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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 
Vacant  
 
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


3 

Rondom de diensten 
Vakantietijd...een aantal van ons hebben de vakantie er al opzitten of 

nog niet zoals wij. De bijbel staat vol van lange reizen maar dat waren 

geen vakanties zoals wij ze sinds mensenheugenis kennen. Vroeger op 

de lagere school was dat allemaal wel spannend...40 dagen door de 

woestijn. Stel je voor zeg...maar de steppe zal bloeien. Dat dan weer 

wel! Zomer of niet, de kerkdiensten gaan gewoon door! 

Allereerst een bijzondere dienst op 29 augustus die wordt geleid door 

onze consulent Ds. Kloosterziel. In deze dienst wordt het Heilig 

Avondmaal gevierd en werkt het Hofkoor weer mee. Als u daardoor 

aangestoken wordt om eens mee te zingen dan bent u van harte welkom 

bij ons. Henk Warnaar bespeelt het orgel en zal ons ook gedeeltelijk 

begeleiden. Van harte welkom! 

Op 5 september gaat 'onze' Joke Westera voor, werkzaam in het 

pastoraat van onze gemeente.  

Op 12 september is er geen dienst in de Hofkerk maar vieren we samen 

de startzondag in Tubbergen. Zie verderop in deze Hofstem voor 

uitgebreide informatie hierover.  

19 september gaat Mevr. Hanneke Caron weer voor.  

26 september komt Ds. Kees Benard uit Wierden naar Oldenzaal. Hij 

is sinds 2018 predikant van de Hervormde Kapel. Henk Warnaar is de 

organist.  

 

Gelukkig gaat het de goede kant op met de beperkingen die ons door 

corona waren opgelegd. Er kan en mag steeds meer maar niemand weet 

hoe het verder zal gaan. Daarom sluit ik af met de woorden van een 

mooi lied:  Wat de toekomst brenge moge 

   Mij geleidt des Heren hand! 

   Moedig sla ik dus de ogen 

   naar het onbekende land. 

   Leer mij volgen zonder vragen, 

   Vader, wat Gij doet is goed! 

   Leer mij slechts het heden dragen 

   met een rustig kalme moed. 

 

Fijne diensten gewenst, Koos Schollaardt  
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Zondag - 29 augustus - 10.00 uur  
Heilig Avondmaal, m.m.v. ‘Hofkoor’ o.l.v. Koos Schollaardt  

 
Voorganger  Organist  

Ds. R. Kloosterziel (Weerselo)  Dhr. H. Warnaar  

Ouderling  Collectes  

Mevr. J. Westera  1) Amnesty International  

Diakenen  2) Pastoraat  

Mevr. J. Slinger/Mevr. C. Vrielink   

 

Zondag - 5 september - 10.00 uur  

 
Voorganger  Organist  

Mevr. J. Westera Dhr. J. Schollaardt  

Ouderling  Collectes  

Mevr. Y. Meyer  1) Dorcas  

Diakenen  2) Opbrengst eigen gemeente  

Mevr. A. Wolbers   

 

Zondag 12 september Ringdienst in Tubbergen. Aanvang: 10.00 

uur  

 

Zondag – 19 september - 10.00 uur  

 
Voorganger  Organist  

Mevr. H. Caron  Dhr. H. Warnaar  

Ouderling  Collectes  

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

Diakenen  2) Ouderenwerk eigen gemeente  

Mevr. B. Frowijn   

 

Zondag – 26 september - 10.00 uur  
 
Voorganger  Organist  

Ds. K. Benard (Wierden)  Dhr. H. Warnaar  

Ouderling  Collectes  

Mevr. R. van Dijk  1) Havonos  

Diakenen  2) PKN: Vredesweek  

Dhr. J. Bruil   
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Vanuit de Kerkenraad 

 

Ik schrijf dit stukje tijdens de laatste dagen van onze vakantie, het zit 

er weer bijna op en dan mogen de meesten weer aan het werk, en de 

jeugd mag weer naar school. Ik hoop dat iedereen die thuis is gebleven, 

of toch nog even met vakantie is geweest, deze tijd heeft gebruikt om 

lekker tot rust te komen en de motor weer heeft opgeladen. 

