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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
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Rondom de diensten 
Op het moment van schrijven hebben we de eerste herfststorm achter 

de rug. Het was geen pretje op de weg en op het spoor, had af en toe 

het idee dat ik werd ingehaald door een school makrelen. Zeer nat dus.. 

Ruwe stormen mogen woeden! 

Het kerkelijk jaar nadert zijn einde en dan komt de Advent. De eerste 

Advent is al op 28 november omdat de eerste kerstdag in het 

weekeinde valt. 

Zondag 31 oktober zou Ds. Bunjes-van der Lee uit Borne bij ons 

voorgaan. In verband met haar leeftijd voor de laatste keer. Ten 

gevolge van een eerdere val had ze haar heup gebroken. De genezing 

duurt langer als wenselijk is en daardoor kan ze niet komen. Ze laat 

ons allen hartelijk groeten! De dienst wordt overgenomen door Joke 

Westera. Hervormingsdag, we hopen het Lutherlied "een vaste Burgt" 

te zingen! 

De eerste zondag in november, de 7e, gaat Ds. Hans Wachtmeester uit 

Hengelo voor. Henk Warnaar bespeelt het orgel. 

14 november komt Ds. Rienke Vedders-Dekker uit Markelo weer naar 

de Hofkerk.  

De 21e is de laatste zondag van het Kerkelijk jaar, ook wel 

'Eeuwigheidszondag' genoemd. In deze dienst worden de overledenen 

herdacht. Voorgangers zijn Joke Westra en Yvonne Meyer, muzikale 

medewerking door Gerard Pape op klarinet. Een bijzondere dienst! 

De eerste Advent is zoals gezegd op 28 november. Voorganger is Ds. 

Maria de Vries uit Wierden. Henk bespeelt het orgel. 

 

"Niemand leeft voor zichzelf, 

niemand sterft voor zichzelf 

Wij leven en sterven voor God onze Heer, 

aan Hem behoren wij toe."  

(Lied 961) 

 

Laatst gehoord op de radio: "In de krant lees je wat er in de wereld 

gebeurt; in de Bijbel lees je hoe je er mee om moet gaan..." 

 

Gezegende diensten toegewenst! Koos Schollaardt 



4 

Zondag – 31 oktober  - 10.00 uur  

Hervormingsdag  

 
Voorganger  Organist  

Mevr. J. Westera  Dhr. J. Schollaardt  

Ouderling  Collectes  

Dhr. B. Post  1) Stg. Pietersberg  

Diakenen  2) Pastoraat  

Dhr. J. Bruil   

 

Zondag – 7 november  - 10.00 uur  
 
Voorganger  Organist  

Ds. H, Wachtmeester (Hengelo) Dhr. H. Warnaar  

Ouderling  Collectes  

Dhr. H. Medema  1) Dorcas  

Diakenen  2) Instandhouding eredienst  

Mevr. J. Slinger   

 

Zondag - 14 november - 10.00 uur  

 
Voorganger  Organist  

Ds. R. Vedders-Dekker (Markelo) Dhr. J. Schollaardt  

Ouderling  Collectes  

Dhr. M. Kila  1) Project kleine ring  

Diaken  2) Oecumene Oldenzaal  

Mevr. B. Frowijn   

 

Zondag - 21 november - 10.00 uur Eeuwigheidszondag  

 
Voorganger  Organist  

Mevr. Y. Meyer   
Mevr. J. Westera  

Dhr. J. Schollaardt  

Ouderling  Collectes  

Dhr. G. Pape  1) Diaconaal werk plaatselijk  

Diakenen  2) Pastoraat/Gedachteniszondag  

Mevr. J. Slinger   
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Zondag – 28 november   - 10.00 uur  

1e Advent  

 
Voorganger  Organist  

Ds. M. de Vries (Wierden)  Dhr. H. Warnaar  

Ouderling  Collectes  

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

Diakenen  2) Beeld en geluidfonds Hofkerk  

Mevr. A. Wolbers   
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Vanuit de Kerkenraad 
 

Je merkt dat alles weer een beetje naar normaal gaat, het wordt drukker 

op de weg en de vergadermomenten worden ook weer intensiever. 

Zondag 10 oktober hebben wij kennis mogen maken met Ds. Gerco 

Veening uit Borne. Hij was de voorganger van dienst, en aansluitend 

heeft hij zich aan de gemeente voorgesteld. Hij kreeg vanuit de zaal 

diverse en diepgaande vragen gesteld, waarop hij spontaan en met een 

lach de vragen heeft beantwoord. Ik heb gemerkt dat de mensen aan de 

kennismaking een goed gevoel hebben overgehouden en waarbij 

iedereen met een goed gevoel huiswaarts is gegaan. De dagen na zijn 

kennismaking kreeg ik van verschillende van u een berichte met veel 

positieve reacties, waarbij er ook wel wat kanttekeningen waren: lukt 

het allemaal wel in de beschikbare tijd? Hij  komt niet in Oldenzaal 

wonen.  Wat als hij in zijn eigen gemeente ook nog blijft werken. 

