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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 
 
 

In oktober bevinden we ons nog steeds in de liturgische 'groene 

periode' tussen Pinksteren en Advent. De zondagen worden 

aangemerkt als de 'zoveelste' zondag na Epifanie. 

 

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

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

organist.  

 Op 3 oktober gaat Ds. mevrouw Hennie Marsman uit Losser voor. 

Ook dan speelt Henk Warnaar het orgel. 

10 oktober gaat onze consulent Ds. Roel Kloosterziel voor uit 

Ootmarsum/Weerselo. 

17 oktober komt Ds. O. Haasnoot naar Oldenzaal. Hij is predikant in 

Usselo. Henk is de organist. 

Ds. Peter Hendriks, emeritus predikant uit Hengelo gaat op 24 oktober 

voor en het rijtje van oktober wordt afgesloten op de 31e door Ds. 

Bunjes van der Lee uit Borne. Gezien haar leeftijd heeft ze aangegeven 

dat ze nog 1 keertje bij ons wil voorgaan. We hopen dat ze tegen die 

tijd hersteld is van een nare val, waarbij ze haar heup heeft gebroken. 

Hervormingsdag. We hopen het Lutherlied 'Een vaste Burgt' te mogen 

zingen! 

 

Ik wil afsluiten met een mooi gedicht van een mij onbekende dichter: 

 

Rust 

Het geeft mij rust te weten dat U alles regeert 

Het geeft mij rust te weten dat U de aarde regeert 

Het geeft mij rust te weten dat niets gebeurt zonder Uw wil 

Het geeft mij rust te weten als U spreekt zwijgt alles stil 

Het geeft mij rust te weten dat U, die alle macht heeft, 

mij kent en elke nieuwe dag mij Uw bescherming geeft! 

 

Fijne diensten gewenst, 

Koos Schollaardt  
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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   

 

Zondag - 3 oktober - 10.00 uur  

 
Voorganger  Organist  

Ds. H. Marsman (Losser)  Dhr. H. Warnaar  

Ouderling  Collectes  

Mevr. R. van Dijk  1) Voedselbank  

Diaken  2) PKN: Israelzondag  

Dhr. F. Woordes   

 

Zondag - 10 oktober - 10.00 uur  

 
Voorganger  Organist  

Ds. R. Kloosterziel (Weerselo) Dhr. J. Schollaardt  

Ouderling  Collectes  

Dhr. H. Medema  1) Diaconaal werk plaatselijk  

Diakenen  2) Catechese en educatie  

Dhr. G. Dortland   

 

Zondag – 17 oktober  - 10.00 uur  

 
Voorganger  Organist  

Ds. O. Haasnoot (Usselo)  Dhr. H. Warnaar  

Ouderling  Collectes  

Dhr. M. Kila  1) Kerk in Actie/Werelddiaconaat  

Diakenen  2) Ouderenwerk eigen gemeente 

Mevr. J. Slinger   
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Zondag – 24 oktober  - 10.00 uur  

 
Voorganger  Organist  

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

Ouderling  Collectes  

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

Diakenen  2) Orgelfonds  

Mevr. C. Vrielink   

 

 

Zondag – 31 oktober  - 10.00 uur  

Hervormingsdag  

 
Voorganger  Organist  

Ds. Bunjes-v.d. Lee (Borne) Dhr. J. Schollaardt  

Ouderling  Collectes  

Dhr. B. Post  1) Stg. Pietersberg  

Diakenen  2) Pastoraat  

Dhr. J. Bruil   
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Vanuit de Kerkenraad 
 

De dagen en maanden vliegen voorbij en er wordt mij gevraagd om 

weer iets vanuit de Kerkenraad aan te leveren. De overheid laat weer 

steeds meer toe, en dan merk je ook dat er binnen de kerk ook steeds 

meer activiteiten plaats vinden. Er wordt gelukkig ook weer steeds 

meer georganiseerd in onze kerk. We zijn er wel aan toe na zo’n lange 

periode van beperking, opgelegd door de overheid. 

De Kerkenraad begint op 20 september met de eerste bijeenkomst na 

het zomerreces. 

Op dit moment is de voorbereiding voor de Gemeenteavond van 22 

september in volle gang. 