De kerkenraad heeft de afgelopen 2 weken nog geen bijeenkomst 

gehad. Het Moderamen heeft wel de afgelopen maanden zijn 

vergaderingen gehad.  

Zoals een ieder heeft gemerkt hebben we niet stil gezeten. Begin 

augustus heeft iedereen een uitnodiging ontvangen om een aantal 

bijeenkomsten bij te wonen. Als deze Hofstem uitkomt, hebben er al 2 

bijeenkomsten plaatsgevonden, een ronde tafel gesprek en een lunch 

na de kerkdienst. Deze gesprekken zijn een opmaat naar de 

gemeenteavond die gepland staat voor 22 september 2021, Wij hopen 

als kerkenraad dat deze doorgang kan vinden. 

Wij gaan ervan uit dat de gesprekken in augustus ons voldoende input 

geven, waarmee wij als kerkenraad tijdens de gemeenteavond samen 

met u de uitkomsten kunnen bespreken en kijken waar wij als 

gemeente nu staan. De kerkenraad zal na de gemeenteavond een plan 

van aanpak opstellen om te besluiten hoe het beleid er voor de 

komende jaren uit zal gaan zien. Zoals ook in de uitnodiging staat is 

het belangrijk om nu uw mening en je reactie te delen, want het gaat 

om de toekomst van onze mooie Hofkerk. 

Het kersenplukken bij Old Bleank, georganiseerd door een groep 

mensen van onze kerk zit er ook al weer op. Vele handen hebben 1 of 

meerdere dagen er aan bijgedragen dat de kersen weer geplukt zijn. 

Gezellig ‘s morgens vroeg samen plukken en bijpraten. Ik wil namens 

de kerkenraad de organisatie, maar zeker ook alle vrijwilligers die 

meegeholpen hebben plukken, danken voor hun bijdrage. Hopelijk is 

het het  komend jaar ook weer mogelijk. Het zou toch mooi zijn dat dit 

een jaarlijks terugkerend evenement kan worden “in de kas voor de 

kas”. 
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Verschillende activiteiten zullen langzaam weer opgestart worden, zo 

na de zomervakantie. De kerkenraad zal in september ook weer zijn 

eerste vergadering na het zomerreces hebben. 

Wij als kerkenraad hebben gemerkt dat ook na de herhaaldelijke 

oproepen in de Hofstem, het toch nog best wel moeilijk blijkt mensen 

te vinden die wat zouden willen doen binnen het bestuur van de 

Hofkerk. Enkelen hebben aangegeven wel wat te willen doen voor de 

Hofkerk, maar niet als lid van de Kerkenraad op dit moment. Zoals 

reeds een aantal keren aangegeven hebben wij een volwaardig bestuur 

nodig die onze mooie kerk kan besturen. Dus hierbij doe ik namens de 

kerkenraad nogmaals de oproep om je te melden voor een functie 

binnen de kerkenraad, wij zijn met spoed op zoek naar een scriba en 

een voorzitter van de kerkenraad !!!!  

De Hofkerk is een gezellige en open kerk waar wij graag bezoekers 

ontvangen. In de vakantieperiode hebben we meestal vele gasten die 

zondags onze kerkdiensten bijwonen, en als het weer het toelaat wordt 

er na de dienst een kop koffie of thee gedronken in de tuin. Wanneer u 

of jij op de zondag aanwezig bent en ziet dat er gasten in ons midden 

zijn, verwelkom deze mensen dan zodat zij zich ook gastvrij voelen in 

onze kerk. Wanneer wij in een kerk zijn op een andere locatie of plaats, 

dan vinden wij het ook fijn dat wij als gast worden verwelkomt en dat 

er naar ons wordt omgezien. 