Vragen die begrijpelijk zijn, maar hij en ook de kerkenraad hebben 

hierover goed nagedacht en het met elkaar besproken. We denken dat 

het allemaal wel mogelijk moet zijn, maar dat zal de praktijk uitwijzen. 

Nu ik dit stukje schrijf is de bezwaartermijn verstreken, en is er een 

kerkenraadsvergadering uitgeschreven voor maandag 25 oktober. In 

die vergadering zullen de gang van zaken, het voorstel rondje en de 

bezwaarprocedure besproken worden. Wanneer de gehele kerkenraad 

dan nog steeds positief is, zal uiteindelijk het besluit genomen worden, 

om een beroepingsbrief aan ds. Gerco Veening te overhandigen. Hij 

heeft dan 3 weken de tijd om het beroep aan te nemen dan wel af te 

wijzen. Wij hopen dat wij medio november u kunnen melden dat hij 

het beroep aanneemt en dat wij na bijna een jaar geen vaste predikant 

te hebben gehad weer een predikant in ons midden hebben, “Fingers 

Crossed”. 

De gemeenteavond 22 september is ook goed bezocht, fijn dat er 

zovelen van u de moeite hebben genomen hierbij aanwezig te zijn. We 

hebben gemerkt dat we er aan toe waren om elkaar weer te ontmoeten. 

De kerkenraad was ook blij dat we u konden vertellen waar wij mee 

bezig zijn en waar wij naar toe zouden willen gaan. Fijn dat we ook 

even weer met elkaar in gesprek konden gaan onder het genot van een 

glaasje en een hapje. Verderop in deze Hofstem een samenvatting van 
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de gemeenteavond. Tijdens de gemeenteavond heb ik aangegeven dat 

we graag zien dat er mensen opstaan en hun verantwoording nemen 

om zitting te nemen in de Kerkenraad, de Hofkerk is van ons allemaal 

en samen dragen wij deze kerk. Kerk zijn doe je met z’n allen en daar 

hoort ook een bestuur bij om alles in goede banen te leiden door te 

besturen. We hebben gemerkt dat er gelukkig mensen zijn die zijn of 

haar verantwoording willen nemen, en onder voorbehoud hebben 

aangegeven om iets binnen de kerkenraad te willen gaan doen. Wat 

zou het mooi zijn dat we begin 2022 niet alleen een nieuwe predikant, 

maar ook een aantal nieuwe mensen voor de kerkenraad kunnen 

bevestigen. Maar we zijn er nog lang niet, we zoeken nog steeds 

mensen voor verschillende functies. De druk ligt op dit moment het 

hoogst binnen het college, en een scriba. Voor het notuleren van de 

kerkenraad hebben wij op dit moment, tijdelijk, een echtpaar bereid 

gevonden die dit afwisselend wil gaan doen, fijn dat zij zich hiervoor 

willen inzetten. We zijn er nog lang niet, maar ik verwacht dat u, jij 

toch je verantwoording neemt en zich meldt voor een functie binnen 

onze mooie Hofkerk. 

Als kerkenraad zijn wij zeer verheugd dat er na een gesprek met onze 

koster, een gesprek met een visitator plaats zal vinden dit op advies 

van onze classispredikant. Laten we hopen dat dit gesprek voor 

iedereen tot een mogelijke positieve oplossing zal leiden.  

28 oktober is in Tubbergen een bijeenkomst voor de kerkenraden van 

de Kleine Ring, deze is op uitnodiging van de classispredikant ds. 

Klaas van der Kamp. Deze bijeenkomst vindt plaats om met elkaar in 

gesprek te gaan, en ook omdat het blijkt dat niet alleen wij in Oldenzaal 

problemen hebben om een volwaardige kerkenraad samen te stellen, 

dit speelt in veel meer gemeenten. Punten die ter sprake zullen komen 

zijn of er misschien mogelijkheden bestaan voor samenwerking op 

verschillende vlakken, financiën, diaconaal, predikant, of …... De 

kerkenraad zal u hiervan op de hoogte houden. Voor nu wens ik u 

alleen een fijne november maand toe, we gaan richting het einde van 

het jaar 2021 en laten we hopen dat we nog wat zonnige dagen 

tegemoet gaan en niet van die herfstbuien.   

 

Namens de Kerkenraad, René Dreierink        
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Samenvatting gemeenteavond 
 

Op 22 september jl. kwamen wij voor de gemeenteavond bij elkaar in 

de Hofkerk.  

