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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 
 

Tweede periode van de tijd door het jaar 

Na Pinksteren begint de tweede periode van de tijd door het kerkelijk 

jaar. De liturgische kleur is groen. Dit blijft zo tot het einde van het 

kerkelijk jaar. Dus de tweede periode...die zijn we in het heden al 

voorbij. Ik weet niet meer welke periode in de Pandemie we nu 

ingegaan zijn. Gelukkig één van versoepeling. Wat dit voor gevolg 

heeft voor de kerkdiensten is nog niet bekend maar we hopen toch dat 

er hier ook wel versoepelingen zullen worden doorgevoerd.  Op de 

eerste zondag na Pinksteren, 30 mei, wordt het Hoogfeest van de 

Heilige Drie-eenheid gevierd. Deze dag staat ook bekend als 

Drievuldigheidszondag. Dominee Mevrouw Wilma Tiemersma-

Veenstra uit de Doopsgezinde gemeente van Rottevalle-Witveen en 

Surhuisterveen gaat voor, Henk Warnaar is de organist. Op de tweede 

donderdag na Pinksteren valt Sacramentsdag, het hoogfeest dat de 

werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de eucharistie centraal 

stelt. In sommige deelstaten van o.a. Duitsland is dit een vrije dag 

(Fronleichnam) In de protestantse traditie heeft men er niets mee. 

Op 6 juni gaat Ds. Mariëlle Vlasblom voor. Er wordt dan het Heilig 

Avondmaal gevierd, organist is Henk Warnaar. Fijn dat dat kan 

ondanks allerlei beperkende maatregelen.  

13 juni komt Ds. Huib Stolk naar Oldenzaal. De echtgenoot van de 

predikant uit Denekamp, Ds. Erna Lensink. De zondag daarop, 20 juni 

is er een speciale dienst. De 'overstapdienst' voor de kinderen die de 

overstap maken naar de middelbare school. Ze nemen dan afscheid van 

de kindernevendienst. Hanneke Caron met ondergetekende aan het 

orgel zullen er iets speciaals van maken! 

Wij hopen op mooie diensten die, ondanks de techniek die het mogelijk 

maakt vanuit de luie stoel thuis alles mee te maken, bezocht worden 

door vele gemeenteleden! Over het maximale aantal bezoekers zullen 

de leden van de werkgroep Corona u bijtijds informeren via de 

nieuwsbrieven. 

 

Met een bemoedigende groet, hou nog even vol! 

Koos Schollaardt 
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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   

 

Zondag - 6 juni - 10.00 uur Heilig Avondmaal  

 
Voorganger  Organist  

Ds. M. Vlasblom (Losser)  Dhr. H. Warnaar  

Ouderling  Collectes  

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

Diakenen  2) Beeld en geluidfonds Hofkerk  

Dhr. G. Dortland   

 

Zondag – 13 juni - 10.00 uur  

   
Voorganger  Organist  

Ds. H. Stolk (Denekamp)  Dhr. J. Schollaardt  

Ouderling  Collectes  

Mevr. J. Westera  1) Stichting Naoberhulp  

Diakenen  2) Eigen missionair werk  

Mevr. B. Frowijn   

 

Zondag –  20 juni - 10.00 uur Overstapdienst  

 
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   
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Meeleven 
Mevrouw Joke Scholten gaat niet goed. Ze heeft zuurstof thuis maar 

gaat ook fysiek sterk achteruit.  

 

De heer Dick Bouwens heeft een operatie ondergaan. Het herstel gaat 

moeizaam, maar de artsen zijn positief. 

 

Voor een aantal kerkleden die Covid-19 hebben opgelopen, hopen we 

dat de klachten mild zijn en blijven en dat er geen langdurige nasleep 

voor herstel volgt.  

 

Mevrouw Anneke Logtenberg is begin dit jaar verhuisd naar 

Apeldoorn en woont nu dicht in de buurt van één van haar zoons. Het 

nieuwe adres is Marconistraat 51, 7316 PA Apeldoorn. Hoe leuk zou 

het zijn als we haar met een kaartjes-bom het allerbeste wensen?! 

Houdt u zich vooral niet in! 

 

We wensen allen van harte beterschap, veel geduld en kracht om te 

doorstaan wat nu aan de orde is.  