Voor nu wens ik iedereen een fijne maand toe, en tot op de 

Gemeenteavond.  

 

Namens de Kerkenraad, René Dreierink 

 

Samen werken aan onze toekomst 
Wat valt er te bespreken? 
Plan A:  Een zogenaamde sterfhuisconstructie.  

We investeren in pastoraat, verkopen de kerk op het moment dat we 

het financieel niet meer kunnen aanhouden en we zoeken voor onze 

kerkelijke bijeenkomsten een andere locatie. 

Plan B:  De Hof van Heden: Hemels-Hartelijk-Verbinding-Samen 

Hemels – in en om de kerk geven we uitdrukking aan ons geloof door 

het organiseren van verdieping en verbinding brengende activiteiten 
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en bijeenkomsten. Hartelijk – We zijn een gastvrije gemeente die haar 

deuren openstelt voor de ander. Waar je mag zijn wie je bent. 

Verbinding – aangemoedigd door de Gemeente Oldenzaal organiseren 

we activiteiten in het kader van de spontane binnenstad. Samen – we 

dromen van een netwerk van wederzijds belang en vruchtbare 

samenwerking met een blijvend commitment om gezamenlijk 

invulling te geven aan het omzien naar elkaar. 

Plan C:  …?  

Nieuwe ideeën? Verrassende concepten? Andere goed doordachte 

plannen? 

Op welke vragen zoeken we o.a. een antwoord? 

Waarom kies je voor plan (A,B,C) of waarom niet? 

Heb je suggesties die je met ons wilt delen? 

Hoe zie jij het plan voor je, wat voor beelden heb je erbij? 

Durf je nog te dromen over onze toekomst?  

 

Waar kun je naartoe? 

datum tijd activiteit aanmelden bij 
5-9 14:30  ouderenmiddag Joke Westera, Yvonne 

Ponsteen 

22-9 19:30  gemeenteavond 

 

Arjen van Dijk 06 – 42 27 43 43 arjen@kairos-consultancy.com 

Gerrit 

Dortland 

06 – 53 38 03 30 g.dortland@planet.nl 

Yvonne 

Meyer 

06 – 14 37 92 78 ycmeyer60@gmail.com 

Joke Westera 06 – 55 76 43 01 joke.westera@outlook.com 

Yvonne 

Ponsteen 

06 – 22 80 99 51 ymponsteen@hetnet.nl 
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Verdieping 
 

Zondag 15 augustus mocht ik voorgaan in de Hofkerk. Wat ik uit de 

lezingen heb gehaald die op het programma stonden was, dat het in het 

leven niet over het grote gaat, maar over het kleine. Niet over hele 

volken, maar over individuen. Het pad naar het Rijk van God creëren 

we met z’n allen, als individuen, in díe mate waarin we iets kúnnen 

bijdragen. Naar ons ieder persoonlijk vermogen. Wij allemaal zijn 

beschadigde mensen, hebben wel één of meerdere deuken opgelopen 

in het leven. Meestal word je daar niet een opener en vrijer mens van, 

maar trek je je terug en bouw je een muurtje op. Zet je een masker op, 

zodat mensen zien hoe jij wilt dat ze je zien, maar niet hoe je werkelijk 

bent. Maar allemaal dragen we de vonk van God in ons. Zijn we 

lichtdragers. Liefde-dragers!  

Na de overweging hebben we geluisterd naar een prachtig lied van 

Leonard Cohen. De tekst is zo mooi, dat ik hem hier graag afdruk. De 

titel van het lied is ‘Anthem’. Er is een zin die mij raakt in dit nummer 

‘there is a crack in everything, that’s were the light comes in’. Hoe dik 

je muur ook is, er zit altijd wel ergens een gaatje, of een scheurtje, waar 

het licht door naar binnen kan komen… én naar buiten – als jij dat wilt! 