Dominee Roel Kloosterziel (consulent) viel de eer te beurt om de 

aftrap te doen. Hij trok een vergelijking met onze situatie en die van 

Jona. Jona kreeg de opdracht om te zorgen voor een grote ommekeer 

in Nineve. We weten wat zijn eerste reactie was: vluchten. Die neiging 

kan ook bij ons opkomen; het moet anders, maar we weten nog niet 

hóe. Niemand kan in de toekomst kijken. Voortgaan op dezelfde weg 

kan niet; die weg is er al niet meer. God vraagt ons het goede te doen, 

houdt Roel ons voor. Samen op reis gaan. Samen onderweg zijn. Mét 

het vertrouwen dat het goed komt.  

We zongen vervolgens lied 767 over vrede en rechtvaardigheid en 

gaan, als bruidegom en bruid, voor de Heer uit. En dat trouw mag 

bloeien als een roos. Dat mogen we voor ogen houden. 

Voorzitter René Dreierink nam vervolgens het programma met ons 

door. Wat ging er aan deze gemeenteavond vooraf: de inspanningen 

van de commissie Toekomst, de Hofstem Extra I en een verslag van de 

vier bijeenkomsten deze zomer. 

Na een korte pauze deed de voorzitter van de beroepingscommissie 

verslag van hun activiteiten. Ze hebben de profielschets van de 

predikant en van de gemeente doorgenomen. Na het akkoord van de 

kerkenraad kon men met de werving beginnen. Op diverse plekken 

werd bekendheid gegeven aan de zoektocht van de Hofkerkgemeente. 

Ook werd samenwerking met omliggende gemeenten onderzocht. 

Eind juni kwam een mogelijk goed passende kandidaat in zicht. Een 

werkplan moest geschreven worden: wat gaat de predikant doen in een 

50% aanstelling. 

De commissie heeft een advies geschreven dat ter plekke werd 

overhandigd aan de voorzitter van de kerkenraad. 

Om de gemeente een beeld te geven van de bestuurlijke situatie waarin 

de Hofkerk verkeert, werden alle kerkenraadsleden op het podium 

gevraagd. Vervolgens werd diegenen verzocht het podium te verlaten 

die aangegeven hadden binnenkort te willen stoppen. Daarna mocht de 
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groep mensen die de twee termijnen van vier jaar hebben vervuld het 

podium verlaten. Er bleven vijf mensen over. 

Het is nu aan andere gemeenteleden om de verantwoordelijkheid te 

pakken en te zorgen voor een volwaardig bestuur van onze 

Hofkerkgemeente, zo was de boodschap van onze voorzitter. 

Na deze dringende oproep was er ruimte om vragen te stellen.  

Vragen leefden er o.a. over de invulling van de taken van de predikant, 

het pastoraat en het jeugdwerk. 

Communicatie van kerkenraad naar gemeente kwam aan de orde. Er 

wordt veel geschreven en gedeeld. Niet alles wordt goed begrepen en 

informatie is ook niet altijd volledig. Als men informatie wil, kan hier 

ook altijd om worden gevraagd. 

Aan de orde kwamen ook situaties uit het verleden waarin de contacten 

tussen bestuursleden niet goed zijn gelopen. Toegelicht werd hoe daar 

op een zo goed mogelijke manier aandacht voor is geweest. 

Bezuinigingen doorvoeren is altijd een lastige zaak; het raakt altijd 

mensen. Zo is het voor ons allemaal een moeilijk gegeven dat mogelijk 

de kostersfunctie gehalveerd zal moeten worden om die reden. Vanuit 

de bezoekers komen nog enkele suggesties waarop mogelijk nog meer 

bespaard kan worden.  

Er komt een vraag over de organist mevrouw Jeannet Westra. Zij 

moest stoppen om gezondheidsredenen, waar aandacht aan is besteed 

vanuit de kerkenraad.  

De vrijwilligers komen ter sprake, dat daar voldoende aandacht voor 

is. Tweejaarlijks organiseren we een speciale avond voor alle 

vrijwilligers als dank voor de geleverde inzet. 

Enkele bezoekers uiten hun enthousiasme over de Hofkerkgemeente; 

dat het een fijne plek is waar men zich thuis voelt, dat men zich een 

graag geziene gast weet.  

Ook wordt ten slotte nog dankbaarheid uitgesproken voor het vele 

werk dat verzet is door de kerkenraad om deze bijeenkomst te 

organiseren. 

Voor een volledig verslag van de uitkomsten van alle bijeenkomsten 

kan men een verzoek sturen naar ycmeyer60@gmail.com.  

Mochten er nog vragen leven dan kan men leden van de kerkenraad 

hierover aanspreken. 

mailto:ycmeyer60@gmail.com
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De voorzitter sluit de vergadering met dank aan alle mensen die 

hebben meegewerkt en nodigt iedereen uit voor een gezellige nazit. 

