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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 
De Walgaarden 534 
7571 GE Oldenzaal  
Telefoon 06-14379278 
E-mail: ycmeyer60@gmail.com 

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 
 

In deze zomertijd, waarin gelukkig weer wat meer kan, verschijnt 

de Hofstem maar 1x in de 2 maanden. Vandaar dat het lijstje met 

voorgangers wat langer is.... 

Diensten zijn weer toegestaan met 60 bezoekers en ook mogen we 

weer (zachtjes) meezingen, voor u en mij elke keer een waar feest!! 

Eerst even een foutje rechtzetten, de 'overstapdienst' is aanstaande 

zondag, de 27e juni en niet zoals ik vermeld had in de vorige uitgave 

op de 20e... 

Het wordt een zeer bijzondere, feestelijke dienst onder leiding van 

Mw. Hanneke Caron. Van harte aanbevolen!! 

Op 4 juli gaat Ds. Hennie Marsman voor uit Losser. 11 juli komt Ds. 

Ed de Bruin, emeritus predikant uit Losser. Daar was hij vele jaren 

predikant waar hij ook na het 40-jarig jubileum afscheid genomen 

heeft. Henk Warnaar is de organist. De zondag daarop, de 18e hoopt 

mw. De Vries uit Wierden weer bij ons voor te gaan. Op 25 juli ook 

een bekende van ons: Ds. Johan Meijer uit Borne. De 1e augustus zal 

onze 'eigen' Yvonne Meyer de dienst leiden. De week daarop komt Ds. 

Egbert van Houwelingen uit Hengelo naar de Hofkerk. Henk Warnaar 

bespeelt het orgel en op 15 augustus doet Yvonne Meyer weer de 

dienst.  22 augustus komt Mw. Ds. Anneke van de Kooi-Post weer naar 

ons; zij is pastoraal medewerkster in de gemeente Burgum (Friesland) 

In haar vakantie komt ze altijd naar Oldenzaal! Er wordt op 29 

augustus weer het Heilig Avondmaal gevierd onder leiding van Ds. 

Roelof Kloosterziel, de predikant van de buurgemeenten Weerselo en 

Ootmarsum. Henk Warnaar is de organist. 

Ik hoop dat het aantal kerkgangers weer gestaag toe zal nemen, blijf 

niet thuis omdat u misschien denkt 'ik ga niet wat dan kan een ander in 

mijn plaats', want er is plaats genoeg! Hoe meer zielen, hoe meer 

vreugd! Ik/wij wensen u een fijne zomertijd toe met inspirerende 

diensten met de tekst van lied 416: "Ga met God en Hij zal met je zijn, 

jou nabij op al je wegen met Zijn raad, troost en Zegen!" 

 

Koos Schollaardt 
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Zondag – 27 juni - 10.00 uur  
Voorganger  Organist  

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

Ouderling  Collectes  

Dhr. G. Pape  1) Kerk in Actie/Noodhulp 

Diakenen  2) Catechese en educatie  

Mevr. A. Wolbers   

 

Zondag - 4 juli - 10.00 uur  
Voorganger  Organist  

Ds. H. Marsman (Losser)  Dhr. J. Schollaardt  

Ouderling  Collectes  

Dhr. B. Post  1)  Armoede bestrijding Oldenzaal 

Diakenen  2) Eigen PKN gemeente  

Dhr. F. Woordes   

 

Zondag - 11 juli - 10.00 uur  
Voorganger  Organist  

Ds. E. de Bruin  Dhr. H. Warnaar  

Ouderling  Collectes  

Dhr. H. Medema 1) Diaconaal werk plaatselijk  

Diakenen  2) Instandhouding pastoraat  

Mevr. J. Slinger   

 

Zondag – 18 juli - 10.00 uur  
Voorganger  Organist  

Mevr. de Vries (Wierden)  Dhr. J. Schollaardt  

Ouderling  Collectes  

Mevr. Y. Meyer  1) Hospice Oldenzaal  

Diakenen  2) Orgelfonds  

Mevr. C. Vrielink   

 

Zondag – 25 juli - 10.00 uur  
Voorganger  Organist  

Ds. J. Meijer (Borne)  Dhr. J. Schollaardt  

Ouderling  Collectes  

Mevr. J. Westera  1) Havonos  

Diakenen  2) Instandhouding kerkelijk gebouw 

Dhr. G. Dortland   
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Zondag - 1 augustus - 10.00 uur  