(tekst en vertaling op blz. 17 en 18)  

 

Yvonne Meyer, pastoraal werker Hofkerk 

 

Vieringen / activiteiten Scholtenhof 
 

Voelt u zich van harte uitgenodigd om bij een activiteit/viering aan te 

sluiten. 

 

Bidstond 

 

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

zijn.  

Plaats: Kapel Scholtenhof 

Data 2021: 17 september – 15 oktober – 19 november - 17 december. 

Tijd: 18:15 uur inloop. Start 18:30 uur. 
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Bakkie Scholtenhof  

 

Iedere eerste woensdag van de maand koffie drinken met de geestelijk 

verzorger van de Scholtenhof of een andere gesprekspartner. 

Plaats: kapel Scholtenhof  

Data 2021:(Niet in september) – 6 oktober – 3 november – 1 december. 

Tijd: 10:00 uur 

 

Bakkie Grevinkhof  

 

Iedere tweede woensdag van de maand koffie drinken met de geestelijk 

verzorger van de Scholtenhof of een andere gesprekspartner. 

Plaats: gezamenlijke ruimte Grevinkhof  

 

Data 2021: 8 september – 13 oktober – 10 november – 8 december. 

Tijd: 10:00 uur 

10-delige Workshop ‘De Tien Woorden’ 

We horen regelmatig dat we ons moeten voeden met de juiste voeding; 

geestelijke voeding, dan wel te verstaan. De Tien Geboden ofwel de 

Tien Woorden zijn daarbij een wezenlijke regel voor ons als 

Christenen. Graag willen we ons daarom weer eens verdiepen in die 

Tien Geboden.  

Met de hulp van dominee Jan Bos heb ik vorig jaar een boekje 

gemaakt. Dit boekje zal de leidraad zijn voor de tien bijeenkomsten. In 

elke bijeenkomst lezen we het betreffende gebod in twee vertalingen: 

de NBG en de Naardense bijbel. Vervolgens lezen we de ‘Aanwijzing’ 

door Jan Bos en gaan we met elkaar in gesprek naar aanleiding van 

enkele vragen. Elke deelnemer krijgt een exemplaar van het boekje, 

waarin ruimte is voor persoonlijke aantekeningen bij elk behandeld 

bijbelboek. 

Plaats: Hofkeuken, 15:30 – 17:00 uur. 

Data: 28 sep, 5 okt, 12 okt, 19 okt, 26 okt, 2 nov, 9 nov, 16 nov, 23 

nov, 30 nov – 2021. 
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Ben je geïnteresseerd? Geef je dan bij mij op. Mijn gegevens staan in 

de kaft van deze Hofstem. 

Van harte welkom! 

 

Hartelijke groet, Yvonne Meyer, pastoraal werker Hofkerk 

 

Afwezig 

Yvonne Meyer is 29 augustus t/m 4 september afwezig i.v.m. een 

stilteretraite bij de zusters in Denekamp. 

 

Van de beroepingscommissie 
 

Na het bijstellen van de profielschetsen van de Hofkerkgemeente en 

de predikant is de beroepingscommissie met de werving begonnen. 

Aan de hand van een mogelijke kandidatenlijst aangeleverd door de 

landelijke mobiliteitsgroep van de PKN, reacties op advertenties en 

diverse gesprekken heeft de commissie een selectie gemaakt. Op dit 

moment wordt gesproken met de kandidaat die de eerste voorkeur 

heeft. Het eerste gesprek was zeer positief en een vervolggesprek is 

begin september gepland. De commissie spreekt de hoop en het 

vertrouwen uit dat de Hofkerk begin 2022 een nieuwe inspirerende 

voorganger heeft. 