 

René Dreierink, voorzitter kerkenraad  

 

Laat de kinderen tot mij komen 
 

In de Spiegeldienst van 18 oktober 

hebben wij gekeken naar het leven 

van Jezus en het moment waarop hij 

de volwassen mensen toespreekt en 

de discipelen de kinderen van hem 

willen weghouden. In het boek van 

Rien Poortvliet ‘Hij was een van ons’ 

staat een prachtige plaat van een 

klein kind dat omkijkt en een klein 

kind dat op Jezus’ schoot zit en over 

de schouder kijkt met zijn duim in de 

mond. De tekst van Hans Bouma bij 

deze plaat: 

Tegen hun zin gingen ze mee, ze 

waren net zo leuk aan het spelen. 

Eerst vinden ze Jezus maar vreemd en waarom kijken die grote 

mannen zo kwaad? Maar Jezus lacht, maakt een grapje en wat kan hij 

spannend vertellen! ’t Is alsof ze hem al heel lang kennen. Jammer dat 

’ie zo vlug weer weg moet. Ze kijken hem na. Voelen nog zijn hand op 

hun hoofd… 

Stelt u zich dat eens voor, dat u een van de kinderen bent en u hebt die 

hand gevoeld. Hij heeft ú gezien. Mij bekruipt dan een gevoel van 

jaloezie… En dat de kinderen zich zo vertrouwd en veilig voelen, 

terwijl het een vreemde man is voor hen. 

Zijn wij niet eerder in dit beeld die mannen die zo kwaad kijken denk 

ik dan. De volwassene die kritisch luistert naar wat die vreemde gast 

daar allemaal zit te vertellen? Kunnen wij de woorden van Jezus 

onbevangen binnen laten…? Moeilijk, denk ik. Wij kunnen niet om 

onszelf heen, om ons verleden. Daarvan dragen we de sporen in ons.  
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We kunnen het wel steeds weer proberen. Dat wij ons tot Onze Vader 

in de hemel wenden, tot ‘dat wat groter is dan ons’, en dat wij daar een 

veilig en vertrouwd gevoel bij kunnen ervaren. Ons zonder mitsen en 

maren aan ‘Hem’ blootgeven. Kwetsbaar zoals we zijn. Zonder 

masker. Onbevangen, vrij, met al onze moeites en vragen… Soms lukt 

het, soms ook niet… dan zijn we gevangen in onze volwassenheid… 

Ik wens het ons allen toe dat wij tóch op momenten kunnen ervaren 

dat er iets is wat een liefdevolle zorg voor ons heeft, wát we ook 

hebben uitgespookt. Dat we de liefde voelen van die hand op ons 

hoofd… 

 

Yvonne Meyer, pastoraal werker 

 

Meeleven 
De heer Ernst van Olffen ondervindt problemen met zijn gezondheid; 

hij wordt geplaagd door een blaasontsteking. Voorlopig wordt hij 

liefdevol opgevangen en verzorgd door zijn zoon, dominee Jeroen van 

Olffen in Menaldum Friesland. We wensen Ernst vanaf hier het 

allerbeste toe. Wat fijn dat je zo goed opgevangen wordt. 

 

Met de heer Roel Jansen gaat het helaas niet goed. Het is moeilijk om 

niet meer naar herstel uit te kunnen kijken en je neer te moeten leggen 

bij wat komen gaat. Wij wensen hem en Alice en hun gezin en familie 

heel veel sterkte toe. 

 

Annemarie de Kroon is 11 oktober geopereerd voor een nieuwe heup. 

Zo voorspoedig het de vorige keer verlopen is, ging het helaas deze 

keer niet. Ze heeft twee zakjes bloed gekregen en herstelt en revalideert 

nu in Boekelo en komt binnenkort weer thuis. 

 

Yvonne Meyer zal, als er geen spoed tussenkomt, maandag 25 oktober 

geopereerd worden aan de heup. Ze krijgt een nieuwe heup en zal dan 

een paar weken uitgeschakeld zijn. Dat de operatie succesvol mag 

verlopen. Wij wensen je een spoedig herstel. 

 

Het pastoraal team 
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Eindejaarscollecte  
 

Eind november begin december valt de enveloppe van de 

eindejaarscollecte bij u op de deurmat. 

In het verleden hebben we deze collecte meerdere keren besteed aan 

het orgel en de toiletgroepen in de hal. Deze collecte mogen we dus 

besteden aan onze eigen gemeente. 

Deze keer willen we de opbrengst inzetten voor het opknappen van de 

keuken, het toilet en veel schilderwerk op de eerste verdieping, want 

dat verdient wel een opfrisbeurt. 

En terwijl ik dit schrijf zijn we al begonnen, u mag te allen tijde een 

blik werpen waaraan wordt gewerkt, wees welkom. 

Het doel is dus het geheel op de eerste etage een representatieve indruk 

te geven, zodat we dat meer gaan en kunnen gebruiken. 

En daarom beveel ik de collecte van harte bij u aan. 