 
Voorganger  Organist  

Mevr. Y. Meyer  Dhr. J. Schollaardt  

Ouderling  Collectes  

Mevr. R. van Dijk  1) Voedselbank  

Diakenen  2) Instandhouding eredienst  

Mevr. B. Frowijn   

 

Zondag - 8 augustus - 10.00 uur  

 
Voorganger  Organist  

Ds. E. van Houwelingen (Hengelo) Dhr. H. Warnaar  

Ouderling  Collectes  

Dhr. G. Pape  1) Hospice Oldenzaal  

Diakenen  2) Cathechese en educatie  

Dhr. J. Bruil   

 

Zondag – 15 augustus - 10.00 uur  

 
Voorganger  Organist  

Mevr. Y. Meyer  Dhr. J. Schollaardt  

Ouderling  Collectes  

Dhr. B. Post  1) Kerk in Actie/Zending  

Diakenen  2) Jeugdwerk  

Dhr. F. Woordes   

 

Zondag –  22 augusus - 10.00 uur  
 
Voorganger  Organist  

Mevr. A. v.d. Kooi-Post (Friesland) Dhr. J. Schollaardt  

Ouderling  Collectes  

Dhr. H. Medema  1) Project kleine ring  

Diakenen  2) Werkgroep inspriatie & bezinning 

Dhr. G. Dortland   
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Vanuit de Kerkenraad 
 

Het lijkt erop dat de zomer in ons land is aangekomen, we hebben een 

nat en koud voorjaar achter de rug, maar nu kunnen we weer voldoende 

vitamine D tot ons nemen. De overheid laat ook steeds meer corona 

maatregelen los, langzaam gaat alles van het slot. Steeds meer mensen 

zijn ingeënt en we mogen weer met meer mensen naar de kerk. 

Ik hoor ook van velen dat ze het fijn vinden, dat we weer mogen zingen 

in de kerkdienst, nog niet uit volle borst, maar zachtjes meezingen, het 

is een begin. Laten we hopen dat we ook weer snel samen na de 

kerkdienst een kop koffie kunnen drinken, en weer even met elkaar 

kunnen bijpraten. De Kerkenraad hoopt dat wij snel kunnen melden 

dat het verantwoord is om samen koffie te drinken na de kerkdienst. 

Veel jongeren, waaronder de groepen die bij ons in de kerk hun 

eindexamen hebben afgelegd, zullen een positief berichtje hebben 

ontvangen dat ze geslaagd zijn voor hun diploma. Een kleine groep zal 

nog even moeten wachten omdat zij nog een herkansing hebben. Vanaf 

deze plek wil ik iedereen die geslaagd is van harte feliciteren met dit 

resultaat en veel succes wensen met je vervolg opleiding of mocht je 

klaar zijn met je studie dan succes met je vervolg carrière. En voor hen 

die nog een herexamen moeten doen, veel sterkte, en succes met die 

laatste loodjes. 

Ik heb gemerkt dat het stukje wat ik in de laatste Hofstem heb 

geschreven, toch wel wat stof heeft doen opwaaien. Het is niet dat het 

storm liep met reacties, maar toch heeft zich iemand bij mij gemeld. 

Dit stuk maar ook wat ds. Roel Kloosterziel onze consulent schreef in 

de Hofstem van maart “Van wie is de kerk?” verwoordt hij perfect dat 

de kerk van de gehele gemeente is en niet van een groep mensen die in 

de Kerkenraad zitting hebben. Een kerk heeft een volwaardig bestuur 

(Kerkenraad) nodig om te kunnen functioneren, maar zij kunnen het 

niet alleen. De hele gemeente is hiervoor nodig, niemand hoeft aan de 

zijlijn te staan, iedereen kan iets groots of kleins doen. We moeten het 

met de hele gemeente doen, dus schroom niet maar meld je aan als je 

iets voor de kerk wilt betekenen, in wat voor hoedanigheid dan ook.  

Wat ons als Kerkenraad verheugt is dat een groepje betrokken 

gemeenteleden naar aanleiding van de eerste Hofstem Extra en een 
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gesprek met mensen van de commissie Toekomst, met elkaar in 

gesprek zijn gegaan om over de toekomst van de Hofkerk na te denken. 

Het gesprek wat ik met deze groep heb gehad is voor de Kerkenraad 

best wel waardevol. De groep gaf ook aan om zo snel het weer 

mogelijk is, een gemeenteavond te organiseren. Laten we hopen dat 

we dit na de zomervakantie kunnen regelen en zo iedereen mee kunnen 

nemen in waar wij als kerkenraad mee bezig zijn, en dat ook u gehoord 

wordt. 