 

Het pastoraal team 

 

Van de consulent 
 

De vorige keren schreef ik in de Hofstem over de Kerkorde. Wat is een 

kerk? Van wie is de kerk? Wat zegt de Kerkorde over de ambtsdragers 

– en in het bijzonder over de predikant….? Dergelijke ´juridische´ 

zaken zijn netjes omschreven en terug te vinden op internet: 

www.protestantsekerk.nl / kerkorde (en ordinanties / generale 

regelingen). 

Elke organisatie heeft statuten nodig om de zaken te regelen, maar je 

zou bijna vergeten dat het in de kerk gaat om het geloof. Daar zijn ook 

heldere afspraken over gemaakt. We zijn geen willekeurige 

vereniging, maar een groep mensen die zich, delend in de aan Israël 

geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk 

van God (art. I.1 KO). We zijn dus doelgericht. Daarbij leven we uit 
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de genade in Jezus Christus (art. I.2) en belijden we de drie-enige God, 

Vader, Zoon en Heilige Geest (art. I.3).  

Het zijn grote woorden. Voor veel mensen gaat het in de kerk om 

sociale contacten, de ontmoeting met elkaar. Als je vraagt naar de 

inhoud van het geloof, komen de meesten niet verder dan ‘er zal wel 

iets zijn’. God is de grote onbekende. De Bijbel (als enige bron en norm 

van het leven) roept vragen op. Wie neemt nog de moeite om op zoek 

te gaan naar antwoorden? De kerkorde noemt o.a. de Apostolische 

geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea, de Heidelbergse 

catechismus, de Barmer thesen en nog een aantal oude geschriften, 

waarmee het geloof van de Protestantse Kerk in Nederland wordt 

samengevat. Je kunt ze terugvinden op internet. Afgezien van 

predikanten zijn er waarschijnlijk weinig die nog weten waar deze 

teksten precies over gaan. Toch is het belangrijk dat ze er zijn. Ze 

vormen namelijk het fundament van de kerk.  

Predikanten proberen het geloof (met wisselend succes) elke zondag 

uit te leggen in een kerkdienst, maar er zijn ook boeken over te lezen. 

Wie wil weten wat je aan God hebt in deze ingewikkelde tijd, zal zich 

erin moeten verdiepen. Ik denk bijvoorbeeld aan de serie van Nico ter 

Linden: Het verhaal gaat… Of het boekje van René Grotenhuis: 

‘Zout’. En misschien is er straks na de vakantie weer tijd voor een 

gespreksgroep. Van harte aanbevolen. Want wat betekent geloven 

eigenlijk voor jou? 

 

Ds. Roelof Kloosterziel 

 

Huwelijk 

Op vrijdagmiddag 2 juli geven Dik Troost en Marget de Haas elkaar 

het Ja-woord. Twee keer maar liefst! Eerst is er het burgerlijk huwelijk 

en aansluitend de kerkelijke ceremonie - beide op het Stift te Weerselo. 

Vanwege de coronamaatregelen is slechts een beperkt aantal 

aanwezigen toegestaan. 

 

Ds. Roelof Kloosterziel 
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Vanuit de Kerkenraad 
Bij het schrijven van dit stukje zijn veel jongeren bezig met hun 

eindexamens. En als je dan de krant uit de bus haalt en op de 

voorpagina een schitterende foto ziet van de Hofkerk met allemaal 

studenten die bezig zijn met hun eindexamen, dan voel je je toch wel 

wat trots dat jij onderdeel mag zijn van deze kerk. Mooi dat er zoveel 

positiefs geschreven wordt over deze toplocatie. Fijn dat wij als 

Hofkerk deze mogelijkheid bieden aan de scholen, zeker in deze 

corona tijd. Zo zie je maar weer dat wij er niet alleen zijn voor de 

zondagse dienst maar dat wij graag als Hofkerk midden in de 

gemeenschap aanwezig willen zijn. Ik wil vanaf deze plek alle 

studenten succes wensen met de spannende tijd waarin zij zich 

bevinden, en ik hoop dat wij er voor een klein beetje aan hebben mogen 

bijdragen dat zij slagen voor hun diploma.  