 

Met vriendelijke groet 

Harm Medema  

 
Collectedoelen van de diaconie in november 
07 nov.:   Dorcas (hulp aan de allerarmsten in Oost-Europa). 14 nov.:   

Project Klein 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, 

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. 21 

nov.:   Diaconaal werk plaatselijk. 28 nov.:   Kerk in 

Actie/Werelddiaconaat: Moldavië, kerken geven kinderen een 

toekomst. In Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. 

Hun ouders zijn naar het buitenland vertrokken of zoeken troost in 

alcohol. Kinderen lopen het risico om uitgebuit te worden in 

bijvoorbeeld de seksindustrie. De kerken en Youth for Christ vangen 
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hen op en zorgen voor huiswerkbegeleiding en een maaltijd. Veel 

kinderen ontdekken hier voor het eerst hoe je op een liefdevolle manier 

met elkaar om kunt gaan: een ervaring die ze de rest van hun leven 

meenemen. 

 

Project Out of the Box 
Op zondag 7 november kunt uw weer meedoen aan ons project Out of 

the Box. Zoals u vast nog wel weet richt dit project zich op 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 een week na de actiezondag staan. 

Dus ook op zondag 14 november kunt u nog spullen inleveren.  

 
Dankdag voor gewas en arbeid 
In plaats van een vesper op de eerste woensdag van november (de 

officiële datum van Dankdag) wordt er in de dienst van zondag 7 

november aandacht geschonken aan Dankdag. De diaconie zorgt voor 

een passende aankleding. 

 

Namens de diaconie, Joke Flokstra 

 
De Hofvijver 
De afgelopen weken zijn er weer dingen aangeboden die goed gebruikt 

kunnen worden.  Een broodbakmachine en vitrage-overgordijnen. Er 

was ook iemand die een nieuwe fiets had gewonnen en omdat ze zelf 

een goede fiets had heeft ze hem aan ons geschonken. Uiteraard is deze 

in dank ontvangen. 

 

Namens de diaconie, 

Jet Slinger 

Tel. 0541-662093 of 06 81504914 

Jetslinger10@gmail.com 

 

mailto:Jetslinger10@gmail.com
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Vanmorgen mocht ik samen met mijn vader, Ernst van 
Olffen, een bemoedigend stukje schrijven voor hem.  
(Hij groet de lezers van de “Hofstem”) 

  
Ik heb een ervaring gehad. Het is een visioen over de toekomst. Jezus 

Christus zal terugkomen. 

Stel je weet dat Hij terug komt, stel je dan je deur voor Hem open? Dat 

zou je vast en zeker doen. Maar waar wachten we dan nog op? 

Het gaat niet om de deur van ons huis, maar de deur van ons hart. 

Waarom zouden we nog wachten? Als Jezus terug komt, en dat geloof 

ik, dan mogen we vandaag nog de deur openzetten voor Hem. 

Johannes 10:2 

“Wie door de deur naar binnen gaat, is de herder van de schapen.” 

  

Ernst van Olffen 

 
Seniorenmiddag 14 november 2021 
 

We starten om 15.00 uur de kerk is open om 14.30 uur. 

Eerst koffie/thee met Bienenstich van Hendrik Tel. 

Er wordt natuurlijk gezongen onder begeleiding van Hendrik met zijn 

hoorn. 

We hebben een interessante middag met medewerking van dhr. Rijn 

van Wely. Rijn heeft een verhaal met dia’s over het Palthehuis. 

 

Daarna is er een pauze met een hapje en een drankje. 

Na de pauze vervolgt Rijn zijn verhaal. 

 

Tevens is er de mogelijkheid voor een spelletje/quiz en natuurlijk de 

sjoelbak. Of, en dat is ook prettig, lekker bijkletsen. We hebben elkaar 

zolang niet gezien. En dat onder het genot van lekkere hapjes en een 

drankje. 

Afsluiting 16.30-17.00 uur. 

De collecte is voor de voedselbank 
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Wie moeilijkheden heeft met het vervoer kan zich melden bij  

Riejennie Racer Palthe.Tel. 0541-625 244 

E-mail. racerpalthe@oolreve.nl 

 

J.H. Vogelzang  

 
Sint Maarten viering  
Op 13 november a.s. zal er weer een Sint Maarten viering worden 

georganiseerd waarbij alle kinderen van Oldenzaal zijn uitgenodigd 

om mee te doen. Om 19:00 is er een korte viering in de Plechelmus-

basiliek om het leven en het goede van Sint Maarten te vieren. 

Kinderkoor De Trippeltjes en VOF de Hof zullen de muziek 

verzorgen. Daarna vertrekken we samen in een lampion-optocht naar 

de Hofkerk om daar van chocolademelk en speculaas te genieten. We 

hopen natuurlijk op een grote opkomst! 

  

Jan Schoenmaker 

Koorleider VOF de Hof  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:racerpalthe@oolreve.nl
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‘De vrucht van de Geest’ 
 

Af en toe vind je een pareltje, het is 

er ineens en geen idee hoe het op je 

pad komt. Ik ga mijn gevonden 

pareltje met jullie delen in de 

Hofstem de komende maanden.  

