvaartsdag 
Donderdag 13 mei is het Hemelvaartsdag. Binnen de kleine Ring 

wordt een online viering uitgezonden. De dienst is te volgen via de 

website van de Protestantse Gemeente Tubbergen en begint om 10.30 

uur. Voorgangers zijn ds. Esther Scheer, ds. Erna Lensink en ds. 

Roelof Kloosterziel.  

 
Terug naar de schoolbankjes…… 
‘Altijd fijn om te weten dat we in Oldenzaal met elkaar mee denken en 

er voor elkaar willen zijn!’ was de reactie van de adjunct-directeur dhr. 

Harm Middelburg van het Twents Carmelcollege op het schrijven van 
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de Hofkerk, dat de scholen voor voortgezet onderwijs bij ruimtegebrek 

ten gevolge van de coronapandemie ook incidenteel van de Hofkerk 

gebruik kunnen maken. 

 

Van 10 t/m 28 mei verleent de Hofkerk inderdaad onderdak aan een 

deel van de leerlingen van de Potskampstraat, ten behoeve van de 

zittingen voor de schriftelijke examens.  

Om die reden zullen er leerling sets in de kerkzaal geplaatst worden en 

zullen wij als kerkgangers het twee zondagen met ander meubilair in 

een andere opstelling moeten doen. De kerkenraad vraagt om uw 

begrip voor deze uitzonderlijke situatie. 

 

De dienst onderwijsservice van het Twents Carmelcollege regelt de 

hele onderneming in overleg met onze koster.  

Citaat uit hun mail: ‘Rest mij om U en de koster en alle andere 

betrokkenen bij uw Kerk, mede namens de examencommissie van onze 

school, alvast heel hartelijk te danken voor uw aanbod en 

medewerking aan ons, zodat wij de examens voor onze leerlingen 

veilig kunnen afnemen. Echt super fijn in deze bizarre vreemde tijden.’ 

 

Wij wensen de examenkandidaten veel succes en hopen bij te dragen 

aan hun diplomering. 

 

Inge Simao  

 

Hofkerk weer open voor maximaal 30 gemeenteleden 

 
In ons vorige bericht hebben we aangegeven het verstandig te vinden 

om tot en met Pasen alleen online diensten te houden tot teleurstelling 

van velen maar wel met begrip om het risico op besmetting klein te 

houden. Na Pasen is besloten de kerk open te stellen voor maximaal 

30 personen, naast de voorganger en degenen die dienst hebben. 

Wel vragen we u zich telefonisch aan te melden (of het 

antwoordapparaat in te spreken) bij Ina Schollaardt, tel.074-2782810. 

We houden ons aan de richtlijnen door thuis te blijven bij klachten, 
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handen desinfecteren, mondkapjes dragen tijdens het lopen en 

anderhalve meter afstand te houden. Ook kan er nog niet gezongen 

worden. 

De ervaring na twee zondagen is, dat ruim twintig bezoekers zich 

hebben aangemeld en de aanwezigen blij zijn de dienst weer in de kerk 

te kunnen meebeleven. De diensten blijven ook rechtstreeks online te 

volgen en later via kerkdienst gemist. 

Als Taakgroep hopen we met u natuurlijk van harte dat we naar de 

zomer toe meer kunnen versoepelen, maar voor nu zijn we al heel 

tevreden met deze stap. 

 

Een hartelijke groet namens de Taakgroep Corona, 

Geziena Medema 

 

Collectedoelen van de diaconie in mei 
 

02 mei: Oldenzaal tegen MS 

09 mei: Kerk in Actie/noodhulp: Libanon/Jordanië, lichtpunten voor 

Syrische vluchtelingen. Van de miljoenen Syriërs die door de oorlog 

hun land zijn ontvlucht, zijn de meeste terechtgekomen in Libanon, 

Jordanië en Turkije. Zij hebben alles achter moeten laten en leven in 

grote armoede. Via een netwerk van kerken in deze regio ondersteunt 

Kerk in Actie vluchtelingen op verschillende manieren, onder andere 

met een opleiding of het opzetten van een eigen bedrijfje. Daardoor 

zijn ze minder afhankelijk van hulp en dat maakt hen sterker. 