 

Namens de beroepingscommissie, 

Jaap Flokstra 

 

RENTMEESTERSCHAP 
 

We werden tegelijk met beelden van bosbranden en overstromingen 

opgeschrikt door het zoveelste zorgwekkende rapport over de 

klimaatveranderingen. In het scheppingsverhaal (Genesis 1: 28) wordt 

goed beheer gevraagd als het gaat om de aarde. De vertaling: ‘breng 

haar onder je gezag’ is in het verleden nogal eens opgevat als de 

vrijheid om te mogen heersen over de natuur. De economie bepaalt hoe 

we met Gods schepping omgaan en sommigen menen dat met geld alle 

problemen opgelost kunnen worden. Tegenwoordig beseffen we 
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gelukkig steeds vaker dat het gaat om respect voor al het leven dat ons 

door de Eeuwige is toevertrouwd. 

In het Bijbelse rentmeesterschap gaat het om de toekomst van de 

wereld, de kerk en ons eigen leven. Dat is een lastige opdracht. Toch 

verwijs ik nog naar Lucas 16 waar Jezus een gelijkenis vertelt over een 

slechte rentmeester die de eigendommen van zijn heer verkwanselt. 

Schuldenaars mogen de cijfers van wat ze af moeten dragen naar 

beneden bijstellen. Jezus prijst tot ieders verbazing die oneerlijke 

rentmeester, omdat hij slim heeft gehandeld. Een slechte rentmeester 

kan toch goed doen. Blijkbaar is het criterium van de liefde vele keren 

belangrijker dan geld. Of wisten we dat al? 

 

Ds. Roelof Kloosterziel (consulent) 

 

Huwelijksbevestiging  
 

Op vrijdag 24 september trouwen Harrie van Duijvenbode en Milania 

Ilana. Hun huwelijk wordt ingezegend in de Hofkerk door ds. R. 

Kloosterziel. We wensen hen een mooie dag en veel geluk. 

 

Collectedoelen van de diaconie in september 
05 sept.: Dorcas (hulp aan de allerarmsten in Oost-Europa). 

12 sept.: Ringviering in Tubbergen  

19 sept.: Kerk in Actie/Zending; Syrië, de kerk als plek van hoop en 

herstel: Uitzichtloos en rampzalig. Dat is nog altijd hoe je de situatie 

op veel plekken in Syrië kunt omschrijven. En nog steeds probeert de 

kerk mensen zo goed en zo kwaad als dat lukt te helpen. Ze deelt 

maaltijden en medicijnen uit en zoekt onderdak voor mensen zonder 

huis. Kerk in Actie steunt dit belangrijke werk en helpt de kerk moed 

te houden. Zodat ze, ook in deze zwarte tijden, een plek van hoop en 

herstel kan blijven.  

 26 sept.: Stichting Havonos (Hart voor noord oost Sri Lanka): zet zich 

in voor de wederopbouw en ontwikkeling in het noorden en oosten van 

Sri Lanka. 
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Project Out of the Box 
Op zondag 5 september kunt u weer meedoen aan ons project Out of 

the Box. 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 klaar staan in 

de kerkzaal. De boxen blijven nog staan t/m zondag 19 september. Dus 

ook op zondag 19 september kunt u nog spullen inleveren. 

 

Namens de diaconie, Joke Flokstra 

 

De Hofvijver 
Goed nieuws van de Huisraadbank. Ze hebben eindelijk een bus tot 

hun beschikking. Vanaf nu rijden ze iedere maandagochtend om 

spullen bij u op te halen. 

Ondanks de vakantie waren er toch weer mooie aanbiedingen zoals een 

naaimachine, een kinderbedje en toebehoren. Alles is al in gebruik. We 

kregen ook twee zo goed als nieuwe matrassen. Die worden a.s. 

maandag opgehaald en gaan meteen door naar mensen die ze goed 

kunnen gebruiken. Ook zijn er al weer nieuwe aanbiedingen maar daar 

wordt nog over vergaderd. 