Ik hoop u allen hier weer te mogen ontmoeten. Tijdens de 

Gemeenteavond zal er een terugkoppeling komen op de bijeenkomsten 

die er in augustus en begin september hebben plaatsgevonden. Deze 

bijeenkomsten waren zeker waardevol. De vele reacties die hierbij 

opgehaald zijn, zullen tijdens de Gemeenteavond een eerste 

terugkoppeling krijgen. Zoals ook in de uitnodiging te lezen viel waren 

de ronde tafel, lunch en ouderenmiddag een opmaat naar de 

Gemeenteavond.  

Ik wil iedereen die hieraan meegewerkt heeft, organisatie, maar ook de 

bezoekers danken voor hen werk en input. 

Verderop in de Hofstem staat de agenda vermeld voor de komende 

Gemeenteavond. 

De beroepingscommissie heeft ook niet stil gezeten, in de vorige 

Hofstem schreef de voorzitter van de beroepingscommissie al dat het 

er heel positief uitziet. Van de voorzitter heb ik vernomen dat de 

beroepingscommissie een goed gevoel heeft dat wij op korte termijn 

de Gemeente kunnen informeren over een mogelijke predikant. Op de 

Gemeenteavond zal de voorzitter u en ons bijpraten en de stand van 

zaken uit de doeken doen. 

12 september was de startzondag, die samen georganiseerd werd door 

de kerken van de Kleine Ring. Zondagochtend half negen, stapten 

zeven personen op de pendalen, om de uitgezette route door Henk 

Vrielink te fietsen richting Tubbergen, waar in de tuin bij de kerk een 

hele mooie en inspirerende dienst werd gehouden. Het thema van deze 
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dienst was “Een sprong in het diepe” “Nu of (n)ooit?!”. Ik denk dat 

dit thema perfect past bij de Hofkerk. Wij staan op dit moment ook aan 

de rand, en moeten bepalen of wij een sprong in de diepte willen 

wagen. Het onbekende tegemoet, nieuwe predikant, nieuw bestuur, 

en….. maar zoals ook in de dienst werd gezegd er zijn altijd 

reddingsboeien aanwezig om ons te helpen. Wij als kerkenraad kijken 

uit naar de gemeenteavond om u allen weer te mogen ontmoeten. Tot 

dan.  

 

Namens de Kerkenraad, René Dreierink  

 

Verdieping: Bidden 
 

Praat u graag? En veel? En met wie het liefst? Bent u zich bewust van 

de verschillende houdingen tijdens het praten; druk gebarend, of met 

armen en benen over elkaar, op het puntje van uw stoel? Met luide 

stem, zacht fluisterend…? 

Bidden is, kun je zeggen, praten met God. Bent u wel eens druk 

gebarend met Hem in gesprek? Ik denk het niet. Of het moet een gebed 

zijn waar de emoties hoog oplopen en je je moeite naar Hem 

uitschreeuwt. Bidden is natuurlijk iets anders dan praten (met mensen).  

“Bidden is je vanuit een diep verlangen terugtrekken in de stilte en 

luisteren, zoals je naar muziek luistert, zodat je kunt horen wat God 

zegt in je hart.” Dit zegt pastor André Zegveld in de stilteretraite 

‘Leven met God’ die ik kortgeleden bijwoonde. Als je zo regelmatig 

stil bent, luistert, kom je steeds dichter bij God, bij het onbekende in 

jezelf en je ziel en maak je je zichtbaar voor God. 

Als je God betrekt in alle acties die je onderneemt op een dag, God 

daarin meeneemt, wordt bidden een levenshouding. Niet alleen bij 

belangrijke zaken, daar zeker, maar ook bij ontspannende activiteiten 

en ontmoetingen. “Als je een haring eet, geníet dan van die haring.”  

Leven in een heilzaam ritme met God is 7x24uur bidden. De ene 

activiteit afronden, de andere activiteit beginnen, want, zo zegt de 

pastor, God schiep alles ook één voor één. Alles in zijn eigen tijd: het 

werd avond en het werd morgen… En Hij zag dat het goed was, zéér 

goed! (Genesis).  
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Als je zó leeft, doet álles ertoe, wat je doet én laat, want ín alles zit iets 

van God. 

 

Yvonne Meyer, 

pastoraal werker Hofkerk 

 

Vieringen / Activiteiten Scholtenhof 
Voelt u van harte uitgenodigd om bij een activiteit/viering aan te 

sluiten. 

Bakkie Scholtenhof op 6 oktober om 10:00 uur. 

Iedere eerste woensdag van de maand koffiedrinken met de geestelijk 

verzorger van de Scholtenhof of een andere gesprekspartner. Van 

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

Bakkie Grevinkhof op 13 oktober om 10:30 uur. 