                                                                                                                                                              

16 mei: Stichting Naoberhulp SAJOCAH. Deze stichting biedt 

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

zelfstandig functioneren. Zo’n honderdvijftig lichamelijk en geestelijk 

gehandicapte kinderen worden behandeld in een revalidatiecentrum. 

Ook is er een goed ingerichte orthopedische werkplaats. De 

instrumentmakers worden door vrijwilligers uit Nederland medisch en 

technisch begeleid.  

23 mei: 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 
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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 

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.  

 30 mei: Dorcas (hulp aan de allerarmsten in Oost-Europa). 

 

Project Out of the Box 
Nu de kerk weer open is voor kerkgangers, hervatten wij ons project 

Out of the Box. Op zondag 30 mei kunt u hier weer aan meedoen. Zoals 

u vast nog wel weet richt dit project zich op de mensen die afhankelijk 

zijn van de voedselbank in Oldenzaal. Naast de gebruikelijke inhoud 

van de voedselpakketten is er ook grote behoefte aan luxere artikelen, 

zoals: wasmiddelen, vacuüm verpakte kaas en koffie. U kunt uw 

producten deponeren in de boxen die klaarstaan in de kerkzaal. De 

boxen blijven nog een week na de actiezondag staan. Dus ook op 

zondag 6 juni kunt u nog spullen inleveren. N.B.: het gaat uitsluitend 

om de drie bovengenoemde producten: wasmiddel, koffie en kaas. 

 

Namens de diaconie, Joke Flokstra 

 
De Hofvijver 
 

Witgoed blijkt dus altijd weer welkom te zijn. Toen ik belde dat 

iemand een magnetron in de aanbieding had werd die dezelfde dag nog 

opgehaald. 

U weet toch ook nog wel dat als er een klein klusje te doen is wij voor 

u gaan proberen daar hulp voor te vinden? 

 

Namens de diaconie, 

Jet Slinger-de Graaf 

Tel. 662093 of 06 81504914 

jetslinger10@gmail.com 

 

mailto:jetslinger10@gmail.com
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Emmaüs 
 

Het is in vele kerken traditie dat op de tweede paasdag de geschiedenis 

van de Emmaüsgangers wordt gelezen. Jezus sloot zich aan bij het 

gesprek van de apostelen, die spraken over de gebeurtenissen van de 

voorgaande dagen. Waarschijnlijk geloofden ze niet veel van de 

verhalen, die ze hadden gehoord over de opstanding. Wat de apostelen 

de laatste dagen hadden beleefd, had bij hen alle verwachtingen en 

hoop op Gods Koninkrijk de bodem ingeslagen. Het gebeurde van de 

laatste dagen was voor hen een opeenvolging van teleurstellingen. Wat 

voor iemand was die Jezus eigenlijk? Dan mengt Jezus zich in het 

gesprek en begint vanaf Mozes, de profeten en de psalmen te verklaren 

wat er was gebeurd. Omdat het inmiddels laat was geworden nodigden 

de beide apostelen Jezus uit om bij hen te blijven om te eten. Dat was 

in die tijd gebruik in Israël.  

Tot op het allerlaatste herkenden zijn eigen apostelen Jezus niet. 

Hierin zie ik parallellen met onze huidige pandemie. Per dag en per 

week stapelen de teleurstellingen zich op, soms door steeds een nieuwe 

golf, een lockdown, avondklok of een andere maatregel, het kan niet 

op. 