Het is een tiendelige serie over ‘De 

vrucht van de Geest’. Het kwam in 

de mail tot mij en is verspreid door het Nederlands Vlaams 

Bijbelgenootschap. De schrijver, tot op heden voor mij onbekend, legt 

in duidelijke, hedendaagse taal uit wat de vrucht van de Geest is, wat 

ze voor je kunnen betekenen en hoe je erin kunt groeien. Zeer 

verhelderend en leerzaam, voor wie wil. 

De Heilige Geest is de laatste in het rijtje van de drie Eenheid, Vader, 

Zoon en Heilige Geest. De eerste twee daar hebben we het nog weleens 

over, zijn uitvoerig beschreven, bezongen enzovoort maar bij de laatste 

wordt het, in veel gevallen vager. Ja, met Pinksteren hebben we het 

over ‘de uitstorting van de Heilige Geest’. Heel veel duidelijker wordt 

het daar niet altijd van.   

Er hangt al jaar en dag een bordje aan onze Hofkerk, zijingang, met de 

negen eigenschappen van de Geest: ´De vrucht van de Geest is, liefde, 

vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, 

zachtmoedigheid en zelfbeheersing’ Galaten 5:22-23.  

We hebben er allemaal wel iets mee, en toch misschien af en toe 

ongrijpbaar. Ik zoek de Heilige Geest wel bewust op, in zoverre dat ik 

de vrucht van de Geest prachtige eigenschappen vind en dat ik bid dat 

ik ze me eigen mag maken. Ik bid voor een Heilige Geest. Leven in de 

Geest van Jezus, mijn, ons grote voorbeeld, Hij die ons voorleeft.  

Ik hoop met deze serie van tien, dat de Geest meer voor je gaat leven, 

voor ons. Hieronder begint de schrijver eerst met een uitleg en hij 

noemt het: ‘Karaktervorming’.  

 

Met een hartelijke groet, 

Mirjam van Es. 
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Wanneer je in de Bijbel zoekt naar ‘vrucht van de Geest’ vind je één 

Bijbeltekst, Galaten 5: 22-23. Deze Bijbelverzen zijn het uitganspunt 

voor deze serie. Het begint met het woordje ‘maar’. Dat woord geeft 

een tegenstelling aan. En die vind je in de verzen daarvoor. Er zijn 

volgens Paulus twee opties, je laat je leiden door Gods Geest, en dat 

wordt merkbaar in liefde, vreugde, vrede enzovoorts, of je laat je leiden 

door je eigen ik. Het resultaat daarvan is ongeduld, hardheid, 

liefdeloosheid et cetera.  

Proces… 

Ik hoop dat je net als ik verlangt om te groeien in de vrucht die Gods 

Geest geeft. Het woord ‘groeien’ laat al zien dat dit een proces is. In 

de natuur zit er een hele tijd tussen de mooie voorjaarsbloem en de 

appels die je plukt in het najaar! Zo is er ook alle tijd om ons karakter 

te laten vormen door Gods Geest-gelukkig maar, want die tijd hebben 

we vaak hard nodig. Hoe gaat dat in z’n werk? Ook hiervoor gaat de 

vergelijking met de natuur op. Een vrucht groeit door verbonden te 

blijven met de tak, de boom. Uit de boom komen de levenssappen. Het 

is een mooi beeld voor de onmisbaarheid van gebed in dit proces. Je 

mag bidden: ‘Heilige Geest’, vorm mijn karakter, zodat ik vrucht draag 

en het karakter van Jezus vertoon’. 

Eén vrucht, verschillende gaven… 

Het woord ‘vrucht ‘is enkelvoud terwijl er toch negen eigenschappen 

worden genoemd. De vrucht gaat over ons karakter. Bovendien is de 

vrucht relationeel: zij gaat over onze omgang met anderen. Daarin kun 

je niet zeggen; ik ben wel betrouwbaar, maar erg ongeduldig. Het is 

één geheel. Je kunt het ook zo lezen; er is één vrucht, namelijk de 

liefde, en die liefde wordt zichtbaar in acht eigenschappen. Er is 

verschil tussen de vrucht van de Geest en de gaven van de Geest, 

waarover we bijvoorbeeld lezen in 1 Korintiërs 12:1-11. Bij de gaven 

is het juist meervoud. God deelt die uit aan de geloofsgemeenschap, de 

kerk. Daarin is het mooi dat ieder iets specifieks bijdraagt. De een geeft 

leiding een ander dient graag en weer een ander heeft bijvoorbeeld 

gaven van genezing. In 1 Korintiërs 14:1 worden de vrucht van de 

liefde en de gaven samen genoemd: ‘Jaag de liefde na en streef naar de 

gaven van de Geest’.  
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Hoe zit het met jouw verlangen om te groeien in liefde en te ontdekken 

welke gaven God aan jou heeft gegeven? 

