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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

Scriba
Vacant

Pastoraal werker /
Coördinatie pastoraat
Mevr. Y.C. Meyer
De Walgaarden 534
7571 GE Oldenzaal
Telefoon 06-14379278
E-mail: ycmeyer60@gmail.com

Koster
Mevr. G. Schollaardt-v.d. Bent
Noordelijke Esweg 131
7558 MN Hengelo
Telefoon (074) 2782810
E-mail: famschollaardt@gmail.com
Organist
Contactpersoon:
Dhr. J. Schollaardt
Noordelijke Esweg 131
7558 MN Hengelo
Telefoon (074) 2782810
E-mail: famschollaardt@gmail.com

Kijk ook eens op de website van de Hofkerk

www.hofkerk-oldenzaal.nl
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Rondom de diensten
De tijd van Advent zit er bijna op. De tijd van wachten op het Kind, de
Verlosser!
Wederom weer met beperkingen, ook voor de kerkdiensten na 17.00
uur. Daarom is besloten de kerstnachtdienst online uit te zenden op 24
december op 22.00 uur. Deze dienst is eerder opgenomen. Hanneke
Caron gaat voor en medewerking wordt verleend door Jan
Schoenmaker met koor VOF de Hof en ondergetekende aan het orgel.
Op 1e Kerstmorgen om 10.00 uur bent u allen welkom in de Hofkerk
om samen de Kerst te vieren! Wel graag even aanmelden. Deze dienst
wordt ook door Hanneke Caron verzorgd met medewerking van Teun
Nicolai op trompet. Op zondag 26 december is er géén dienst!
De oudejaarsavonddienst wordt ook verzet naar 's middags om 16.00
uur. Ook dan bent u van harte welkom om met Yvonne Meijer het
oudejaar uit te luiden!
De eerste dienst in het nieuwe jaar is op zondag 2 januari. Voorgangers
zijn Joke Westera en Yvonne Meijer. Het traditionele koffie drinken
en het hapje en drankje komen helaas te vervallen. De onderlinge
afstand van 1,5 meter kan dan immers niet gerespecteerd worden.
Op zondag 9 januari hebben we een zeer bijzondere dienst. Dan wordt
'onze' predikant Ds. Gerco Veening bevestigd als predikant van de
Hofkerk door Ds. Toos Wolters. De dienst vangt aan om 15.00 uur.
16 januari is ook een bijzondere dienst die in het teken staat van de
week van de eenheid. Ds. mw. de Vries uit Wierden en pastor van der
Sman gaan voor. Jan Schoenmaker zorgt voor de muzikale
begeleiding.
Op 23 januari gaat Ds. Veening voor en Henk Warnaar bespeelt het
orgel.
Rest ons nog u allen inspirerende diensten toe te wensen, met
gezegende kerstdagen en een fijne jaarwisseling!!
Koos Schollaardt
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Vrijdag –24 cember - 22.00 uur Kerstnachtdienst
Deze dienst is te bekijken via de website van de Hofkerk
Voorganger
Mevr. H. Caron

Organist
Dhr. J. Schollaardt

Zaterdag – 25 december - 10.00 uur
1e Kerstdag met medewerking van Teun Nicolai, trompet
Voorganger
Mevr. H. Caron
Ouderling
Mevr. J. Westera
Diakenen
Mevr. A. Wolbers

Organist
Dhr. J. Schollaardt
Collectes
1) Kerk in Actie/Kinderen in de knel
2) Instandhouding eredienst
3) Orgelfonds

Zondag – 26 december - 10.00 uur
Geen dienst in de Hofkerk
Vrijdag - 31 december - 16.00 uur!
Oudjaarsdagdienst
Voorganger
Mevr. Y. Meyer
Ouderling
Dhr. B. Post
Diaken
Mevr. C. Vrielink

Organist
Dhr. J. Schollaardt
Collectes
1) Eindejaarscollecte
2) Eigen PKN gemeente

Zondag - 2 januari - 10.00 uur Nieuwjaarsdienst
Voorganger
Mevr. J. Westera
Ouderling
Diakenen
Mevr. B. Frowijn
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Ontvangst bij de deur
Dhr. H. Meulenbeld
Organist
Dhr. J. Schollaardt
Collectes
1) St. Armoede bestrijding
Oldenzaal
2) Eigen PKN gemeente

Zondag - 9 januari - 15.00 uur Intrededienst
Voorganger
Ds. G. Veening / Ds. T. Wolters
Ouderling
Mevr. Y. Meyer
Diakenen
Dhr. F. Woordes