Elke tweede woensdag van de maand. Van 10:30-11:30 uur in de 

gemeenschappelijke ruimte op Grevinkhof. 

Bidstond vrijdag 15 oktober om 18:30 uur 

Samen bidden, danken, zingen en stil zijn. Aansluitend drinken we 

gezamenlijk koffie in de grote zaal. Plaats: Scholtenhof. 

Begeleiding: Yvonne Meyer 

 

Hofkeuken Spiegeldienst  

 

Maandag 4 en 18 oktober om 14.00 uur in 

de Hofkeuken. 

Een oecumenische viering van 30-40 

minuten waarin wij ons spiegelen aan het 

leven van Jezus en zijn tijdgenoten. Het 

boek van Rien Poortvliet ‘Hij was een van 

ons’ met teksten van dominee Hans Bouma 

leveren ons de spiegels. Een viering met 

muziek, stilte en gebed. 

Aansluitend drinken we samen koffie en  

delen we met elkaar (naar wens) wat zich   

 

                                                                  De spiegel van 20 september 
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tijdens de viering in ons aandiende. 

  

Elke veertien dagen.  

Begeleiding: Yvonne Meyer 

 

                                                                       De spiegel van 4 oktober 

 

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 vertaling: 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-tijd: 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 

 

Gemeenteavond 22 september, Kerkzaal 
 

Aanvang 19:30 uur. Einde ± 21:30 uur.  

 

Opening, dominee Roel Kloosterziel 

Processchets vooraf aan gemeenteavond 

Terugkoppeling reacties n.a.v. Hofstem Extra I en tijdens de vier 

gespreksrondes 

Stand van zaken beroepingscommissie 

Toekomst 

Afsluiting 

Nazit 

 

Yvonne Meyer  

 

 

DEELTIJD DOMINEE 
 

Ongeveer 25 jaar geleden werd in de classis waar ik toe behoorde voor 

het eerst een parttime predikant beroepen. Het riep bij mij gemengde 

gevoelens op. Plotseling veranderde het ambt in een baan met een 

werkweek van een X aantal uren. De kerkenraad moest voor de nieuwe 

collega afspraken maken over de verschillende taken; wat zij wel en 

wat zij niet volgens het contract ging doen. De benodigde tijd werd 

nauwkeurig bijgehouden. Gelukkig heb ik mij daar nooit zo druk over 

hoeven maken. Ook niet toen ik in de vorige gemeente ineens in dienst 

kwam van twee kerkenraden. En het feit dat ik voor 40% bij Weerselo 

hoor en voor 60% bij Ootmarsum zit mij niet dwars. In principe ben ik 

nog steeds full time predikant. Mensen kunnen altijd een beroep op mij 
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doen. En ik hoef me geen zorgen te maken over de uren voor pastoraat, 

wanneer ik gezellig bij een gemeentelid koffie zit te drinken. Ook kan 

ik met een gerust hart een theologisch boek lezen, of als consulent een 

stukje schrijven voor de Hofstem. De nieuwe dominee van Oldenzaal 

zal een eigen weg moeten zoeken in de beperkte tijd. Ik hoop dat u 

hem of haar daarin van harte zult steunen. 
 

Ds. Roelof Kloosterziel (consulent) 

 

Overzicht giften en collectes juni en juli: 
 

Van personen die onbekend wensen te blijven ontving mevr. Tel € 20 

en mevr. Bijl € 30. 

Verder ontving de Hofkerk een gift van € 1000.  

 

In juni en juli kwam er voor collectes binnen: in de kerk € 505,93 voor 

de diaconie en € 501,16 voor het college van kerkrentmeesters, via 

GIVT € 197,82 en per bank € 80. 

 

Hartelijk dank hiervoor! 

Janke Meulenbeld 

 

Abonnement Hofstem 
 
Het abonnement voor de Hofstem 2021 is op 25 augustus jl. door de 

Hofkerk geïncasseerd van uw bankrekening. Heeft u geen 

incassomachtiging afgegeven en heeft u het abonnementsgeld nog niet 

voldaan, wilt u dan het abonnement (minimaal 20 euro) overmaken op 

de bankrekening van de Hofkerk (NL60 ABNA 0595 8957 00) onder 

vermelding van ‘Hofstem 2021’. 