De afgelopen maand hebben wij als kerkenraad geen vergadering 

gehad, deze staat gepland in de maand juni. De overheid versoepelt 

steeds meer en laten wij hopen dat het niet lang meer zal duren dat wij 

binnen de kerk ook weer zonder beperkingen de dingen kunnen doen 

die wij graag doen, zoals het koffie drinken na de zondagse dienst. 

Wanneer het weer mogelijk is zullen wij als kerkenraad een 

gemeenteavond uitschrijven, zodat wij u en jou kunnen informeren, 

maar ook om bij te praten.  

Ik kan nog zoveel schrijven maar een persoonlijk contact geeft veel 

meer duidelijkheid dan een geschreven woord. 

Zoals reeds verschillende malen in de Hofstem aangegeven zoeken wij 

met spoed verschillende mensen voor de kerkenraad, waaronder een 

voorzitter van de kerkenraad maar ook een scriba, leden voor het 

college van kerkrentmeesters en een voorzitter voor de diaconie. Ik heb 

het gevoel dat ik een schreeuwende ben in de woestijn.  

Ik heb het gevoel dat velen van u niet de noodzaak ervan inzien dat het 

op dit moment voor de Hofkerk vijf voor twaalf is. Er zullen op korte 

termijn mensen moeten opstaan die zich willen inzetten als 

kerkenraadslid voor de Hofkerk.  

Ik heb mij de laatste maanden vaak de vraag gesteld, hoe het komt dat 

er bijna niemand is die ook na de vele oproepen in de Hofstem en de 
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gesprekken die er persoonlijk zijn gevoerd, de kans pakt om zich 

beschikbaar te stellen voor de kerkenraad. 

Voor de continuïteit van het besturen van onze kerk hebben wij nieuw 

bloed nodig, op dit moment zijn er functies die open staan maar er zijn 

ook mensen die al jaren geleden hebben aangegeven te willen stoppen, 

één van die personen ben ik.  

De mensen die hebben aangegeven dat zij willen stoppen, nemen toch 

hun verantwoordelijkheid om dit nog niet te doen zolang er geen 

nieuwe mensen opstaan die het stokje willen overnemen, maar dit zou 

toch niet nodig moeten zijn!! 

Ik persoonlijk vindt het heel treurig dat velen van u het belang van de 

continuïteit van onze schitterende geloofsgemeenschap niet belangrijk 

genoeg vinden om hiervoor iets te willen betekenen. Ik vraag mij zelf 

wel eens af waar dit aan ligt, ben ik misschien niet duidelijk genoeg in 

de vraag om op te staan en iets voor de Hofkerk te doen, of…… 

Op dit moment liggen er veel kansen en uitdagingen die opgepakt 

moeten worden. Het zou toch jammer zijn dat wij geen volwaardige 

kerkenraad meer hebben en dat wij gedwongen worden om te gaan 

fuseren met een andere gemeente. Ik denk dat wij met circa 800 leden 

toch mensen moeten kunnen vinden die zich willen inzetten voor deze 

prachtige gemeente. 

Die functies die met spoed ingevuld moeten worden is een scriba en 

leden voor het college van kerkrentmeesters. Maar ook een voorzitter 

voor de kerkenraad, want ik zal in september stoppen, maar ook de 

vicevoorzitters Arjen van Dijk en Gerrit Dortland hebben aangegeven 

te willen stoppen, daarnaast is er ook een nieuwe voorzitter voor de 

diaconie nodig. 

Dus ik doe hierbij nogmaals een dringend beroep op een ieder om zich 

te melden voor een functie. 

Het is niet alleen maar kommer en kwel, ik wil u graag melden dat  

iemand zich heeft aangemeld om lid te worden van de kerkenraad. 

Graag wil ik u hierbij mededelen dat wij als kerkenraad het voornemen 

hebben om Martin Kila als kerkenraadslid te bevestigen in de functie 

van lid van het college van kerkrentmeesters. Mocht u hiermee niet 

kunnen instemmen heeft u de mogelijkheid dit bij mij kenbaar te 

maken, tot 14 dagen na verschijnen van deze Hofstem. 
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Wij als kerkenraad zijn zeer verheugd dat Martin Kila zich wil inzetten 

voor deze mooie geloofsgemeenschap. 

 

Ik wens u allen een fijne juni maand toe, 

namens de Kerkenraad,  

René Dreierink  

Tel: 06 10938511  

 

Gevraagd gastdames en -heren voor de kerkdiensten op 
zondagmorgen! 