 

Volgende maand: De vrucht van de Geest is LIEFDE. 

 
 

Fotografie en vriendschap in bijzonder boek over rouw 
en veerkracht: “Het was zo stil in mij”  
 

Mirella de Jong verloor in tien jaar tijd twee echtgenoten en een 

zoontje. Na een periode van rouw besloot ze haar verhaal op papier te 

laten zetten door haar vriendin Rianke Lubberding. Samen hebben zij 

het verhaal van Mirella verwerkt tot een mooi boek met foto’s: ‘Het 

was zo stil in mij’. 

Dit is de kop van een krantenartikeltje dat sinds kort ingelijst aan de 

muur van de kerkzaal hangt en waarmee wij de tentoonstelling van de 

foto’s uit ons boek inleiden. Wellicht hebben sommigen de foto’s in 

de kerk al zien hangen en ons boek in de hal doorgebladerd. Graag wil 

ik wat meer achtergrondinformatie geven hoe dit boek en deze 

tentoonstelling tot stand zijn gekomen.  

Mijn vriendin Mirella de Jong moest tot drie keer toe door een 

rouwproces. Als echtgenote en jonge moeder van drie kinderen, 

verloor zij in 10 jaar tijd haar man, vervolgens haar zoontje en een 

aantal jaren later haar tweede echtgenoot. Een rollercoaster van rouw 

en verdriet, maar hierdoor is ook onze vriendschap hechter geworden. 

Vaak hadden we diepgaande gesprekken, maar we deden ook de 

‘gewonere’ vriendinnendingen, zoals winkelen, uit eten gaan, naar het 

theater, lol maken met elkaar, wandelen. Ik heb in die tijd wel eens 

tegen Mirella gezegd dat haar leven zo bijzonder is verlopen, dat je er 

wel een boek over zou kunnen schrijven. Er zijn veel lijntjes in haar 

leven die toevallig lijken, maar die grote gevolgen hebben gehad. Dat 

gegeven bleef mij intrigeren. Lange tijd bleef het bij een gedachte, 

maar op een dag werd het concreet. Ik had mijn baan opgezegd omdat 

ik er niet gelukkig van werd. Ik verwachtte dat ik snel iets anders zou 

vinden, maar dat viel tegen. Toen ging ik bij mezelf te rade wat ik echt 

graag zou willen doen. Dat was schrijven. Als kind schreef ik schriften 
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vol verhalen en soms mocht ik een stukje voorlezen in de klas. Ik houd 

ook erg van lezen en ben vooral de Russische literatuur enorm gaan 

waarderen vanwege mijn studie Slavische talen. Daarom besloot ik 

mijn passie te volgen en mij in te schrijven bij de Schrijversschool. 

Mirella was door alles wat er gebeurd was gestopt met haar baan in de 

zorg en was begonnen met een studie fotografie. Zij merkte dat zij met 

foto’s de complexiteit van haar eigen wereld kon uiten. En ze kreeg er 

reacties op, het raakte ook anderen die er hun eigen gevoelens in 

herkenden.  

Toen ik Mirella vertelde dat ik wilde gaan schrijven zei ze spontaan: 

‘Wil jij dan samen met mij een boek maken over mijn levensverhaal 

waar ik de foto’s bij maak?’ We waren beiden direct enthousiast. 

Voortvarend zijn we aan de slag gegaan. We hebben een opzet bedacht 

waarbij we aan de hand van thema’s te werk zouden gaan. De ene keer 

was een foto de inspiratie voor het verhaal en de andere keer was het 

verhaal er eerst en zochten we er een passende foto bij. Het was een 

inspirerend proces. We zagen dat de foto’s in het begin donkerder 

waren en dat ze geleidelijk lichter werden. Vaak zagen we er ineens 

symboliek in die ons eerder niet was opgevallen. De teksten en foto’s 

vullen elkaar aan, maar zijn ook los van elkaar te zien om er de eigen 

emoties in terug te vinden. 

Ik vond het enorm bijzonder dat Mirella mij het vertrouwen gaf om 

haar diepste gevoelens te delen. Het schrijven was behoorlijk 

emotioneel, al hebben we ook veel gelachen. Ik was bij de 

hoogtepunten en de dieptepunten van haar leven betrokken. Ik heb haar 

woede, haar onmacht, haar verdriet gezien. Maar bovenal heb ik haar 

veerkracht gezien, ik bewonder de manier waarop ze de strijd is 

aangegaan om er weer bovenop te komen. Daarom wilde ik dit verhaal 

vertellen. Bijna iedereen krijgt een keer met verlies te maken, en dan 

is het fijn om te zien dat, hoe uitzichtloos jouw situatie ook lijkt, er 

toch lichtpuntjes zijn die je de kracht geven om door te gaan. Je mag 

erop vertrouwen dat er altijd iets of iemand is om voor te leven.  