De beroepingscommissie is ook lekker bezig, zij hebben verschillende 

sollicitatiebrieven ontvangen, en deze worden nu beoordeeld en 

gewogen en zoals de voorzitter van de beroepingscommissie al aangaf 

zullen de eerste gesprekken gevoerd worden. Het is niet dat er ladingen 

met sollicitatiebrieven binnen zijn gekomen, maar de commissie hoeft 

zich niet te vervelen. We wachten geduldig af tot zij met wat concreets 

komen. De jaarrekeningen 2020 van de kerk en diaconie zitten in de 

eindfase, de accountant is er druk mee bezig om alles af te ronden. Als 

deze in de verschillende gremia besproken en goedgekeurd zijn zullen 

wij ze ook aan u aanbieden.  

Als deze Hofstem bij u in de bus ligt hebben we een 

kerkenraadsvergadering gehad, de laatste voor de zomervakantie, 

mocht er na aanleiding van deze vergadering punten zijn die wij graag 

met u willen delen en niet kunnen wachten tot de volgende Hofstem, 

zullen wij u middels de Hofbrief informeren. 

Ik wil iedereen een mooie zomervakantie toewensen, mocht je thuis 

blijven, in eigen land of naar het buitenland reizen wees voorzichtig, 

maar geniet er wel van. Misschien zien we elkaar in de kerk, of bij het 

kersenplukken.  

 

Ik zeg good goan, 

Namens de Kerkenraad, René Dreierink  
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BETROKKENHEID 
 

In mei werd ik - samen met twee andere ambtsdragers - uitgenodigd 

op het hoofdkantoor van de Protestantse Kerk. Er werd een interview 

gehouden over de toekomst van de dienstenorganisatie. Vanwege het 

teruglopend ledenaantal staat ‘Utrecht’ voor de zoveelste reorganisatie 

en moet ze nadenken over de vraag wat de plaatselijke gemeenten van 

hen verwachten, afgezien van deskundig advies in lastige kwesties. Ik 

was verrast dat het bestuur van de PKN aandacht heeft voor en luistert 

naar een eenvoudige dominee van twee kleine kerken. Soms heb ik 

namelijk het gevoel dat over ons en zonder ons van alles wordt 

bepaald. 

Het ging tijdens het gesprek over de betekenis van kerk-zijn. Een 

predikante op een pioniersplek in de Randstad vertelde hoe mensen blij 

worden van inspirerende (culturele) activiteiten. Er was volgens haar 

volop behoefte aan het samen zoeken naar hoop en houvast.  

Een ouderling van een groeigemeente in de stad Utrecht vertelde hoe 

jonge gezinnen enthousiast worden van een ‘levend geloof’, samen 

zingen, bidden en uit de Bijbel lezen. Daarbij wordt gebruik gemaakt 

van Opwekkingsliederen, een zanggroep en dergelijke.  

Maar volgens hem is de betrokkenheid op elkaar (en op God) de 

belangrijkste verklaring voor de groei. Er is ruimte voor persoonlijke 

gesprekken. Ervaringen worden gedeeld over werk en vrije tijd, gezin 

en geloof, lief en leed. Het grootste gevaar is dat ze te groot zouden 

worden en anderen niet meer zouden kennen, of zelfs uit het oog 

verliezen. Ze wilden daarom meer in groepen gaan werken.  

Als vertegenwoordiger van de kerken op het platteland kon ik het 

belang van betrokkenheid van harte beamen. Een veelgehoord excuus 

is dat we het te druk hebben en de handen vol hebben aan onszelf. 

Corona heeft persoonlijke ontmoeting lastig gemaakt. Toch is de 

ontdekking dat we niet zonder elkaar kunnen, wat mij betreft de 

grootste ‘uitvinding’ van de mensheid. En waar twee of drie samen 

zijn… 

 

Ds. Roelof Kloosterziel, consulent 
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In Memoriam: Maria Elisabeth Lantinga-Minneboo  
 

Op 2 juni jl. is overleden Rie Lantinga. In de afscheidsdienst op 7 juni 

in de Hofkerk hebben wij stil gestaan bij haar leven en haar sterven. 

 

Rie, wij kennen haar als Riet, werd geboren in Beverwijk in een gezin 

met drie kinderen. Zij was de oudste. Ze had een fijne jeugd.  