 
In het kader van de maatregelen ter bestrijding van de corona pandemie 

moeten we o.a. de kerkgangers registreren en de kerkgangers naar hun 

plaats begeleiden. Degene die de kerk willen bezoeken geven zich voor 

zondag op bij de koster. 

In de kerk zijn gastvrouwen en gastheren die u ontvangen, die de 

registratie moeten controleren en die u naar de zitplaats in de kerk 

brengen. Dit team willen we graag uitgebreid zien. Wie wil op 

zondagmorgen, als zij/hij toch al van plan is de kerkdienst te bezoeken, 

ongeveer 20 minuten eerder komen (9.30 u) en deze taak een keer op 

zich nemen? Als we meerdere drietallen kunnen vormen ben je maar 

sporadisch aan de beurt. 

Opgave bij René Dreierink, tel. 06 10938511 

 

Paaskaars 
Wanneer de nieuwe paaskaars in gebruik wordt genomen is het een 

goede gewoonte de oude paaskaars te schenken aan een gemeentelid 

dat zich op een mooie manier inzet voor de gemeente. 

De paaskaars van 2020 is dit jaar gegaan naar Roel en Alice Janssen. 

Roel is al meerdere jaren betrokken bij de boekenmarkt en de 

klussenclub. Voor hand- en spandiensten kunnen we altijd een beroep 

om hem doen 

Het Hofkoor wordt door hem voorzien van zangstukken die we tijdens 

de repetitie van hem aangereikt krijgen. 
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Ook al zijn in het afgelopen jaar door Corona heel wat van deze 

activiteiten blijven liggen, vinden we het toch belangrijk hem op deze 

manier in het zonnetje te zetten. 

We hopen dat Roel en Alice er lang plezier van mogen hebben. 

  

Namens het pastorale team 

Joke Westera  

 

Paaskaars 2021  
 

Passieflora  

In Mexico is deze plant ontdekt in 1609 door 

de Augustijner missionaris Emmanuel de 

Villegas. Hij zag in de bloemen van deze plant 

de gelijkenis met een belangrijk verhaal in de 

bijbel: de passie van Christus.  

Een van de Augustijner monniken schreef de 

mystieke betekenis hiervan op in de 

“Verhandeling over de kruisiging van onze 

Lieve Heer” als de “passiebloem” 

De helmdraden van de stralenkrans doen 

denken aan de doornenkroon op het hoofd van 

Christus.  

De drie stampers staan voor de drie spijkers 

waarmee Jezus met handen en voeten aan het 

kruis werd genageld.  

De ranken staan symbool voor de zwepen waarmee hij werd geslagen.  

Er zijn 10 bloemblaadjes; de discipelen waarbij Judas (die Jezus ver-

raadde) en Petrus (die Jezus verloochende) ontbreken.  

De stamperdrager symboliseert de rechtopstaande kruispaal.  

De vijf meeldraden verbeelden de wonden in handen, voeten en zijde.  

 

De Engelse botanicus Leonard Plukenet, die was geïnspireerd door 

bovenstaande symbolische beschrijving, gaf de bloem de naam 

waaronder hij vandaag bekend is, de Passiflora, uit het Latijnse passio 

+ flora= passiebloem.  



11 

De Zweedse natuurkundige Linnaeus bevestigde de naam in 1753 en 

voegde er incarnata aan toe om de paarse buitenkroon in het midden 

en het blauwpaarsige gedeelte eromheen te beschrijven.  

 

Dit jaar koos ik de passiebloem als onderwerp voor de paaskaars. Op 

internet vond ik ruim 310.000 hits over dit onderwerp met een scala 

aan symboliek, legendes en informatie. Met veel plezier heb ik me 

hierin verdiept.  

 

Idelet Stijger.  

 

Collectedoelen van de diaconie in juni 
 

06 juni: Kerk in Actie/werelddiaconaat: Oeganda, kwetsbare kinderen 

en vrouwen sterk maken. Moeders zijn de ruggengraat van de 

Oegandese samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk geweld 

maken hun leven zwaar. Met steun van Kerk in Actie helpt de 

vrouwenbond van de Oegandese kerk deze vrouwen hoe ze hun leven 

en dat van hun kinderen kunnen verbeteren. Door hen betere 

landbouwtechnieken aan te leren, kunnen ze meer verdienen. En door 

het bespreken van hun problemen staan ze er niet langer alleen voor. 

