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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 
 

Het einde van 2021 nadert...de donkere dagen voor de kerst worden ze 

wel genoemd. De dagen waarop je het keukenlicht bijna niet uit kan 

doen omdat het anders te donker is. 

In het Kerkelijk jaar is de zondag vóór de Adventsperiode de 'laatste 

zondag van het Kerkelijk jaar'. Daarna begint het nieuwe Kerkelijk jaar 

met de periode van Advent... In 4 weken leven we toe naar het Licht! 

De liturgische kleur is paars. 

Op de eerste Advent, 28 november, gaat mevrouw Ds. M(aria) de Vries 

uit Wierden voor. Inmiddels een bekende voorganger in Oldenzaal. 

Henk Warnaar is de organist. 

Op de 2e Advent, 5 december, gaat Ds. Johan Meijer uit Borne voor. 

Op 12 december komt Ds. Peter Hendriks uit Hengelo naar de Hofkerk 

en op 19 december gaat mevrouw Hanneke Caron voor. Henk Warnaar 

is dan de organist. 

Laten we hopen dat het aantal besmettingen snel daalt zodat de 

geplande kerstconcerten door mogen gaan. 

Onder voorbehoud wordt op woensdag 22 december, aanvang 19.30 

uur, de Volkskerstzang weer georganiseerd door de Hofkerk. Het 

traditionele koor "Crescendo" uit Enschede heeft afgezegd maar 

trompettist Teun Nicolai en ondergetekende op het orgel gaan er toch 

iets feestelijks van maken! U wordt via de Hofbrief en de 

mededelingen op de hoogte gehouden! 

We wensen u een fijne Adventstijd toe met mooie diensten! 

Ik sluit af met een mooi gedicht van Jelly Verwaal. 

 

Koos Schollaardt 

 

Advent – Wachttijd 

 

Dit is de tijd van wachten 

van wachten op het Licht 

vol van Adventsgedachten 

het hoofd omhoog gericht 
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Dit is de tijd van hopen 

van hopen op Zijn komst 

en vol verlangen lopen  

naar onze Bruidegom 

 

Dit is de tijd van weten 

van weten dat die dag 

naar 't woord van de profeten 

zeer spoedig wordt verwacht 

 

Dit is de tijd van wachten 

van wachten op het Licht 

we zien al in gedachten  

een stralend vergezicht 

 

Dit is de tijd van wachten 

met 't oog op Hem gericht!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

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   

 

Zondag – 5 december - 10.00 uur  

2e Advent  
Voorganger  Organist  

Ds. J. Meijer  Dhr. J. Schollaardt  

Ouderling  Collectes  

Dhr. B. Post  1) Amnesty International  

Diakenen  2) Onderhoud kerkgebouw en tuin 

Mevr. B. Frowijn   

 

Zondag – 12 december - 10.00 uur  
3e Advent  
Voorganger  Organist  

Ds. P. Hendriks  Dhr. J. Schollaardt  

Ouderling  Collectes  

Dhr. H. Medema  1) Hospice Oldenzaal  

Diakenen  2) Instandhouding pastoraat  

Dhr. F. Woordes   

 

Zondag - 19 december - 10.00 uur   
4e Advent  
Voorganger  Organist  

Mevr. H. Caron  Dhr. H. Warnaar 

Ouderling  Collectes  

Dhr. B. Post  1) Diaconaal werk plaatselijk  

Diaken  2) Eigen jeugdwerk  

Mevr. C. Vrielink   
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Vanuit de Kerkenraad 
 

We gaan al weer aardig richting het einde van het jaar, een jaar om snel 

te vergeten met de vele beperkingen die wij dit jaar hebben 

meegemaakt, en wij zijn nog steeds niet aan het einde van de tunnel. 

Voor de kerkenraad was het ook geen topjaar, ik denk dat ik rustig mag 

zeggen dat het een tropenjaar was. Het afgelopen jaar hebben we met 

een gehavende kerkenraad toch veel werk verzet. Wij als kerkenraad 

hebben toch geprobeerd het zo goed mogelijk te doen, binnen de 

mogelijkheden die we hebben. 

Zo richting het einde van het jaar staat de drukke december maand voor 

de deur, Sinterklaas is weer in het land en de adventstijd is in aantocht.  