Als jong meisje had ze al problemen met haar longen. Dit heeft haar er 

echter niet van weerhouden om die dingen te doen die ze wilde doen. 

Hoewel het krijgen van kinderen een probleem zou kunnen vormen, 

heeft ze samen met Geert vier kinderen gekregen. Met elk van hen 

heeft ze een intense band. Zo ook met de partners van de kinderen en 

de kleinkinderen. 

Met Geert deelt ze zeventig prachtige huwelijksjaren. Ze verzorgt hem 

thuis als hij ziek wordt en hij sterft in haar armen.  

Ze heeft het moeilijk in de jaren die volgen en mist haar maatje intens.  

Haar grote gevoel voor de medemens zorgt ervoor dat ze een groot 

sociaal netwerk heeft. Vrijwel elke dag komt er iemand over de vloer 

om óf voor haar te zorgen, óf iets met haar te ondernemen óf gezellig 

met haar te praten. Met vriendin Ineke bezoekt ze, als ze kan, de kerk. 

Als ze thuis blijft, volgt ze de dienst via het Lucaskastje.  

Liefde, harmonie, openheid van hart – het zijn bouwstenen onder het 

gezin Lantinga. Belangrijke beslissingen worden in een 

familievergadering genomen. Bijzondere gebeurtenissen worden met 

elkaar op een persoonlijke manier gevierd. En zo geven ze ook samen 

vorm aan de laatste weken van Riet bij haar thuis en haar afscheid. 

Ieder draagt bij wat kan en past bij de persoon. 

Je kunt zeggen dat Riet ‘leeft van de mens’. Ze heeft mensen om zich 

heen nodig. Ze laadt zich er aan op. Daarbij was ze niet een mens die 

alleen vroeg, maar vooral ook gaf. Er was oprechte belangstelling voor 

wie jij was en hoe jij je leven leefde. Met kerst en in mei kon je verrast 

worden met een bloemstukje of een bosje Lelietjes van Dalen ‘omdat 

ik van je hou’.  

Ook het geloof, de relatie met de Eeuwige, is een belangrijke pilaar 

onder haar bestaan. Ze onderhoudt een actieve relatie met haar 
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Schepper en deelt dagelijks haar zorgen en haar dankbaarheid in 

gebed. 

Ze is gegaan in het vertrouwen dat haar grote liefde Geert haar opwacht 

in het Licht. 

Ook wij vertrouwen erop dat ze na een leven vol liefde is opgevangen 

door de Eeuwige en als zijn geliefd kind is thuisgekomen bij de Vader. 

Wij wensen de familie en vrienden veel kracht, moed en liefde in de 

tijd die nu is; zonder haar warme aanwezigheid. 

 

Yvonne Meyer, pastoraal werker 

 
Meeleven 
 

Onze gedachten, onze gebeden, misschien ook onze kaartjes of 

telefoontjes van bemoediging gaan naar: 

Mevrouw Miep de Graas in de Scholtenhof. Zij heeft problemen met 

het hart en heeft op dit moment veel zorg nodig. 

De situatie van mevrouw Joke Scholten blijft zorgelijk.  

De heer Nijmeijer knapt langzaam op; we wensen hem toe dat díe lijn 

zich door mag zetten. 

Mevrouw Wies Sanderman is in het trappenhuis ten val gekomen. Ze 

kwam er nog redelijk goed vanaf met een glip in de knie. Verder niets 

gebroken gelukkig. Het toch al pijnlijke lijf laat zich nu nog weer iets 

meer voelen.  

 

Meer mensen kampen met ziekte en mentale problemen. 

Iedereen wensen wij toe dat er lieve mensen zijn die zich om hen 

bekommeren, naar hen omzien en zo laten zien dat de Heer werkt door 

de handen van mensen. 

 

Allemaal veel kracht, moed en sterkte gewenst. 

Het pastoraal team. 
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(Verdieping) Christen zijn 
 

We staan te trappelen om nieuwe berichten voor meer vrijheid. Binnen 

het CDA rommelt het: komen ze er nog uit of wordt het een splitsing? 

Voor onze Hofkerk gemeente is het een spannend jaar: u heeft er in de 

Hofstem EXTRA alles over kunnen lezen. In ons persoonlijke leven is 

vaak ook van alles aan de hand.  

Hoe ga je om als Christen met de ups en downs in het leven. Met het 

leven zelf? 