Zo worden kwetsbare vrouwen en gezinnen sterk.  

13 juni: 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 instru- 

mentmakers worden door vrijwilligers uit Nederland medisch en 

technisch begeleid.  

20 juni: Vandaag is het Wereldvluchtelingendag. Daarom collecteren 

we voor vluchtelingen in Griekenland.  

Kerk in Actie/noodhulp: Griekenland, opvang voor gestrande 

vluchtelingen. Nog elke dag zijn er miljoenen mensen over de hele 

wereld op de vlucht. Een groot deel van hen komt uit landen waar het 

leven door oorlog of religieuze spanningen onmogelijk is. Op zoek 

naar veiligheid stranden mensen uit bijv. Syrië, Afghanistan en Iran 
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via Turkije op de Griekse eilanden, waaronder Lesbos. Hier wacht hen 

vanwege lange procedures een moeilijke en onzekere tijd. Kerk in 

Actie ondersteunt organisaties die hen opvangen, begeleiden en 

onderwijs aan de kinderen geven.  

27 juni: Joanne Foundation: Genoemd naar Joanne Noordink, die 

vanaf 2006 vrijwilligerswerk deed in Oeganda en in 2008 werd 

vermoord. In 2015 is de Joanne Foundation opgericht. Deze stichting                                                 

richt zich met name op kinderen en onderwijs, maar ondersteunt ook                                                 

lokale initiatieven om de leefsituatie van de allerarmsten te verbeteren. 

 

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 
 

Er waren weer mensen die spullen hadden aan te bieden; zoals 

serviesgoed en wat meubeltjes plus een gasfornuis. Alles was welkom. 

Als u dus nog spullen heeft graag even een foto naar mij sturen en wie 

weet kan het goed gebruikt worden. 

 

Namens de diaconie, Jet Slinger-de Graaf 

Tel. 662093 of 06 81504914 

jetslinger10@gmail.com 

mailto:jetslinger10@gmail.com
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Een lente met een hoopvol geluid 
 

24 talenten, 6 Masters en een toegewijd productieteam 

De Stift Musical Encounters vonden plaats van 4 t/m 9 mei 2021. 

Studenten van diverse internationale conservatoria volgden 

masterclasses en kregen coaching als ensemble. Internationaal 

vermaarde “Masters” gaven les en voerden met elkaar én met de 

studenten de werken uit in vier concerten. De masterclasses en het 

concert van zaterdag 8 mei vonden plaats in de Hofkerk. De 

livestreams zijn nog terug te kijken via de homepage van het 

Stiftfestival en via het YouTube kanaal: SME on Saturday Evening. 

Van harte aanbevolen. 

 

Inge Simao  

 

Hemelvaart 

 
Op 13 mei heb ik een kerkdienst naar aanleiding van Hemelvaart 

gemist!! Het heeft mij wel verbaasd, omdat het de belangrijkste 

feestdag van het kerkelijk jaar is! Wat betekent Hemelvaart voor ons 

als kerk? Vinden we het niet belangrijk genoeg, dat er sinds 

Hemelvaartsdag een mens op Gods troon zit? Staat in de Hebreeënbrief 

hoofdstuk 8: “dat wij een hogepriester hebben die in de hemel 

plaatsgenomen heeft aan de rechterzijde van de troon van Gods 

majesteit”?  

Zonder Hemelvaart is geen Pinksteren mogelijk, wanneer wij de 

vervulling met de Heilige Geest vieren. In het Hoge Priesterlijk gebed 

van Johannes 17 zegt Jezus: 

“Vader, de ure is gekomen; verheerlijk uw Zoon, opdat uw Zoon U 

verheerlijke, gelijk Gij Hem macht hebt gegeven over alle vlees, om 

aan al wat Gij Hem gegeven hebt, eeuwig leven te schenken. Dit nu is 

het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en 

Jezus Christus, die Gij gezonden hebt.” 

En in 2 Timotheus 2: 12 zegt Paulus:“Indien wij volharden, zullen wij 

ook met Hem als koningen heersen.” 
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De Hemelvaart op zich wordt beschreven in Handelingen 1, maar bij 

de belangrijke betekenis wordt helaas zelden stilgestaan. 