Wat is er gebeurt de afgelopen maand en wat staat er voor de komende 

week op het programma. 

Er zijn gesprekken geweest tussen de visitator en onze koster, als ook 

met een afvaardiging van de kerkenraad. Er zal een vervolggesprek 

plaats vinden tussen de koster en een afvaardiging van de kerkenraad 

onder leiding van de visitator. Wij hopen u in de komende Hofstem te 

kunnen aangeven wat de uitkomst van dit gesprek is geweest. 

Zoals in de laatste Hofstem aangegeven heeft er op 28 oktober een 

bijeenkomst in Tubbergen plaats gevonden tussen kerkenraden van de 

Kleine Ring gemeentes, ook een afvaardiging van onze kerk was 

hierbij aanwezig. Het gesprek ging over welke urgente uitdaging men 

voor de komende 7 jaar ziet. De meeste kerken zien een sterke 

kerkenraad als grootste uitdaging. De mogelijkheden hiervoor werden 

besproken zoals een gezamenlijke, zakelijke kerkenraad en dan lokaal 

voor de eigen zaken. Andere vraag ging over hoe je de Kleine Ring 

over 7 jaar ziet, bestuurlijke koepels, samenvoeging of samenwerken 

op onderdelen. Sommige gemeentes zien een bestuurlijke koepel wel 

voor zich, anderen zien meer mogelijkheden voor samenwerking op 

onderdelen. Op dit moment is er afgesproken om samen activiteiten te 

ontwikkelen, er zal een onderzoek plaats vinden over wat wij zouden 

kunnen betekenen bij landbouw ontwikkeling (bv. het milieu het 

groen), en een bestuurlijk programma (vorming en toerusting) wat wil 

je met de gemeente. In februari komend jaar is er weer een bijeenkomst 



7 

en zal er verder gesproken worden over de thema’s. Wij houden u op 

de hoogte.  

Wij zijn ook zeer verheugd u te kunnen melden dat Ds. Gerco Veening 

het aan hem uitgebrachte beroep heeft aangenomen. Hij heeft tijdens 

de dienst van zondag 14 november zijn handtekening gezet onder de 

beroepingsbrief, en daarmee hebben wij weer een eigen dominee. Op 

dit moment worden de laatste zaken geregeld met het Breed 

Moderamen. De planning is dat hij op 9 januari 2022 in de dienst 

bevestigd zal worden.  

De oproep om u te melden voor een bestuurlijke functie, heeft ook 

geholpen, en op dit moment zijn wij met een aantal mensen in gesprek 

over een functie binnen de kerkenraad. Wij hopen in de komende 

Hofstem u te kunnen melden wie en voor welke functie er mensen 

gevonden zijn.  Wat zou het mooi zijn dat in de dienst van 9 januari 

2022 naast een nieuwe dominee er ook een aantal nieuwe 

kerkenraadsleden bevestigd kunnen worden. 

Voor nu wens ik u allen gezondheid en voor die Sinterklaas vieren een 

fijne Sinterklaas.  

Namens de Kerkenraad, René Dreierink  

 

Verwachting 
Advent is de tijd dat we wachten op het licht dat alle duisternis zal 

doen verdwijnen. Dat is een hoopvolle gedachte, maar het gevaar 

bestaat daarbij dat we passief blijven: “Afwachten….” 

De Bijbelse oproep is juist dat we ons voorbereiden op wat komen 

gaat. Johannes de Doper is de wegbereider. Hij roept de mensen op 

hun leven te veranderen. De toekomst maak je namelijk voor een groot 

deel zelf en samen.   Ook Jezus vraagt de mensen hun licht in de wereld 

te laten schijnen en hem te volgen. Dat is niet alleen een kwestie van 

geloven, maar vooral van ´doen´. Een leven in liefde, vrede, waarheid 

en gerechtigheid.Als consulent heb ik een jaartje mee mogen lopen in 

de Hofkerk en gezien hoe groot de betrokkenheid en inzet is. 

Daarom draag ik in alle vertrouwen het stokje over aan mijn collega 

Gerco en wens iedereen gezegende kerstdagen en een gelukkig 2022. 

 

Ds. Roelof Kloosterziel 
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In memoriam Roel Jansen  
 

Op 2 november is overleden Roel Jansen; hij was al enige tijd ziek. 