Nu even een vraag namens de Huisraadbank. Zij zoeken voor de 

maandagochtend iemand die het busje zou kunnen rijden, liefst met 

een bijrijder want er moet getild worden. Als u diegene bent die dat 

zou willen meldt het mij dan zo spoedig mogelijk. Het is een leuke 

groep mensen om mee te werken. 

Verder kunnen ze waterkokers en stofzuigers goed gebruiken. Vraagt 

u ook eens om u heen, vaak weten de mensen niet waar ze ermee naar 

toe moeten. 

Fijn dat u altijd weer aan ons denkt. 

 

Namens de diaconie, Jet Slinger-de Graaf 

06 81504914 of 0541 662093 

jetslinger10@gmail.com 

mailto:jetslinger10@gmail.com
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VERWONDERING 

Een button uit 2006 

 
Wanneer ik dit stukje schrijf, zit ik aan het bureau in de oude 

slaapkamer van onze zoon. “Oude” moet ik zeggen, want hij is een 

maand geleden naar Sevilla in Spanje verhuisd. Hij is de liefde 

nagereisd, om het zo maar te zeggen. Een jaar lang heeft zijn vriendin 

geprobeerd in Oldenzaal te wonen, maar de hang naar familie en 

vaderland bleek toch te sterk, zodat ze het nu maar om hebben 

gedraaid. Hij heeft er werk gevonden, en voorlopig kunnen ze bij haar 

ouders wonen. Een maand geleden hebben we hem uitgezwaaid. 

En ja, dat voelt toch anders dan wanneer je weet dat hij na drie weken 

weer thuis komt. Onze zoon heeft eerder gewerkt op Lanzerote, 

waardoor we hem wel eens een half jaartje niet zagen, maar ook dat 

was anders. Nu weet je dat -mocht de liefde stand houden natuurlijk- 

je iedere keer wanneer hij even weer in Oldenzaal is, je wéér afscheid 

moet nemen. Ieder bezoekje kent weer een afscheid, en dat doet pijn. 

Het is de pijn die iedere ouder wel kent, de pijn van het los laten. 

Eigenlijk begint het al zodra je je zoon of dochter voor de eerste keer 

hebt afgezet bij de peuterspeelzaal. Geleidelijk aan went het, en komt 

er een moment dat ze niet meer mee gaan op vakantie, en met vrienden 

de bus naar Benidorm nemen. “Doe je wel voorzichtig, jongen?” is een 

vraag die ik mezelf vaak heb horen stellen. Of het nou was toen onze 

zoon op z’n zesde voor het eerst alleen naar school fietste, of toen hij 

de eerste keer alleen op het vliegtuig stapte om in de VS voor vier 

maanden in een Summercamp te gaan werken. De vraag blijft  

hetzelfde.  

Je laat los, en liefde voor je kinderen  betekent los laten.  Je wilt ze, 

ook uit liefde, bij je houden, en niet laten weg gaan, maar eigenlijk doe 

je dan de liefde tekort. Want liefde betekent ook vrijheid, een ander 

zichzelf laten zijn, en de ruimte geven de ander een kant op te gaan die 

hij of zij wil. Anders werkt liefde verstikkend. Ouders die het beste 

willen voor hun kinderen, goed bedoeld, maar niet altijd even prettig 

voor zoon- of dochterlief, die zich verpletterd voelt onder al die 

ouderlijke zorg. Zo wordt het verhaal van het dochtertje van Jaïris ook 
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wel eens geïnterpreteerd. Dat ze niet letterlijk gestorven was, maar in 

feite verstikt was onder al die vaderlijke zorg. Jezus gaf haar weer de  

vrijheid en de lucht om zelf te ademen. 

Ik kijk nog nog eens naar de vensterbank naast het bureau. Er staat een 

bakje, met daarin nog een button uit 2006 van groep 8. Onze zoon was 

er toen prins Carnaval. Samen met prinses Carnaval staat hij er als 11-

jarig jochie grijnzend op, met twee grote voortanden.  