 

Ernst van Olffen 

 

Martin bedankt voor je inzet 
 

Martin Kila heeft dit voorjaar aangegeven dat hij door allerlei redenen 

niet langer meer actief kan zijn binnen het jeugdwerk. Voor ons als 

jeugdwerk een verlies maar tevens ook alle begrip. Heerlijk hoe hij 

meerdere jaren actief betrokken is geweest en daar zijn we hem reuze 

dankbaar voor. De jongeren hebben gezamenlijk tijdens één van hun 

bijeenkomsten een attentie voor Martin gemaakt. De jeugdraad heeft 

onlangs op informele wijze Martin bedankt voor zijn aanwezigheid bij 

o.a. Sirkelslag, zijn uitje met de jeugd naar het Museumpark 

Orientalis’ Heilig Landstichting’ bij Nijmegen en de Hofbrugavonden/ 

tienerdiensten op de zondagochtend. De jongeren omschreven het zo 

mooi: ‘Martin die was er gewoon’ en ‘hij was een soort 

geschiedenisleraar waar je graag naar luisterde’. 

 

Hanneke Caron en Gerard Pape (jeugdwerk) 

 

Hofbruggers zijn op zoek naar jou! 
 

Deze enthousiaste groep van 7-10 jongeren vanaf 12 jaar die gestart 

zijn met het voortgezet onderwijs komt nu 2x tijdens zes achtereen 

opvolgende weken op de vrijdag (19.30uur tot 20.30 uur) bijeen om 

elkaar te ontmoeten. Zes weken voor Kerst en zes weken voor Pasen. 

Daarnaast is er voor deze jongeren groep elke laatste zondag van de 

maand een jeugddienst op de zondagochtend. 

Gezellig en toch ook bijzonder omdat het ergens over gaat. Er kan over 

van alles gepraat worden. Anders dan op school. Op hun eigen manier 

wijs worden. Over henzelf, over de mensen om hen heen maar ook 

over hoe ze tegen het leven aankijken. Ondertussen is het ook samen 

zoeken en groeien in hun geloof en hoe God daarin zichtbaar is of kan 

worden. 
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Ben jij iemand die open, spontaan en enigszins nieuwsgierig is naar de 

leefwereld van deze jongeren. Vind je het leuk om hen ook wat 

uitdaging te bieden waardoor zij op hun manier uitgedaagd worden om 

hun blik te verruimen? Lijkt het jou ook leuk om aan te sluiten en 

hierbij aanwezig te zijn? Dan zouden wij het fantastisch vinden als jij 

ons team komt versterken!  

Voor verdere vragen kun je terecht bij Hanneke Caron 

(hannekecaron8@gmail.com), kerkelijk werker of Gerard Pape 

(gerard.pape@gmail.com), jeugdouderling. 

 

Met een warme groet namens de leiding en jongeren van de Hofbrug! 

 

Taizéreis 2021 voor jongeren 15-30 jaar 
 

Elk jaar wordt er vanuit PKN Hengelo een Taizereis georganiseerd 

voor jongeren vanaf 15 jaar (t/m 29 jaar). Inmiddels organiseren we 

deze reis nu al ruim 10 jaar.  

 

Wat is Taizé? 

Een klein dorpje, op een heuvel, midden in Frankrijk, tussen Dyon en 

Lyon. Het klooster daar is een ontmoetingsplek geworden voor 

jongeren uit heel Europa. Het is van huis uit Protestants, en alleen al 

daarom als kloostergemeenschap uniek. Het werd opgericht in de 

tweede wereldoorlog door een Zwitserse predikant met een paar 

vrienden. 

Sindsdien komen daar in de zomer elke week duizenden jongeren bij 

elkaar. Uit heel de wereld. Er worden groepsgesprekken georganiseerd 

in vele talen. Engels, Duits, Spaans of Frans, alles is mogelijk. Dat gaat 

met handen en voeten, want de meesten vinden het maar moeilijk, zo’n 

vreemde taal. Bijzonder zijn daar de dagelijkse gebedsdiensten. Er 

wordt niet op je in gepraat. Er is juist veel ruimte voor stilte. En 

prachtige muziek. Sommigen komen alleen al daarvoor. Een week met 

ontmoetingen maar ook een week waar je de ruimte hebt om even te 

ontsnappen aan de drukte van onze maatschappij. 