Toch heeft zijn overlijden nog veel mensen verrast. 

Hij was al jaren lid van de klussenclub, van het Hofkoor en een van de 

kartrekkers van de rommelmarkt in onze kerk. Hij werd door veel 

mensen gekend. 

Roel heeft zelf zijn levensloop geschreven die op 14 november in de 

dienst voorgelezen is. 

Hij is geboren op 7 mei in Wekerom op de boerderij van de familie 

Broekhuizen tijdens de evacuatie in 1945. 

Opgegroeid in Oosterbeek, in een gezin met 2 zussen en drie broers. 

Hij had een gelukkige jeugd. Hij studeerde in Arnhem aan de MTS en 

deed hierna nog verschillende opleidingen.  

Uiteindelijk belande hij bij de Universiteit Twente bij de faculteit 

Technische Natuur-wetenschappen voor de practica. 

Hij was meer dan 50 jaar getrouwd met Alice. Ze zijn vaak verhuisd 

en kregen twee kinderen en inmiddels ook kleinkinderen. 

 

Op 9 november hebben we afscheid van hem genomen in de Hofkerk. 

Het Denekamps mannenkoor waar hij al jarenlang lid van was heeft in 

deze dienst gezongen. Daarna hebben we hem weggebracht naar het 

Crematorium op de Schipleidelaan. 

  

We wensen Alice en de kinderen en kleinkinderen veel sterkte in de 

komende tijd 

  

Joke Westera  
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Jaarrekening Hofkerk  
Het vermogen van de Hofkerk bedroeg per 31 december 2020 € 

634.327 (2019: € 665.868). Het tekort over 2020 bedroeg € 31.541 

(2019: € -23.866), dit werd enerzijds veroorzaakt door een 

exploitatietekort en in zekere mate gecompenseerd door meevallende 

beleggingsresultaten. Het tekort is ruim € 6.541 hoger dan begroot met 

name door lagere opbrengsten vanuit verhuur en verminderde rente 

inkomsten.  Het verlies geeft ook redenen tot aanhoudende zorg en te 

zoeken naar kostenbesparingen op meerdere vlakken. Eén en ander is 

ook in overleg gegaan met de desbetreffende instanties binnen de 

PKN.  

 

Staat van baten en lasten over 2020 
College van Kerkrentmeester  

 Begroting 

’20  

Rekening 

’20  

Rekening 

’19  

Opbrengsten en Baten     

Opbrengsten onroerende zaken  18.000 10.622 18.972  

Opbrengsten uit rente, dividenden en 

beleggingen  

16.000 10.384  10.714  

Opbrengsten levend geld  84.400 85.816 86.576  

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen  11.000 6.718  8.751  

 ---------- --------- --------- 

Totaal baten A  129.400 113.540  125.013  

Uitgaven en kosten     

Kosten kerkelijke gebouwen exclusief 

afschrijvingen  

27.500 31.174  27.147  

Afschrijvingen onroerende zaken,  

installaties/inventaris  

1.600 1.600 1.600  

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat  79.400 73.963  73.003  

Kosten kerkdiensten en kerkelijke act.  9.000 5.005  5.528  

Verplichtingen/bijdragen aan andere 

organen  

8.300 7.406  7.963  

Salarissen en vergoedingen  27.400 20.382  28.131  

Kosten beheer, administratie en archief  6.500  8.890  2.633  
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Rentelasten/bankkosten  4.200  4.483  4.589  

 --------- -------- -------- 

Totaal lasten A  163.900 152.903  150.594  

 ====== ====== ====== 

Operationeel resultaat (A)  -34.500 -39.363  -25.581  

Incidentele baten en lasten     

Incidentele baten  3.000 27.336  62.936  

Incidentele lasten  - 0 -3.234  

 -------- -------- -------- 

Incidentele baten en lasten (B)  3.000 27.336  59.702  

Resultaat verslagjaar (A+B)  -31.500  -12.027  34.121  

Mutaties bestemmingsreserves/ 

-fondsen  

   

Onttrekkingen bestemmingsreserves  2.500 0 1.118  

Onttrekkingen bestemmingsfondsen  4.000 3.071  3.194  

Toevoegingen bestemmingsreserves  - -22.585  -62.299  

Toevoegingen bestemmingsfondsen  - - -  

 -------- -------- -------- 

Totaal mutaties bestemmingsreserves/-

fondsen (C)   

6.500  -19.514  -57.987  

 ===== ===== ===== 

Resultaat naar Algemene reserve (D)  -25.000 -31.541  -23.866  

 
Jaarrekening diaconie Hofkerk  

Bij de diaconie bleef het vermogen in 2020 per saldo ongeveer gelijk. 