Het blijft toch wel moeilijk, dat los laten. 

 

Martin Kila. 

 

GENADE  
 

We gebruiken veelvuldig het woord “genade” zonder we niet allemaal 

de betekenis kennen. Genade is hetzelfde als “gratie”. Genade en gratie 

werden in de middeleeuwen gebruikt voor misdadigers, die soms tot 

de doodstraf waren veroordeeld. De vorst kon dan in sommige 

gevallen gratie verleden, wat betekende dat je je veroordeling en straf 

niet werd kwijtgescholden, maar dat de straf niet werd voltrokken. Tot 

zover dus de betekenis van genade. 

Paulus ging in zijn brieven heel vaak in op “genade”. Het meest 

indrukwekkend voor mij is in dit verband voor mij, Romeinen 7, 

waarin Paulus bekent: “het goede wil ik en het slechte doe ik!! 

Vervolgens zegt Paulus, vanwege de zonde, die in hem leeft: “Wie zal 

mij, ongelukkig mens, redden uit dit bestaan, dat beheerst wordt door 

de dood? God zij gedankt, door Christus, onze Heer.” Verder wijst 

Paulus op de wet en zijn natuur, waaraan hij zich onderworpen heeft. 

Op een andere plaats zegt Paulus, dat zij die zich aan de wet houden, 

wil zeggen dat Christus dan voor niets is gestorven. Jezus, heeft 

namelijk onze straf op zich genomen! 

 Zo is dan genade iets, dat je voor niets krijgt en zegenrijk is voor hen 

die de genade hebben ontvangen. 

 

Ernst van Olffen 
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Beste Senioren, 
 
Nu we elkaar weer mogen ontmoeten, waren we al aan het kijken wat 

eventueel mogelijk is. Toen kwam er een uitnodiging van de 

Kerkenraad om een ouderenmiddag te organiseren. 

Dit zal plaatsvinden op zondag 5 september. 

We hopen op een goede opkomst zodat wij met elkaar over de visie 

van de Hofkerk van gedachten kunnen wisselen. Dit is uw kans om uw 

mening te laten horen. Hierbij zullen Joke Westera en Yvonne 

Ponsteen aanwezig zijn en wordt in kleine groepen de mogelijkheid 

geboden om uw vragen, opmerkingen en visies op papier te zetten. 

Hiervoor zullen we alle tijd  nemen om naar u te luisteren en met elkaar 

het gesprek aan te gaan. Vervolgens is er een korte pauze met een hapje 

en een drankje, waarbij u even tot rust kunt komen of gezellig 

ontspannen bij de sjoelbak. 

In de tussentijd wordt alvast een inventarisatie gemaakt over wat er 

leeft onder u allen. Hiervan zal kort verslag gedaan worden van alle 

zaken die er in de middag voorbij zijn gekomen. Dit zal hierna 

meegenomen worden naar de werkgroep voorbereidingscommissie. 

Inloop vanaf 14.45 uur met koffie/ thee en wat lekkers. 

 

Werkgroep senioren, Riejennie, Janny, Hendrik, Bertha en Mariet. 

 

De mensen die gehaald willen worden kunnen contact opnemen 

met Riejennie Racer Palthe, Tel 0541-625244 

E-mail racerpalthe@oolreve.nl 

 

Lieve medegelovigen van de Hofkerk, 
 

50 jaar getrouwd. "als de dag van toen....." Een attent gemeentelid stak 

voor ons een kaarsje aan. De fotoadvertentie in de Glimlach hadden de 

kinderen geregeld. Felicitatiekaarten, e-mailtjes en telefoontjes 

stroomden binnen en er werden bloemen gebracht. We zijn daar blij 

mee. En nu ook nog de bloemen van de Hofkerk ontvangen. 

Heel verrassend en iedereen hartelijk bedankt! 