Door dit alles heen zie ik, dat, zoals bij de Emmaüsgangers, Jezus in 

de gebeurtenissen niet wordt herkend. Vaak herkennen ook wij Jezus 

pas achteraf. Misschien komt dat ook, omdat de meeste kerken 

gesloten zijn en er geen vertrouwde predikant is, die hen moed 

inspreekt. Toch ook nu, in deze tijd, is Hij veel dichterbij dan we 

denken. Ook de Emmaüsgangers bemerkten niet dat het Jezus was, die 

naast hen liep. Jezus is in elk geval vele malen sterker dan welke 

pandemie. Daar is geen plaats voor welke teleurstelling ook. Heb alle 

vertrouwen in Hem, die gezegd heeft: 

“Ik ben met u ALLE dagen tot aan het einde der dagen.” 

 

Ernst van Olffen 
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VERWONDERING 

Waarom wij herinneren 
 

Jokte u als kind wel eens? En noemde uw vader of uw moeder u dan 

een “jokkebrok”? Vast wel eens. Daarbij is het meteen zo, dat we met  

“jokken” een toch wat onschuldig aandoend liegen aanduiden, 

voorbehouden aan kinderen. Jokken grote mensen dan wel eens? Oja, 

zeker. Maar dan gebruiken ze andere termen, die toch wat serieuzer 

klinken. Maar soms ook mooier. Onze minister-president bijvoorbeeld 

heeft er een mooi synoniem voor gevonden: Hij heeft “er geen 

herinnering aan”. Al ziet hij dat zelf niet meteen als een synoniem voor 

liegen. Nee, hij kan zich iets niet meer herinneren. Nu kan ik mij ook 

niet altijd precies herinneren wat ik een week terug tegen iemand zei. 

Maar dan zijn er altijd wel anderen, die dat nog wel weten, en die mijn 

geheugen dan weer even opfrissen. Dan weet ik weer wat ik gezegd 

heb, en belangrijker nog: Dát ik het gezegd heb. Want dat is het 

grappige met de premier: Als hij het zich niet meer kan herinneren, 

doet hij voorkomen, of hij iets ook nooit gezegd heeft en bestaat het 

dus ook niet. Het is een beetje als een hond die denkt: “Als ik niet kijk 

naar die andere grote hond, dan ís hij er ook niet. Dat idee. 

Maar ja, liegen en bedriegen, de waarheid verdraaien, achterhouden of 

manipuleren  is al zo oud als de mensen zelf. Kaïn die loog tegenover 

God over zijn broer, Jacob die z’n vader bedroog met het geitenhaar 

op z’n armen. Z’n oom Laban pakte hem later mooi terug met Lea! 

Zeven jaar werken voor niks! Maar ook in Jezus’ dagen weten de 

mensen wat liegen is. Zelfs Petrus: Wie? Jezus? Nooit van gehoord, 

hoor. Ken ik niet….Petrus heeft er “geen herinnering aan”.  

Tja, ik was er natuurlijk niet bij. Maar ik kan me voorstellen dat Petrus 

op dat moment bang was. Hij wist wat de Romeinen deden met 

gevangenen. En dat kan een hele goede reden zijn om de waarheid te 

ontkennen. Om, anders gezegd, te liegen. Of misschien mag je het niet 

liegen noemen. Het is meer afstand nemen. Stel: je woont in Moskou. 

Je loopt niet warm voor de politieke ideeën van Poetin en loopt mee in 

een demonstratie voor de oppositieleider Navalny. Terwijl je daar 

loopt met je spandoek, zie je hoe verder op demonstranten worden 
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opgepakt en neergeslagen door agenten. Ze worden in een bus gestopt, 

en je hoort er nooit meer wat van. Zou u doorlopen? Of toch maar even 

dat stille zijstraatje in slaan? Hoe lang blijf je dan je ideeën vasthouden, 

en hoe lang blijf achter je idealen staan? Hoe sterk ben je? Hoe sterk 

is je geloof dan nog? Je hebt misschien neiging om afstand te nemen, 

en misschien wil je er wel geen “herinnering meer aan hebben”, wil je 

doen alsof iets nooit bestaan heeft. 