Het operationeel resultaat (tekort) van de diaconie over 2020 bedroeg 

-€7.591, conform de begroting. Voor inzage in de volledige 

jaarrekeningen 2020 van kerk en diaconie, alsmede voor vragen 

hieromtrent, kunt u contact opnemen René Dreierink en Gerrit 

Dortland. 

 

René Dreierink  
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Staat van baten en lasten over 2020  
Diaconie  

 Begroting 

’20  

Rekening 

’20  

Rekening 

’19  

Opbrengsten en Baten     

Opbrengst uit rente, dividenden en 

beleggingen  

2.000 2.534 802  

Opbrengsten levend geld  1.700 1.129  1.016  

Door te zenden collecten en giften  3.500 2.006  3.562  

 -------- -------- -------- 

Totaal baten A  7.200 5.669  5.380  

Uitgaven en kosten     

Verplichtingen/bijdragen aan andere 

organen  

1.200  958  1.006  

Kosten beheer, administratie en archief  1.400  3.575  2.118  

Rentelasten/bankkosten  1.800 2.092  2.140  

Diaconaal werk plaatselijk  6.100 4.629 4.995  

Diaconaal werk regionaal/landelijk 1.500 846  1.551  

Diaconaal werk wereldwijd  2.000 1.160  2.011  

 ------- ------- -------- 

Totaal lasten A  14.000 13.260  13.821  

Operationeel resultaat (A)  -6.800 -7.591  -8.441  

Incidentele baten en lasten     

Incidentele baten  - 10.739  28.876  

Incidentele lasten  -5.000 -5.000 -5.111  

 -------- -------- -------- 

Incidentele baten en lasten (B)  -5.000 5.739 23.765  

Resultaat verslagjaar (A+B)  -11.800 -1.852  15.324  

Mutaties bestemmingsreserves/ 

-fondsen  

   

Onttrekkingen bestemmingsreserves 2.900 0 0 

Onttrekkingen bestemmingsfondsen - 2.900  2.900  

Toevoegingen bestemmingsreserves - -10.739 -18.044 

Toevoegingen bestemmingsfonds - - - 

 -------- -------- ----------- 
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Totaal mutaties bestemmings-

reserves/fondsen (C) 

2.900  -7.839 -15.144  

 ------- ------- ----------- 

Resultaat naar Algemene reserve (D)  -8900 -9.691  180  

 

 

Overzicht giften en collectes: 
 

Van personen die onbekend wensen te blijven ontving mevr. 

Schuurman € 20, mevr. De Jong 2x € 10, mevr. Naber € 15 en mevr. 

Racer Palthe € 20. Verder ontving de Hofkerk een gift van € 20 via H. 

Vrielink.  

 

In augustus, september en oktober kwam er voor collectes binnen: in 

de kerk € 688.18 voor de diaconie en € 558.11 voor het college van 

kerkrentmeesters, via GIVT € 222,03 en per bank € 165. 

 

Hartelijk dank hiervoor! 

Janke Meulenbeld 

 

Collectedoelen van de diaconie in december 
05 dec.: Amnesty International  

12 dec.: Hospice Oldenzaal  

19 dec.: Diaconaal werk plaatselijk 

24 dec.: Clini Clowns  

25 dec.: Kerstcollecte Kerk in Actie – Geef licht aan vluchtelingen- 

kinderen in Griekenland: Een gammele tent. Extreme kou of juist de 

ondraaglijke hitte. Onveiligheid. Gebrek aan schoon drinkwater, 

medicijnen, sanitaire voorzieningen. Maar misschien wel het ergst van 

alles: de uitzichtloosheid, het jarenlange, onzekere wachten. Dat is de 

realiteit waarin duizenden kinderen in Griekse vluchtelingenkampen 

opgroeien. Wij gunnen hen een beter leven! Daarom komen we in 

actie. Doe mee! Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland. 