In het Ouderlingenblad voor pastoraat en gemeenteopbouw zag ik een 

zinnetje dat me trof: ‘Het Evangelie is geen kussen waarop we ons 

hoofd neerleggen om lekker op weg te dommelen” (Wilbert van 

Iperen). Geloven is een blijvende zoektocht naar de betekenis van het 

Woord van de Eeuwige. Het mag ons roeren van binnen en het mag 

ons gedrag naar buiten bepalen. Een blijvend zoeken hoe we dat, ieder 

van ons, in de groei van ons leven vorm geven.  

Wilbert van Iperen zegt: ”met de rust van de goede boodschap als basis 

zijn we onderweg. Op zoek naar vormen en woorden om het Evangelie 

van verzoening en bevrijding, genade en gerechtigheid, vrede en liefde 

te proeven en te delen. Heilzame woorden voor mensen van vandaag, 

die steeds weer vertaling nodig hebben.” 

Ook of júist in deze roerige tijden moeten we wakker zijn op ons 

geloof. Wat dóen we ermee. Hoe voeden we onszelf. Waaraan toetsen 

we onze gedachten. Kloppen onze overtuigingen nog. Niemand heeft 

gezegd dat het eenvoudig is om een Christen te zijn. Maar ik wil er wel 

van getuigen dat als je regelmatig zorgt voor de juiste voeding, en dat 

kan op veel manieren, als je daarbij openstaat om jezelf steeds weer 

een spiegel voor te houden en als je je in wilt zetten voor je broeders 

en zusters, bínnen én buiten de kerk, dat het heel rijk voelt om een 

Christen te zijn. Het heeft een grote toegevoegde waarde. 

Ik hoop dat we u allen binnenkort weer mogen treffen in de kerk en bij 

de koffie en in workshops of gespreksgroepen. Dat we, na dit vreemde 

oponthoud zou je kunnen zeggen, weer sámen verder zoeken en vorm 

geven aan ons geloofsleven en aan onze geloofsgemeenschap.  

 

Yvonne Meyer  
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Scholtenhof 
 

Bakkie Scholtenhof (woensdag 7 juli en woensdag 4 augustus) 

  

Iedere eerste woensdag van de maand koffiedrinken met de geestelijk 

verzorger van de Scholtenhof of een andere gesprekspartner.  

10:00 tot 11:00 uur in de kapel van de Scholtenhof  

 

Bidstond bewoners Scholtenhof (vrijdag 18 juni, vrijdag 16 juli en 

vrijdag 20 augustus) 

 

Elke derde vrijdag van de maand: Samen bidden, danken, zingen en 

stil zijn.  

Voorganger: Yvonne Meyer, geestelijk verzorger 

Inloop 18:15. Start 18:30 uur. Graag op tijd aanwezig zijn. 

Kapel Scholtenhof  

Aansluitend koffie drinken 

 

Bidstond bewoners aanleunwoningen en andere belangstellenden 

(zaterdag 19 juni, zaterdag 17 juli en 21 augustus) 

  

Elke derde zaterdag van de maand gedurende de pandemie. 

Samen bidden, danken, zingen en stil zijn.  

Inloop 18:15. Start 18:30 uur. Graag op tijd aanwezig zijn. 

Voorganger: Yvonne Meyer, geestelijk verzorger 

Kapel Scholtenhof  

Aansluitend koffie drinken 

 

Yvonne Meyer  
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Overzicht giften en collectes maart t/m mei 
 

Van personen die onbekend wensen te blijven ontving mevr. Timmers 

€ 10 voor de kerk en dhr. Ponsteen € 20 voor de diaconie 

In maart t/m mei kwam er voor collectes binnen: in de kerk € 403,92, 

via GIVT € 141,46 en per bank € 351,50. 

 

Hartelijk dank hiervoor! 

Janke Meulenbeld 

 

De Hofvijver 
 

Wat fijn dat u steeds weer aan ons denkt. De afgelopen tijd werd er een 

damesfiets en een boekenkast aangeboden. Beide waren nodig. Hebt u 

nog een fiets staan, ook al moet deze opgeknapt worden, dan is dat 

geen bezwaar, geef het aan ons door. Niet te oud witgoed blijft altijd 

welkom. 

 

Namens de diaconie,  

Jet Slinger- de Graaf 

06 81504914 of 0541 662093 

Jetslinger10@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Jetslinger10@gmail.com
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Collectedoelen van de diaconie in juli en augustus 
 

04 juli: Stichting Armoede Bestrijding Oldenzaal. 

11 juli: Diaconaal werk plaatselijk. 