Het zou mooi zijn als er door ons boek meer begrip ontstaat bij de 

omgeving van iemand die rouwt. Mensen voelen zich soms zo 

machteloos, ze willen iets doen of zeggen, maar weten vaak niet wat. 

Ze kunnen soms onbedoeld verkeerde raad geven, of ongeduldig 
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worden als iemand naar hun idee niet snel genoeg ‘opknapt’. Ik hoop 

dat ze begrijpen dat iemand nooit meer de oude kan worden, maar wel 

een uniek en bijzonder mens blijft. Naast lotgenoten en naasten hopen 

wij met dit boek ook zorgprofessionals te bereiken. Zij kunnen de 

foto’s gebruiken in hun sessies. Het is heel moeilijk om te praten over 

iets wat zo heftig is. Foto’s helpen om het gesprek aan te gaan. Mirella 

heeft dat gemist bij haar hulp.  

Ik denk dat het maken van dit boek voor ons beiden een 

verwerkingsproces is geweest. Het is voor Mirella de afsluiting van 

een periode van rouw en verdriet en een manier om te laten zien dat ze 

er krachtiger door is geworden. Dat wil niet zeggen dat het verdriet er 

niet meer is, maar het hoeft je leven niet te beheersen. Ook voor mij 

was het een verwerkingsproces, omdat ik lang heb geworsteld met de 

vraag waarom dit alles Mirella is overkomen. Waarom treft het ene 

gezin veel meer leed dan het andere? Hoe kan ik dit onrecht rijmen met 

mijn geloof in God? Ik denk dat God niets te maken heeft met de 

ellende die iemand overkomt, maar alles met de kracht die iemand 

krijgt als hem of haar iets overkomt. Alle tekenen die in dit boek zijn 

beschreven zijn echt gebeurd en daarom geloof ik dat niet de dood, 

maar de liefde het laatste woord heeft. 

 

Rianke Lubberding  

 

Wij zijn geraakt door alle reacties 

die wij tot nu toe hebben ontvangen 

van lezers. Het doet ons goed dat 

mensen ons willen laten weten dat 

ze veel herkenning hebben 

gevonden in het boek en dat het hun 

troost gaf. Wij hopen dat ook deze 

fototentoonstelling daaraan kan 

bijdragen.  
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Informatie over de tentoonstelling en ons boek:  
De foto’s hangen tot en met 21 november in de kerk en zijn te 

bezichtigen op alle donderdag-, vrijdag- en zondagmiddagen van 12.00 

tot 16.00 uur. Eén van ons beiden is dan in ieder geval aanwezig om 

toelichting te geven en als daar behoefte aan is met elkaar in gesprek 

te gaan. Ook is het boek op die momenten bij ons te koop.  

Op 21 november van 14.00 tot 17.00 uur wordt ons project feestelijk 

afgesloten. De fototentoonstelling kan bekeken worden en wij zullen 

iets meer vertellen over het tot stand komen van het boek, waarbij wij 

ook een korte film laten zien van het proces. Ook is er gelegenheid om 

het boek aan te schaffen (of het alsnog te laten signeren) en met elkaar 

in gesprek te gaan. Dit alles onder het genot van een hapje en een 

drankje en met muzikale omlijsting. Als je hierbij aanwezig wil zijn, 

wil je je hiervoor dan vooraf aanmelden via: 

mirellariankeboek2021@gmail.com  

 

‘Het was zo stil in mij’(prijs € 24,95) is ook online verkrijgbaar bij de 

boekhandels, ligt in de winkel van VAKO Kantoorboekhandel in den 

Vijfhoek (Oldenzaal) en is te bestellen bij Mirella of Rianke via de 

intekenlijst die voor in de hal in de kerk ligt of per email: 

mirellariankeboek2021@gmail.com  

 
 
 
Friese kerkdienst  
De Friese vereniging in Twente biedt op zondag de 28 Nov. (eerste 

advent) een kerkdienst aan in de Friese taal. Aanvang 14.30 uur 

De kerkdienst vindt plaats in de Johannes kapel in Twekkelo. Adres: 

Johanneskapel Twekkelo, Twekkelerweg 110, Enschede.  

Het thema zal zijn „ wachtsje“ 

Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder 

het genot van koffie en koek. 

 

Hendrik Tel 

 

 

mailto:mirellariankeboek2021@gmail.com
mailto:mirellariankeboek2021@gmail.com
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Een lief gebaar! 
 
Omdat ik na 30 jaar gestopt ben als vrijwilliger voor Unicef mocht ik 

een bloemengroet van de Hofkerk ontvangen.  

 

Hartelijk dank daarvoor,  

Christien Hesselink 

 

Bedankt! 
 

Wat een verrassing om bloemen te krijgen in de kerk.  

 

Hartelijk dank,  

Rinie van de Spek  
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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: 26 november 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: 

18 nov.  
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 
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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