Al die contacten die je er opdoet. Heel Europa is daar. Misschien ken 

je elkaar aan het begin van de week nog niet, aan het eind is het 

mailto:hannekecaron8@gmail.com
mailto:gerard.pape@gmail.com
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supergezellig. Iedereen van 15 tot 30 jaar mag mee. Ook in 2021 gaan 

we in de eerste week van de vakantie van het voortgezet onderwijs. 

We vertrekken in de nacht van zaterdag 10 juli, en komen een week 

later op zondag 18 juli weer terug. Dertigplussers zijn welkom als 

chauffeur of begeleider, tot een maximumaantal en onder voorwaarde 

dat ze bereid zijn hun eigen auto mee te nemen als dat nodig mocht 

zijn. Er is voor hen in Taizé overigens een eigen programma, een 

belevenis op zich. 

 

Kosten? 

De kosten zijn € 170 p.p. Voor 15 tot 17-jarigen (PKN Hengelo) ligt 

het bedrag iets lager vanwege een sponsoring vanuit een voormalige 

stichting m.b.t. jeugdwerk. 

Afgelopen jaar is ook Oldenzaal betrokken bij deze reis. Jammer 

genoeg kon deze vanwege het Coronavirus niet doorgaan. 

Onlangs kregen we mail uit Taizé dat ze daar half juni toch weer 

opengaan. Wel met de nodige aanpassingen maar jongeren uit 

Nederland worden er ook weer welkom geheten. Er is nog veel onzeker 

en er moet ook nog veel uitgezocht worden m.b.t. vaccinaties, tests, 

reisomstandigheden enz… maar wij zijn als organisatoren nu aan het 

peilen of er überhaupt onder de jongeren animo is om te gaan. 

En dus zijn we nu aan het inventariseren geslagen. Ook op de website 

en Facebook pagina van de Hofkerk Oldenzaal is een poster met 

oproep geplaatst. Een aantal jongeren (Hofbruggers) werden 

enthousiast toen ik hen erover vertelde. Voor hen en hun ouders is er 

inmiddels een informatie avond geweest.  

Ook in Hengelo is het dus nog in een onderzoeksfase waarin we nu aan 

het inventariseren zijn of er animo is. We merken dat er animo is en nu 

dus ook vanuit Oldenzaal.  

Mochten er nog meer gegadigden zijn, zoek dan zo spoedig mogelijk 

even contact met mij (hannekecaron8@gmail.com) zodat ik je er wat 

meer over kan vertellen.  

 

Hanneke Caron  
 
 

mailto:hannekecaron8@gmail.com
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Kersenplukken op herhaling!  
 

 

 

 

 

 

 

kersenbomen in bloei op Old 

Bleank  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kersenplukactie van het afgelopen jaar is Old Bleank erg goed 

bevallen en ons ook.  

 

Even ter herinnering: de opbrengst was € 2400,-! Hij heeft ons dan ook 

gevraagd dit jaar weer te komen plukken. De periode zal ongeveer zijn 

van half juli tot half augustus.  

Dus als je het leuk vindt om (weer) te helpen is het wellicht handig om 

alvast wel met deze periode rekening te houden. Nadere informatie 

volgt als het zover is.  

 

Groeten,  

Henk Vrielink  
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BEDANKT! 
Ik was blij verrast toen mevrouw Gommer, namens de Hofkerk, mij 

een fraai boeket bracht i.v.m. mijn verjaardag. 

 

Hartelijk dank!! 

J.W.G. Hendriks 

 

Paaskaars 

We waren aangenaam verrast dat we dit jaar de paaskaars mochten 

ontvangen. We hebben hem een mooie plaats gegeven en zullen hem 

regelmatig laten branden. 

 

Onze hartelijke dank,  

Alice en Roel Jansen 

 

Bedankt! 

 

…En toen was het er zo maar in huize Flokstra:  Corona…..  

Wat fijn dat de mensen van de Hofkerk met ons meeleven: De 

zondagse bloemengroet, andere fleurige bossen, telefoontjes, appjes, 

kaartjes……. 

Hiervoor onze hartelijke dank! 

 

Jaap en Joke Flokstra 
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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: 25 juni 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: 

17 juni  
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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