31 dec.: Eindejaarscollecte. 

 

Namens de diaconie, Joke Flokstra  
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Activiteiten 
23, 30 november – Workshop ‘De Tien Woorden’  

Samen verdiepen in en stilstaan bij één van de Tien Woorden. Het 

levert prachtige en verrassende verhalen en inzichten op. 

Plaats-tijd: Keukenhof, 15:30 – 17:00 uur.Begeleiding: Yvonne Meyer 

 

29 nov, 6 dec, 13 dec, 27 december – Spiegeldienst  

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 tijdens de viering in ons aandiende.  

Elke veertien dagen. Begeleiding: Yvonne Meyer.  

Plaats-tijd: Keukenhof, 14:00 – 15:30 uur 

 

1 december – Bakkie Scholtenhof 

Iedere eerste woensdag van de maand koffiedrinken met de geestelijk 

verzorger van de Scholtenhof of een andere gesprekspartner. In een 

veilige setting praten we over die diepere lagen die ieder van ons in 

zijn leven kent maar waar we niet zo gauw over spreken.  

Plaats-tijd: 10:00 tot 11:00 uur in de kapel van de Scholtenhof 

  

16 december – Avondmaalsviering kapel Scholtenhof  

In een intieme setting in de kapel van de Scholtenhof vieren we samen 

het Avondmaal. Voelt u hierbij van harte uitgenodigd om deel te 

nemen. 

Plaats-tijd: kapel Scholtenhof, 18:30 uur 

Begeleiding: Dominee Arie Bijl, geestelijk verzorger Yvonne Meyer 

17 dec is er geen Bidstond i.v.m. een adventstocht vanuit de 

Scholtenhof en Mariahof naar de Plechelmus. 

 

Yvonne Meyer  
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Dankdag voor gewas en arbeid 
Zondag 7 november werd er in de 

kerkdienst aandacht besteed aan de 

dankdag voor gewas en arbeid. Op de 

foto’s kunt u zien dat de diaconie op twee 

plekken een prachtige presentatie had 

gemaakt. Ook kregen alle kerkgangers een 

appel. En er 

was een 

appelflapje 

bij de koffie. 

Het is goed 

om zo nu en 

dan even stil te staan bij alles waar we 

dankbaar voor kunnen zijn. En dat we 

onze gaven delen. ’s Maandags is alles 

naar de voedselbank gebracht., daar 

waren ze erg blij mee.  

 

Yvonne Ponsteen  

 

 

Hofbruggers zijn op zoek naar jou! 
 

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

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

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

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

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

maand een jeugddienst op de zondagochtend. 

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

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

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

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

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

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

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

uitdaging te bieden waardoor zij op hun manier uitgedaagd worden om 

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

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

ons team komt versterken!  

Voor verdere vragen kun je terecht bij Hanneke Caron 

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

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

 

Met een warme groet, 

namens de leiding en jongeren van de Hofbrug! 

 

Verkoop Hofmarktspullen via Marktplaats  
 

Ondanks het niet doorgaan van de Hofmarkt is het toch nog gelukt om 

een aantal spullen via marktplaats te verkopen.  

De opbrengst daarvan was in de afgelopen periode van oktober 2020 

tot oktober 2021 € 835,50!  

Iedereen bedankt die deze verkoopbare spullen heeft in gebracht. 

 

Henk Vrielink 

 

Bedankt! 
Een hele verassing dat ik de bloemen van de Hofkerk kreeg. 

Hartelijk bedankt hiervoor. 

   

Groeten van Nelly Boldingh  

   
 

 

 

 

 
 
 

mailto:hannekecaron8@gmail.com
mailto:gerard.pape@gmail.com
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VERWONDERING 

Goa van mien laand af! 

 
Er bestaat een oude mop. God heeft de wereld geschapen, en nu er land 

en water is, er dieren grazen, en er ook wat mensen rondlopen, besluit 

God een ieder een stuk land te geven. Eerst gaat hij naar een 

Engelsman, en schenkt hem een prachtig  golfveld. De Engelsman 

bedankt God met alle Britse egards die je maar kunt bedenken, en God 

vervolgt zijn weg naar China, waar hij een rijstteler een prachtig 

rijstveld schenkt. De man valt op zijn blote knieën in de modder om 

God te bedanken.Ten slotte gaat hij naar Twente. Hij ziet daar een 

boer, die hij besluit om een mooi stuk weiland voor zijn koeien te 

geven. De boer bekijkt zijn nieuw veworven bezit eens, en begint 

vervolgens rustig zijn koeien te melken. “Zeg, zou je me niet eens 

bedanken?” vraagt God een beetje verontwaardigd. De boer kijkt even 

over zijn schouder, en antwoordt dan verongelijkt:”Vot, goa van mien 

laand  af!” 