Mensen die in het verzet zaten tijdens de oorlog, spraken daar hun hele 

leven vaak niet meer over. Ook Joodse mensen die de holocaust, of de 

shoa, zoals het Joodse woord er voor is, hadden overleefd, zwegen. 

Wilden ze zich het niet meer herinneren? Als ze er niet aan dachten, 

bestond het ook niet. Maar misschien was de herinnering aan die jaren 

wel te pijnlijk, kwam het te dichtbij. 

Binnenkort staan we er weer bij stil, en herinneren we ons diegenen 

die geloofden. Die geloofden in vrijheid en voor wie onderdrukking 

onverteerbaar was. Herinneren we diegenen voor wie  dat geloof sterk 

genoeg was om er voor te vechten. En degenen die dat gevecht 

verloren. Want ook zij leven voort in onze gedachten. Dood zijn zij pas 

wanneer de herinnering niet meer bestaat.  

 

Martin Kila. 

   

ZONDAGOCHTEND 
 

Even weg…van je te volle of van je te lege agenda. 

Even weg…met alles wat goed is in je rugzak: je gezondheid, je 

veiligheid, je geluk met elkaar. 

Even weg…van je zorgen, van je zorgen om jezelf en om elkaar, om 

je ouders, om je kinderen of van je zorgen omdat je geen ouders of 

kinderen hebt. 

Even weg…van de krant en van het journaal. 

Even weg…van je machteloosheid en van je blunders. 

Even weg, om samen te zijn…. thuis. 

Onder het dak van de Eeuwige. 

 

Met een warme groet, Geeke Koster  
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Bedankjes! 
 

Hartelijk dank voor de bloemen die Joke zondag 21 maart van Yvonne 

Meyer kreeg in verband met haar ziekte. Ook een grote dank voor alle 

apps en telefoontjes die we kregen van de werkgroep Pastoraat. 

Hartverwarmend! 

 

Joke en Anton Scholten  

 

Wat een verrassing op Witte donderdag! 

Er werd ‘s avonds een prachtig boeket bloemen namens de Hofkerk 

overhandigd. Een mooie opsteker na mijn hersenschudding.  

Heel hartelijk dank. 

 

Groet,  

Heleen Tiemersma. 

 

 

Wat werd ik verrast met het bloemetje van zondag 11 april jl. 

Het maakte me heel blij te weten dat ik dit kreeg van alle Hofkerk 

mensen. Yvonne kwam het brengen. 

Heel veel dank hiervoor. 

  

Bemoedigende groet voor allen in deze coronatijd, 

Marit de Groen 

  

Heel verrassend en fijn dat ik op Psalmzondag zondag 28 maart de 

bloemen mocht ontvangen van de Hofkerk. 

Hartelijk dank hiervoor. Mede dank voor de kaartjes en overige 

berichtjes. 

  

Met vriendelijke groet, 

Dick Bouwens  
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Langs deze weg wil ik u bedanken voor de bloemen, die ik mocht 

ontvangen, maar ook alle lieve mensen voor de persoonlijke 

belangstelling, de kaartjes en de telefoontjes. 

  

Vriendelijke groet, Corrie Schonewille-Sanderman 

  
Lieve mensen van de Hofkerk,  

Door een foto in de Glimlach, waarna velen in de gaten kregen dat wij 

ons Gouden Jubileum vierden, kregen we heel veel reacties, kaarten en 

bloemen. Dat was dus een echte verrassing, waarvoor onze hartelijke 

dank! 