18 juli: Hospice Oldenzaal. 

25 juli: Stichting Havonos (Hart voor noord oost Sri lanka): zet zich in 

voor de wederopbouw en ontwikkeling in het noorden en oosten van 

Sri lanka. Zie ook de noodoproep van Sieni Schouten in deze Hofstem. 

01 aug.:   Voedselbank Oldenzaal. 

08 aug.:   Hospice Oldenzaal 

15 aug.:   Kerk in Actie/zending: Pakistan, christenen staan sterker in 

hun geloof. In het islamitische Pakistan heb je het als christen niet 

gemakkelijk. Je wordt beschouwd als tweederangs burger, 

gediscrimineerd en geregeld kritisch bevraagd op je geloof. Dit maakt 

veel christenen onzeker. Kerk in Actie steunt een bijbel-                                                              

school die hen door middel van trainingen meer over de bijbel leert,                                                       

en ook laat zien hoe je je als christen staande kunt houden in de                                                             

maatschappij. Jaarlijks doen ruim zesduizend mensen aan deze 

trainingen mee. Onder hen zijn veel jongeren!  

22 aug.:   Project Kleine Ring: het collectedoel van de Kleine Ring 

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

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

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

sterven aan ondervoeding en ziektes, kunnen zich niet ontwikkelen op 

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

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. 29 aug.:   Amnesty International. 

 

Namens de diaconie, Joke Flokstra 
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De Gemeente van De Hofkerk steunt al jarenlang het werk van 

stichting Havonos in Sri Lanka. Daar zijn wij bijzonder dankbaar voor. 

Het is dan ook weer de hoogste tijd om verslag te doen van de laatste 

ontwikkelingen. Maar eigenlijk….. is het een noodoproep. 

Wij krijgen steeds meer berichten over de honger en ellende uit het 

noorden van Sri Lanka binnen, veroorzaakt door met name corona en 

natuurgeweld. Het geeft ons een gevoel van machteloosheid. Op dit 

moment van schrijven is het land weer in een totale lockdown. Mensen 

mogen de straat niet op en kunnen niet naar hun werk, ze worden zelfs 

van straat geslagen en opgepakt. 

Geen werk, betekent geen geld en dus geen eten, want er zijn geen 

sociale voorzieningen. 

De mensen sterven niet alleen aan corona, maar nu ook van de honger 

of zelfdoding. Dat was vorige week nog bij ons in het nieuws. 

De doelstelling van Havonos is : “Wanneer iemand honger heeft, 

geven we eerst vis, daarna een hengel en leren we ze vissen” Daarom 

zijn we met noodhulp begonnen om de mensen in leven te houden. 

Door corona en extreme weersomstandigheden is de situatie in Sri 

Lanka met geen pen te beschrijven. Er wordt op dit moment eten per 

boot rond gebracht. 

Het is echt een ramp voor de mensen! De nood en de armoede is 

sowieso al erg hoog in het noorden van Sri Lanka, na de tsunami en de 

jarenlange oorlog die alles verwoest heeft. 

Gelukkig zijn er ook kleine lichtpuntjes te melden. Samen met Wilde 

Ganzen, waar we geweldig mee samenwerken, hebben we al diverse 

projecten mogen verwezenlijken. De uitvoering ligt in handen van 

onze partner in Sri Lanka, de Fathers van OMI, met wie we al jarenlang 

een goede, intensieve band onderhouden. De Fathers zijn betrokken bij 

alle projecten, zoals de leer-/werkboerderij die het erg goed doet.  
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De boerderij is een verrijking, zeker nu er zoveel honger heerst.  

Daarnaast zijn we nu naast noodhulp ook weer nieuwe projecten aan 

het opzetten om de mensen te helpen. Dan kunt u denken aan een 

programma voor traumaverwerking in combinatie met het aanpakken 

van verslaving aan alcohol en drugs onder vooral de jongeren. Voor 

hen is de situatie erg zwaar en uitzichtloos. Daarom zijn we ook blij 

met een ander deel van ons project: het opzetten van 

beroepsopleidingen voor jongeren, zodat ze heel voorzichtig kunnen 

hopen op een betere toekomst. Bijkomend aspect is dat ze daardoor 

minder snel terugvallen in de verdovende werking van verslaving aan 

alcohol en drugs. 

Een ander mooi initiatief is het voorzien van de gezinnen van zaden en 

groenten om daarmee een eigen moestuintje op te zetten, zodat ze voor 

een deel in hun eigen voedsel kunnen voorzien. 