Wie nu denkt dat ik de boeren in Twente geen warm hart toe draag, 

kan ik gerust stellen. Ik moet  alleen even aan die boer denken, toen ik 

van het weekend las over de boerenopstand in Tubbergen, vijftig jaar 

geleden. Het schijnt dat er binnenkort een theaterproductie over wordt 

gemaakt. Gaat er bij u meteen een lichtje branden, wannneer ik u vraag 

wat er toen gebeurde, daar in 1971 in Tubbergen? Bij mij niet in elk 

geval. Ik had er wel eens over gelezen, en heb er nog wat over op 

gezocht. Het had met  ruilverkaveling van landbouwgronden te maken, 

waartoe de gemeente besloten had. De boeren waren het er niet mee 

eens. Er waren zowaar 2938 stemgerechtigden, waarvan er 1200 man 

een boerenbedrijf hadden. Er werden 27 stemmen uitgebracht, 

waarvan er ook nog eens een meerderheid van 15 stemmen vóór was. 

Dat had ik nou niet direct verwacht. Heb je de kans om er wat van te 

zeggen, doe je het niet…De niet uitgebrachte stemmen werden daarna 

als “voor” geteld. Dat heeft de gemeente geweten. Wat er vervolgens 

gebeurde was dat de boeren gingen rellen. De ruiten van het 

gemeentehuis moesten er aan geloven, het huis van de burgemeester 

ging in brand, en er vielen enkele gewonden. De ME moest er aan te 
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pas komen, om de orde enigszins te herstellen.  En wie de beelden van 

de krakers in Amsterdam uit de jaren 80 nog enigszins op z’n netvlies 

heeft staan, weet waar toe dat leidt. Zou ik nu een Amsterdammer 

tegen komen, die met nostalgie praat over die periode, dan kan ik met 

trots vermelden dat wij de ME hier, in het Twentse “Tubbig”  al tien 

jaar daarvoor het leven zuur maakten. Ga d’r maar aan staan. 

Ja, wanneer je de geschiedenis er op na slaat, dan lijkt het wel of het 

er bij de jagers in de prehistorie het er toch heel wat relaxter toe ging. 

Samen jagen op een mammoet, en vervolgens, na een geslaagde jacht 

samen rond een kampvuurtje onder het genot van een oertijd-biertje je 

tegoed doen aan een lekker stuk bief, dat een paar uur daarvoor nog 

vrolijk op de steppe rondhobbelde. Met de  komst van de landbouw 

veranderde de wereld langzamerhand. Het verhaal van Kaïn en Abel is 

in feite ook geschreven tegen de achtergrond van een veranderende 

maatschappij in dat opzicht. Kaín was een schaapsherder, Abel een 

landbouwer. Dat landbouw en veeteelt niet zo goed samen gaan, werd 

in feite in het traditionele jodendom gepraktiseerd,  waar je geen 

katoenen en wollen kleding samen mocht dragen. De landbouwers 

vestigden zich het liefst in één gebied, terwijl de herders rond trokken 

en steeds nieuwe grond nodig hadden  om hun vee te laten grazen. 

Daardoor vormden ze in de ogen van de landbouwers een gevaar, die 

een vaste standplaats nodig hadden voor hun cultuur. Maar of Kaïn 

daarom nu eigenlijk zijn broer zo haatte? Het verhaal in Genesis kent 

meerdere lagen. De boeren uit Tubbergen kenden er in ieder geval één 

van,  en kwamen voor hun land op, wat hun goed recht was.  Vot! Goa 

van mien laand af! 

 

Martin Kila. 
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De vrucht van de Geest is LIEFDE 
 

 In navolging op de introductie van een 

tiendelige serie over ‘De vrucht van de 

Geest’, in de vorige Hofstem, vind je 

hieronder de eerste vrucht van de Geest 

beschreven; Liefde. Zoals eerder 

aangegeven, overgenomen van het 

Nederlands Vlaams Bijbelgenootschap. 