 

Hartelijk dank, 

Janke Meulenbeld,  

Financiële administratie Hofkerk. 
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Collectedoelen van de diaconie in oktober 
 

03 okt.: Voedselbank Oldenzaal 

 

10 okt.: Diaconaal werk plaatselijk  

 

17 okt.: Kerk in Actie/Werelddiaconaat: Kameroen, samen werken aan 

een stabiele toekomst. In het noorden van Kameroen kunnen boeren 

maar vier maanden per jaar zaaien en oogsten: alleen in het 

regenseizoen. Maar door de klimaatverandering zijn de regens 

onvoorspelbaar geworden: soms valt er te weinig, soms juist te veel. 

Met steun van kerk in Actie leert de kerk in Kameroen boeren 

landbouwmethoden waar- mee oogst meer oplevert. Zo kunnen ze ook 

in droge perioden over- leven. De kerk betrekt zowel christenen als 

moslims bij haar projecten. Zo stimuleert ze tegelijkertijd een 

vreedzame samenleving.  

 

24 okt.: Kerk in Actie/Werelddiaconaat: Indonesië, kerk versterkt werk 

en positie van boeren. Het valt niet mee om boer te zijn op het 

Indonesische Zuid-Sumatra. Veel boeren zijn arm omdat hun grond 

niet genoeg oplevert. Daarnaast lopen ze het risico om door grote 

bedrijven of door de overheid van hun land verdreven te worden. Met 

steun van Kerk in Actie helpt de kerk deze boeren – in groepen – met 

duurzame land- bouw die meer oplevert en met spaar- en 

kredietgroepen. Via trainingen leren de boeren hoe ze voor hun rechten 

op moeten komen.  

 

31 okt.: Stichting Pietersberg: pastoraal diaconaal centrum “de 

Herberg” in Oosterbeek. Voor mensen voor wie het leven moeilijk is.  

 

Namens de diaconie, Joke Flokstra 
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De Hofvijver 
 

In de vorige Hofstem stond dat waterkokers erg welkom zijn en 

ziedaar we hebben er 2 ontvangen. Er is op dit moment weinig ruimte 

voor grote spullen maar dat kan zomaar weer anders zijn dus blijft u 

het gewoon aanbieden. U hoort dan of ze het kunnen gebruiken. Verder 

hebben we nog een strijkplank, een schemerlamp, een nieuwe 

elektrische tandenborstel en een naaimachine ontvangen. 

Jammer is wel dat niemand zich opgegeven heeft om het busje van de 

Huisraadbank te rijden. Het is zeker niet iedere week en gaat om een 

paar uurtjes op maandag. Hebt u misschien tijd en zin om dit te doen 

geeft u dan op bij onderstaand nummer. 

Dank dat u weer aan ons gedacht heeft. Er worden veel mensen blij 

van deze spullen. 

 

Namens de diaconie, 

Jet Slinger-de Graaf 

06 81504914 of 0541 662093 

Email: ,jetslinger10@gmail.com 

 

Spreuken van Salomo 
 

Dat Salomo aan God alleen om wijsheid vroeg, zal velen bekend zijn. 

Bovendien gaf God aan Salomo nog veel meer dan hij gevraagd had. 

De spreuken zijn vooral bekend geworden om de ode aan de wijsheid. 

In Spreuken 8 kom ik echter iets heel anders tegen, dat los staat van de 

andere spreuken. Hier gaat het ook om wijsheid maar wordt het 

“lievelingskind” genoemd. Het lijkt op een verborgen bericht. Het 

begint plotseling vanaf vers 12 met: “Ik woon bij schranderheid….” Ik 

ga verder met vers 23: “Van eeuwigheid aan ben ik geformeerd, van 

den beginne, eer de aarde bestond. Toen er nog geen oceaan was, ben 

ik geboren, toen er nog geen bronnen waren, rijk aan water. Eer de 

bergen omlaag gezonken waren, vóór de heuvelen ben ik geboren; toen 

Hij het aardrijk en de velden nog niet had gemaakt, noch de eerste 

stofdeeltjes der wereld. Toen Hij de hemel bereidde, was ik daar; toen 

Hij een kring trok op het oppervlak van de oceaan, toen Hij de wolken 

mailto:jetslinger10@gmail.com
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daarboven bevestigde, en de bronnen van de oceaan met kracht 