 

U leest het goed: er is nog heel veel te doen in Sri Lanka. Daarbij 

richten we ons op twee pijlers: noodhulp en de projecten. Het één kan 

niet zonder het ander. Daarom onze noodoproep: wilt u ons blijven 

steunen, zodat wij de mensen in Sri Lanka kunnen blijven helpen? 

Onze dank en de dank van allen die betrokken zijn is bij voorbaat erg 

groot. 

Meer informatie over ons en onze projecten leest u op: 

www.havonos.nl 

 

Hartelijk dank voor uw aandacht en met vriendelijke groet, 

Sieni Schouten-Hoekman, voorzitter stichting Havonos 

 

 

 

 

 

 

 

about:blank
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Dankbaar 
 

Volgens de berichten van onder andere “Open Doors” worden in de 

huidige wereld 340 miljoen christenen vervolgd. Het aantal landen 

waar onderdrukking heerst, wordt elk jaar groter. Dat betekent dat op 

dit moment 1 op de 8 christenen in deze wereld, om hun geloof, hun 

leven niet zeker zijn. Door mijn familie in de toenmalige DDR (Oost 

Duitsland) weet ik waar vervolging begint. Ik had een zwager die 

bijvoorbeeld geen toestemming kreeg om een ingenieursstudie te 

volgen, omdat hij weigerde de wil van de partij boven God te stellen. 

Helaas moest hij heel jong sterven, doordat hij – niemand weet 

waardoor – met zijn Trabant tegen een boom belandde.  

Ik ben dankbaar, dat ik tot de christenen mag behoren, die (nog) in 

vrijheid hun geloof mogen belijden.  

In onze Bijbel spreekt Jezus in Mattheus 24 en Lucas 21 dat er tijden 

van verdrukking komen “zoals er nooit eerder is geweest”. Geloven 

kost dan wat, onder elke verdrukking.  

In Openbaring 2: 10 staat: “Wees getrouw tot in de dood dan zal ik u 

als lauwerkrans het leven geven.” Houd dus vast wat je hebt!!  

 

Ernst van Olffen 

 
Aanmelden kersenplukken 
 
Zoals het erna uitziet gaat dat in de laatste week van juli en de eerste 

twee weken van augustus gebeuren.  

U kunt zich alvast bij mij aanmelden. Per mail: 

henk.vrielink49@gmail.com of per telefoon/app 06-83394390.  

 

Henk Vrielink  

 

 

 

 

 

mailto:henk.vrielink49@gmail.com
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VERWONDERING 

De zomer van 2022. 
 

“Hee, goedemorgen, alles goed? De kerk zit al aardig vol he?” 

“Ja, daar links zijn nog twee plaatsen, kunnen we die nieuwe predikant 

ook goed zien. Schijnt een goeie te zijn heb ik gehoord”. 

“Ja en voor een volle kerk. Dat was vorig jaar wel anders. Wat een 

gedoe met die mondkapjes…” 

“Nou, zeg dat wel.En dan moesten we nog een plek reserveren, want 

er mochten maar 30 mensen maximaal in de kerk. Hoewel ze daar in 

Urk anders over dachten,weet je nog?” 

“Zeg dat wel. Dat was niet leuk meer…ik snap dat je graag naar de 

kerk wilt, maar wanneer je toch weet dat je dan een risico loopt…” 

“Dat bedoel ik.” 

“Ja, alles mag nou weer he? Naar de winkel, naar de bioscoop, op 

vakantie, sporten, weer naar kantoor….” 

“Best saai eigenlijk…..” 

“Sáái? Hoe bedoel je??” 

“Nou gewoon, saai. We doen weer gewoon de boodschappen, iedereen 

staat weer op elkaar bij de bushalte. Weer uren zoeken voor een plekje 

op het strand, handdoek weer op je strandstoel leggen omdat je anders 

geen plek hebt, films kijken in de bioscoop waar je geen zin in hebt…” 

“ Nou, nou, jij bent gezellig.” 

“Precies, geef mij maar een goed boek. En ik vond die anderhalve 

meter prima. Bij sommige mensen sta ik trouwens liever nog verder 

weg. En dan houd ik er m’n mondkapje liever ook bij op. En ik vond 

het ook wel lekker rustig, vaak” 

“ Tja,  daar ben ik het wel mee eens. We zijn misschien ook wel een 

beetje doorgedraaid met z’n allen. Het moest allemaal steeds groter, 

steeds gekker, steeds harder en verder. Misschien is het gewoon ook 

wel een keertje genoeg geweest”. 