Laat u ‘begeistern’. 

 

Met een harte groet, Mirjam van Es. 

 

In 1 Johannes 4:16 lezen we “Wij hebben Gods liefde die in ons is, 

leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde 

blijft, blijft in God en God blijft in hem”. 

God is liefde. Een prachtige uitspraak! Als je de verzen leest die eraan 

voorafgaan, ontdek je hoe concreet en alomvattend groot Gods liefde 

is. God had ons lief voordat wij Hem liefhadden (vers 10). Liefde is 

dus veel meer dan verliefdheid, een warm gevoel voor iemand hebben. 

Gods liefde is dat Hij zich aan ons verbindt op het moment dat wij hem 

nog niet kennen. Gods liefde wordt ook zichtbaar in wat Hij geeft. Hij 

geeft zichzelf, Hij stuurt Jezus, zijn geliefde Zoon, naar de wereld (vers 

9). En uit liefde zal Jezus zich opofferen om ons te redden.  

Kiezende liefde 

Het woord voor ‘liefde’ dat Johannes hier gebruikt is agapè. Dat is 

kiezende liefde, liefde die de ander zoekt en de ander tot bloei wil 

brengen. Het is liefde die zich verbindt met de ander. Liefde die het 

initiatief neemt en trouw blijft, ook als de ander tegenvalt. Precies dat 

woord voor liefde gebruikt Paulus in Galaten 5:22 als eerste gevolg 

van wat Gods Geest in ons teweegbrengt. 

Opdracht 

Wij zijn bedoeld om God te weerspiegelen. Dat geldt ook voor zijn 

gevende liefde. We zijn immers naar zijn beeld gemaakt. God wil dat 

wij ons in liefde verbinden aan anderen. Liefde is dus een opdracht. 

Die liefde spreekt niet vanzelf. Want hoe zit dat met die irritante 
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collega, je buren met hun geluidsoverlast, je partner met zijn minder 

mooie eigenschappen? Moet ik die echt liefhebben? Ja, is het 

eenvoudige antwoordt. Jezus gebruikt zelf precies dit woord in de 

oproep “heb je vijanden lief” (Matt. 5:44). 

Vrucht 

“Dat lukt mij niet,” zucht je misschien met mij mee. Dat klopt. Die 

liefde komt ook niet uit onszelf, maar is vrucht van Gods Geest. 

Gelukkig wil God in ons bewerken wat we zelf niet kunnen. Misschien 

schieten je al namen te binnen van mensen voor wie je moeilijk liefde 

kunt opbrengen. Ik nodig je uit om de namen van deze persoon te 

noemen, hen te zegenen en te bidden: “Heer, vul mij met uw liefde. 

Schenk uw Geest, zodat ik mag groeien in de liefde”. 

 

In het januarinummer van de Hofstem de tweede vrucht; 

VREUGDE. 

 

Amnesty International. wilt u ons helpen bij een 
onderdeel van de actie Write for Rights 2021? 
  
Ieder jaar rond 10 december schrijven wereldwijd honderdduizenden 

mensen brieven om mensen te helpen die getroffen worden door groot 

onrecht. De actie draagt de naam Write for Rights. Onze groep 

Amnesty International Oldenzaal organiseert schrijf- en of 

handtekeningenacties in Oldenzaal. We hopen dat mensen bereid zijn 

een of meerdere voorbeeldbrieven over te schrijven. Handgeschreven 

brieven maken veel indruk op de autoriteiten naar wie wordt 

geschreven. In december 2020 was dit plotsteling vanwege corona niet 

meer mogelijk in openbare ruimtes. Amnesty International heeft toen 

in korte tijd een gratis schrijfpakket ontwikkeld waarmee thuis 

voorbeeldbrieven kunnen worden overgeschreven.  

Leden van de groep Amnesty International Oldenzaal brachten zo’n 

pakket bij de mensen die wilden meewerken thuis, in de brievenbus. 