opborrelden.” Nu leg ik deze Schriftgedeelten naast Johannes 17 

(Hoge Priesterlijk gebed) verzen 9 - 11: “Ik bid voor hen; niet voor de 

wereld bid Ik U, maar voor hen, die Gij Mij gegeven hebt, want zij zijn 

van U, en al het mijne is het uwe en het uwe is het mijne, en Ik ben in 

hen verheerlijkt. En Ik ben niet meer in de wereld, maar zij zijn in de 

wereld en Ik kom tot U. Heilige Vader, bewaar hen in uw naam, welke 

Gij Mij gegeven hebt, dat zij één zijn zoals Wij.” Nu ga ik even terug 

naar Spreuken 8 vers 30 -  : “toen was ik een troetelkind bij Hem, ik 

was een en al verrukking dag aan dag, te allen tijde mij verheugend 

voor zijn aangezicht, mij verheugend in de wereld van zijn aardrijk, en 

mijn vreugde was met de mensenkinderen.’ 

 

Ernst van Olffen 

 

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. 

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!  
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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! 

 

Bedankt!  
 

Zondag 5 september werden we verrast met een mooi boeket bloemen 

gebracht door Yvonne. Hiervoor onze hartelijke dank. 

Ook onze dank voor de kaarten en de bemoedigende woorden. 

Alice en Roel Jansen 

 
 

 

Loven  
 

O, Heer wij loven Uw goedheid en barmhartigheid 

en Uw liefde voor de mensen die in U geloven en U 

aanbidden en zich op U verlaten. 

Gij zijt de Almachtige en er is niets verborgen| voor 

Uw Heilig aangezicht. 

Waar wij ons bevinden en verbergen, Gij ziet waar wij zijn, 

en weet al onze werken. 

Wil vergeven al onze zonden wat niet is naar Uw Heilige wil. 

Dat wij mogen verlangen naar Uw wederkomst op de jongste dag. 

Dat er een nieuwe hemel en aarde komen zal waar geen angst 

en verdriet meer zijn zal. 

Dat wij mogen gaan voor eeuwig bij U. 

Door het lijden en sterven van de Here Jezus aan het kruis voor 

verzoening van onze zonden. 

Wees ons genadig. Amen. 

 

Cor van Hemert  

 

 

mailto:hannekecaron8@gmail.com
mailto:gerard.pape@gmail.com
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Sprong in het diepe 
 
Ik kan nog jaren blijven kijken 

Naar de brokstukken van toen. 

Ze proberen weer te lijmen 

Er geen afstand meer van doen. 

Ik kan wat fout ging overpeinzen 

Terwijl ik steeds iets slechter slaap. 

En dan vol zelfmedelijden, 

Hier mijn leven blijven staan 

 

Of ik kan gaan... 

 

Dit is een sprong in het diepe 

Met mijn ogen open. 

Een stap die me uitdaagt 

Om weer te geloven. 

'T is spannend, het is eng 

Maar sinds wanneer is dat een reden 

Om iets niet te doen? 

 

Ik ben een prima zelfbeschermer 

Maar dat heeft niets opgelost 

Nooit bracht vroeger iemand verder 

Dus waarom laat ik niet los? 

Ik heb gebeden om verandering 

Terwijl ik steeds hetzelfde deed 

En dan boos dat het nooit anders ging 

Weer gaan zwelgen in mijn leed. 

 

Maar dat is geweest... 

 

Dit is een sprong in het diepe 

Met mijn ogen open 

Een stap die me uitdaagt 

Om weer te geloven. 
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'T is spannend, het is eng 

Maar sinds wanneer is dat een reden 

Om iets niet te doen? 

 

Vaarwel aan de stemmen 

Die me lang regeerden 

Vaarwel oude wonden 

Die me steeds bezeerden 

Vaarwel oude wegen 

Waar ik dood bleef lopen 

Zoek het lekker uit! Zoek het lekker uit! 

 

Vaarwel aan het denken 

Dat me bleef beklemmen 

Vaarwel oude woorden 

Die mijn passie remmen 

Vaarwel aan het water 

Dat mijn vuur bleef blussen. 

Zoek het lekker uit! Zoek het lekker uit! 

 

En sinds wanneer is dat een reden 

Om iets niet te doen? 

 

Dit is een sprong in het diepe 

Met mijn ogen open 

Een stap die me uitdaagt 

Om weer te geloven. 

'T is spannend, het is eng 

Maar sinds wanneer is dat een reden 

Om iets niet te doen? 

 

Matthijn Buwalda  

(overgenomen uit de liturgie van de startdienst van de Ring in 

Tubbergen) 
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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: 29 oktober 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: 

21 okt. 
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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