“Ja, de wereld tikt ons op de vingers. Of misschien God wel…” 

“God? Geloof jij dat de corona een straf was van God?” 
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“ Nou, waarom niet? De bijbel staat er vol van, toch? Iedere keer 

wanneer de mensen van het padje raakten, gebeurde er weer iets. De 

plagen in Egypte, 40 jaar in de woestijn, de ballingen naar Babylon….” 

“Ja, maar dat wil er bij mij toch niet in hoor…..O, wacht, we gaan 

beginnen. Misschien dat de nieuwe dominee er wel wat over zegt . Ik 

ben benieuwd.” 

 

Martin Kila. 

 
COMPLIMENTEN EN DANK! 
 

Het lijkt erop dat de corona perikelen langzaamaan verminderen. Dat 

is natuurlijk mooi. Maar wat ook heel mooi was en is zijn de 

opgenomen diensten die sinds vorig jaar tijdens de lockdowns ter 

beschikking stonden, zodat iedereen in de gelegenheid was om toch de 

zondagse diensten mee te beleven. Is natuurlijk niet hetzelfde als de 

dienst in levenden lijve mee te maken, maar toch veel beter dan niets! 

Daarom hier een compliment aan het team dat het mogelijk heeft 

gemaakt dat wij vanuit onze “luie stoel” (zoals ik ergens las in de 

Hofstem!) de diensten konden blijven meemaken. Voor mensen die 

aan huis zijn gebonden is dit sowieso altijd geweldig, ook als er geen 

corona is! In het begin was het voor het team een hele uitdaging om 

alles netjes in beeld te brengen, maar ondertussen zijn het echte 

professionele opnamen geworden, waar echt niets aan is op te merken! 

Een geweldige prestatie, Hartelijk dank daarvoor! 

 

Jan Siemerink 

 

Bedankt 
 

Wat een verrassing dat ik, namens de Hofkerk, een mooi boeket 

bloemen mocht ontvangen. 

Hiervoor mijn hartelijke dank! 

  

Tineke Somsen 
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Inspiratie-Festival Terschelling 22, 23 en 24 oktober 
2021 

 
Kom ook naar het inspiratiefestival op Terschelling. Het belooft ook 

dit jaar weer iets bijzonders te worden. Een Vrijplaats voor 

Vernieuwing. Hoe goed kunnen ook wij dat in de Hofkerk gebruiken.  

Ook wij zijn op zoek naar inspiratie en naar verbinding. Hoe moeten 

en willen wij vorm geven aan onze kerk in deze roerige tijden. 

Met een gevarieerd programma aan lezingen, workshops, getijde-

vieringen, trainingen, theater en meditatie is er voor elk wat wils. Of 

je nu op zoek bent naar spiritualiteit en inspiratie, naar verdieping en 

inhoud, naar creatieve werkvormen of andere vormen van 

geloofsbeleving. Boeiende thema’s komen aan bod zoals ‘Samen leven 

en samen kerk zijn’, ‘Gelijk zijn en toch anders geloven’, ‘Keuzes 

maken en respect hebben voor andere keuzes’ en ‘De kunst van het 

geloven’. Enkele aansprekende voorbeelden uit het programma 2021. 

Een aantal kerkleden heeft zich reeds aangemeld. Ga ook en deel je 

ervaringen bij terugkomst met ons. 

Kijk voor meer informatie op www.inspiratiefestival-terschelling.nl. 

 

Yvonne Meyer 

http://www.inspiratiefestival-terschelling.nl/
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 Vakantie 
   

 

Vakantie, 't woord al werkt op onze stemming, 

in Limburg, Zeeland of op Ameland, 

Egypte of een prachtig Alpenland, 

van invloed is beslist niet de bestemming. 

 

 

Genieten, even leven zonder remming, 

in eigen land, op afgelegen zand, 

de Veluwe, Ibiza, Griekenland..., 

doch dit jaar hangt er iets van een beklemming, 

 

 

getemperd is de stemming; wat is wijs, 

tweeduizend éénentwintig, het coronajaar, 

blijft men bij huis ofwel gaat men op reis ? 

 

 

Al is de crisis haast over weliswaar, 

voorzichtigheid geboden is de eis, 

toch is God met ons, voor ons, òòk dit jaar. 
 

P. Laneuza  
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De redactie wenst u een fijne vakantie!  
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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: 27 augustus 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: 

19 aug.  
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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