 

Harm en Geziena Medema 

 

Het kleine pakketje 
Mijn vriend trok de lade van de kast van zijn echtgenote open en haalde 

er een klein pakketje gewikkeld in zijde papier uit: Dit is niet zo maar 

een pakje, dit is lingerie. Hij maakte het papier open en bekeek de zijde 

en het kant. De eerste keer dat wij naar New York gingen, acht of 

negen jaar geleden kocht ik dit. Zij heeft het nooit gebruikt. Zij wilde 

het voor een speciale gelegenheid bewaren. Ik geloof dat dit wel het 

goede moment is. Hij ging naar het bed en legde het bij de andere 

dingen die de begrafenisondernemers zouden meenemen. Zijn vrouw 

was zojuist overleden. Terwijl hij zich naar mij toe draaide, zei hij: 

Bewaar niets voor een speciale gelegenheid, iedere dag dat je leeft is 

een speciale gelegenheid. Nu denk ik altijd aan die woorden en ze 

hebben mijn leven veranderd. Tegenwoordig lees ik veel meer dan 

vroeger en ik maak minder schoon. Ik zit op mijn terras en bewonder 

het landschap zonder aandacht te schenken aan het onkruid in de tuin. 

Ik breng meer tijd door met mijn familie en mijn vrienden en minder 

tijd op het werk. Ik heb begrepen dat het leven een geheel is van 

ervaringen om te waarderen. Voortaan bewaar ik niets meer, ik gebruik 

mijn kristallen glazen iedere dag, ik draag mijn nieuwe jasje als ik daar 

zin in heb om naar de supermarkt te gaan, ik bewaar mijn duurste 

parfum niet voor hoogtijdagen, ik gebruik het wanneer ik daar zin in 

heb. De uitspraken als "ooit..." en " een dezer dagen..." probeer ik niet 
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meer te gebruiken. Als het de moeite waard is, wil ik nu de dingen zien, 

horen en doen. Ik ben er niet zeker van wat de vrouw van mijn vriend 

zou hebben gedaan als zij had geweten dat zij er morgen niet meer zou 

zijn (een morgen die wij allen te licht opvatten). Ik geloof dat zij haar 

familie en intieme vrienden zou willen zien. Misschien zou ze enkele 

oude vrienden hebben opgezocht om vrede te sluiten of zich te 

verontschuldigen voor een oude ruzie. Ik vind het een prettig idee om 

te denken dat zij misschien Chinees zou zijn gaan eten omdat het haar 

lievelingseten was. Het zijn de kleine niet gedane zaken die mij 

zenuwachtig zouden maken als ik wist dat mijn uren geteld waren. Het 

zou me dwars zitten bepaalde vrienden niet meer te hebben gezien die 

ik "een van deze dagen" zou hebben opgezocht, of brieven niet te 

hebben geschreven die ik nog van plan was te zullen schrijven, of niet 

vaak genoeg aan mijn dierbaren te hebben gezegd hoeveel ik van ze 

houd. Nu stel ik niets meer uit, onderdruk niets en houd niets meer 

achter dat zou kunnen bijdragen aan de vreugde en vrolijkheid van 

onze levens. Ik zeg dat iedere dag speciaal is, iedere dag, elk uur, iedere  

minuut is bijzonder, ofwel: maak van het Leven een Eeuwige Lente.  

Auteur onbekend.  
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Redactie Hofstem 
 

Aanleveren kopij 

U kunt de kopij (bij voorkeur) digitaal aanleveren.  

E-mailadres: hofstem@hofkerk-oldenzaal.nl 

 

Getypte of handgeschreven kopij voorzien van 

naam, adres en telefoonnummer inleveren op het redactieadres (zie 

colofon pag. 2). Later aangeleverde informatie wordt niet verwerkt! 

 

We proberen zoveel mogelijk de aangeleverde kopij te plaatsen. 

Aangezien we aan een maximum aantal pagina´s zijn gebonden, kan 

het voorkomen dat we uw bijdrage door moeten schuiven naar een 

volgende keer. We zullen u hiervan altijd op de hoogte stellen. 

 

De volgende Hofstem verschijnt: 28 mei 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: 

20 mei  
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 06-30948094 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:secr.ckrm.hofkerk@gmail.com
mailto:hmedema@hotmail.com
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