Trudy van der Lichte & Wieger Jager 

mailto:racerpalthe@oolreve.nl
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Bedankt 
 

Voor alle kaarten, brieven, mailtjes, telefoontjes, prachtige bloemen, 

waaronder de zondagse bloemengroet van onze Hofkerkgemeente en 

mondelinge gelukwensen die wij ontvingen ter gelegenheid van ons 

60 jarig huwelijksjubileum zeggen wij iedereen hartelijk dank. Het was 

overweldigend en onvergetelijk. 

 

Janke en Wiebe Valkema  

 
The birds they sang 

At the break of day 

Start again 

I heard them say 

Don't dwell on what has passed 

away 

Or what is yet to be 

 

Ah, the wars they will be fought 

again 

The holy dove, she will be caught 

again 

Bought and sold, and bought again 

The dove is never free 

 

Ring the bells that still can ring 

Forget your perfect offering 

There is a crack, a crack in 

everything 

That's how the light gets in 

 

 

We asked for signs 

The signs were sent 

The birth betrayed 

The marriage spent 

Yeah, and the widowhood 

Of every government 

Signs for all to see 

De vogels, zij zongen 

Bij het aanbreken van de dag 

Begonnen opnieuw  

ik hoorde ze zeggen 

Blijf niet stilstaan bij wat voorbij is 

Of wat nog moet komen 

 

Ah, de oorlogen - ze zullen 

opnieuw worden uitgevochten 

De heilige duif, ze wordt weer 

gevangen 

Gekocht en verkocht, en weer 

gekocht 

De duif is nooit vrij 

 

Luid de klokken die nog kunnen 

luiden 

Vergeet je perfecte offer 

Er is een barst, een barst in alles 

Zo komt het licht binnen 

 

We vroegen om tekenen 

De tekenen zijn verzonden 

De geboorte verraden 

Het huwelijk doorgebracht 

Ja, en het weduwschap 

Van elke regering 

Tekens voor iedereen om te zien 
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I can't run no more 

With that lawless crowd 

While the killers in high places 

Say their prayers out loud 

But they've summoned, they've 

summoned up 

A thundercloud 

They're going to hear from me 

 

 

Ring the bells that still can ring 

Forget your perfect offering 

There is a crack, a crack in 

everything 

That's how the light gets in 

 

You can add up the parts 

But you won't have the sum 

You can strike up the march 

There is no drum 

Every heart, every heart 

To love will come 

But like a refugee 

 

Ring the bells that still can ring 

Forget your perfect offering 

There is a crack, a crack in 

everything 

That's how the light gets in 

Ring the bells that still can ring 

Forget your perfect offering 

There is a crack, a crack in 

everything 

That's how the light gets in 

That's how the light gets in 

That's how the light gets in 

Ik kan niet meer rennen 

Met die wetteloze menigte 

Terwijl de moordenaars op hoge 

plaatsen 

zeg hun gebeden hardop 

Maar ze hebben opgeroepen, ze 

hebben opgeroepen 

een grote onweerswolk 

Ze gaan van me horen! 

 

Luid de klokken die nog kunnen 

luiden 

Vergeet je perfecte aanbod 

Er is een barst, een barst in alles 

Zo komt het licht binnen 

 

U kunt de onderdelen optellen 

maar je hebt de som niet 

Je kunt de mars beginnen 

er is geen trommel 

Elk hart, elk hart 

om lief te hebben zal komen 

maar als een vluchteling 

 

Luid de klokken die nog kunnen 

luiden 

Vergeet je perfecte offer 

Er is een barst, een barst in alles 

Zo komt het licht binnen 

Luid de klokken die nog kunnen 

luiden 

Vergeet je perfecte aanbod 

 

Er is een barst, een barst in alles 

Zo komt het licht binnen 

Zo komt het licht binnen 

Zo komt het licht binnen 
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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: 24 september 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: 

16 sept. 
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 
Dhr. M. Kila 
Telefoon 06 40532284  
martin_kila@outlook.com 
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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