Via telefoon of mail gaven we op verzoek nadere informatie.  De 

brieven konden naar de postdoos in de Openbare bibliotheek 

Oldenzaal worden gebracht. We zorgden voor de verzending van alle 

ontvangen brieven en betaalden de postzegels. Het schrijfpakket was 
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een succes. We zagen dat het pakket ook binnen een kleine kring werd 

gedeeld. Naast de ontvanger schreven ook anderen een voorbeeldbrief 

over: gezinsleden of buren. 

 Helaas is de corona gebleven en zijn ook dit jaar schrijfpakketten 

nodig. We hopen deze keer nog meer pakketten uit te zetten. We 

voeren dezelfde werkwijze als vorig jaar. 

Mocht u een pakket willen ontvangen laat ons dit s.v.p. weten. Stuur 

uw naam en adres naar amnestyoldenzaal@kpnplanet.nl 

 Wilt u ook mensen in uw omgeving informeren over de actie Write 

for Rights 2021  en hen aanmoedigen dit jaar thuis alleen of met 

anderen een aantal brieven over te schrijven?  (De blauwe link biedt 

informatie over de actie.) 

 Schrijfpakket 2021: actieposter, informatie over de 10 personen 

voor wie kan worden geschreven, voorbeeldbrieven, pen, 

schrijfpapier. 

 

We danken u bij voorbaat voor uw belangstelling en uw hulp. 

Amnesty International Oldenzaal. Voor vragen tel. 0541-

552061of amnestyoldenzaal@kpnplanet.nl 

 

Peter Wester  

mailto:amnestyoldenzaal@kpnplanet.nl
https://www.amnesty.nl/write-for-rights
https://www.amnesty.nl/write-for-rights
mailto:amnestyoldenzaal@kpnplanet.nl
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Concert in de Hofkerk 
De vriendenzanggroep “Nootzaak” uit Oldenzaal en de zanggroep 

Montana uit Overdinkel slaan deze advent/kerst de handen ineen.  

Samen zijn zij op 1e adventszondag zondag 28 november 2021   van 

15:00 uur tot 17:00 uur in de Hofkerk te Oldenzaal voor een combi  

concert. De toegang is gratis. 

Het te brengen repertoire zal bestaan uit hoofdzakelijk 

kerstgerelateerde, nationale en internationale  liederen. Deze zullen 

gevarieerd gebracht worden door beide zanggroepen in gezamenlijke  

en in afzonderlijke samenstelling. Er worden zowel koorstukken, 

alsmede solo’s en duetten door eigen mensen ten gehore gebracht, 

e.e.a. deels ondersteund door piano, gitaar en drums. 

Een vrije gift wordt op prijs gesteld. 

Wij hopen u op deze zondagmiddag te mogen verwelkomen in de 

Hofkerk, die een prachtige akoustiek heeft, waar u dan kunt genieten 

van de prachtige bekende en wat minder bekende kerstliederen, in 

verschillende talen ten gehore gebracht. 

De Corona(toegangs)maatregelen zijn van toepassing. 

 
   
    Vriendenzanggroep “Nootzaak”··   Zanggroep Montana 
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Kerstconcert  
 

Op 19 december houdt het politiekoor Twente en de politiekapel 

Twente een kerstconcert in de Hofkerk. Aanvang: 15.00 uur.  

 

Voor de Interreligieuze Klimaatviering in de Westerkerk schreef 

ds. H. Koetsveld onderstaand lied 'Geef de aarde door - in 

hemelsnaam' op de melodie van 'Kom nu met zang'.  

 

 

Wij hier bijeen, samen gekomen 

mensen van stem en tegenstem 

dat wij vandaag vol mogen stromen 

Geestkracht ervaren en met klem 

horen doorleven weten van ‘nu’: 

de aarde roept ons aan 

een nieuwe weg te gaan  

 

De schepping kreunt, kraakt in haar voegen 

drager van leven uitgeput 

zo uit balans, voeden wordt zwoegen: 

wie zal het zijn die haar beschut? 

Wassende waters, droogte en vuur, 

de aarde klaagt ons aan 

om zo niet door te gaan. 

 

In hemelsnaam, zorg voor de aarde 

omkeer van alles, iedereen - 

god’lijke roep van grootse waarde 

toekomst bezieling zo bijeen. 

Mensen voor morgen antwoord vandaag 

de aarde kijkt ons aan: 

wil jij ook op gaan staan? 
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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 december 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 dec. 
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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