Ontvangst bij de deur
Mevr. I. Simao
Organist
Dhr. J. Schollaardt
Collectes
1) Stichting Noaberhulp
2) Instandhouding pastoraat

Zondag - 16 januari - 10.00 uur Week van de eenheid
Voorganger
Ds. M. de Vries en Pastor T. v.d.
Sman
Ouderling
Dhr. B. Post
Diakenen
Mevr. J. Slinger

Ontvangst bij de deur
Dhr. B. Post
Organist
Dhr. J. Schoenmaker
Collectes
1) Diaconaal werk plaatselijk
2) Ouderenwerk eigen gemeente

Zondag - 23 januari - 10.00 uur
Voorganger
Ds. G. Veening
Ouderling
Dhr. H. Medema
Diakenen
Mevr. C. Vrielink

Ontvangst bij de deur
Dhr. H. Medema
Organist
Dhr. H. Warnaar
Collectes
1) Amnesty International
2) PKN: missionairwerk

Zondag - 30 januari - 10.00 uur
Voorganger
Ds. H. Stolp (Denekamp)
Ouderling
Dhr. G. Pape
Diakenen
Mevr. A. Wolbers

Ontvangst bij de deur
Dhr. G. Pape
Organist
Dhr. J. Schollaardt
Collectes
1) Voedselbank
2) Jeugdwerk: PKN jong protestant
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Vanuit de Kerkenraad
Nu ik dit stukje schrijf zitten we aan het einde van het jaar 2021, een
jaar die voor velen anders is verlopen dan aan het begin van dit jaar
verwacht. Ik zelf heb dit jaar als heel intensief ervaren. Zakelijk was
het een achtbaan waarin ik mij begaf, en hoop dat het komende jaar
hierin wat meer stabiliteit komt. Op kerkelijk vlak was het ook een jaar
dat ik niet snel zal vergeten. Veel lag er op het bordje van de
kerkenraad. Ik ben trots dat we binnen de beperkingen die er waren en
met een gehavende kerkenraad toch veel hebben kunnen realiseren.
Wat is het toch fijn dat wij het nieuwe jaar ingaan met een eigen
dominee. Gerco Veening zal in de dienst van 9 januari verbonden
worden aan onze gemeente. Ik heet Gerco nogmaals hartelijk welkom
in onze mooie gemeente en laten we hem een warm bad geven, zodat
hij zich direct thuis voelt bij ons.
In de vorige Hofstem heeft u kunnen lezen dat er gesprekken zijn
geweest met onze koster Ina en wij zijn dan ook verheugd u te kunnen
melden, dat wij er met elkaar uit zijn gekomen, meer hierover in deze
Hofstem.
Graag wil ik u hierbij mededelen dat wij als kerkenraad het voornemen
hebben om Yvonne Ponsteen als kerkenraadslid te bevestigen in de
functie van voorzitter van de diaconie. Mocht u hiermee niet kunnen
instemmen dan heeft u de mogelijkheid dit bij mij kenbaar te maken,
tot 14 dagen na het verschijnen van deze Hofstem.
Door de verlengde maatregelen afgekondigd door de overheid, heeft
ook de kerkenraad doen besluiten om hier gevolg aan te geven. In deze
donkere dagen is het jammer dat wij niet de diensten kunnen volgen
zoals wij dit graag zouden willen. Gelukkig zijn er dit jaar wel wat
lichtpuntjes ten opzichte van het afgelopen jaar. Voor dit jaar heeft de
kerkenraad doen besluiten om de kerstavond dienst alleen via een
stream te kunnen volgen. Eerste kerstdag zal er wel een dienst zijn,
maar helaas zal deze wel volgens de geldende richtlijnen zijn. Dit heeft
tot gevolg dat u zich moet aanmelden voor deze dienst. Onze oproep
is om zoveel mogelijk thuis de dienst via de stream te volgen. Mocht
u toch aanwezig willen zijn dan vooraf aanmelden bij onze koster Ina.
Hierover meer in deze Hofstem, als ook de andere diensten.
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Door omstandigheden is het niet gelukt om in deze uitgave de
begrotingen 2022 voor de kerk en de diaconie te plaatsen deze zullen
in de januari uitgave geplaatst worden.
Op 9 januari zal onze nieuwe dominee Gerco Veening verbonden
worden aan onze kerk, de dienst zal om 15:00 uur plaatsvinden.
Hiervoor geldt ook aanmelden wie aanwezig wil zijn, voor meer
informatie zie de informatie in deze Hofstem.
Voor nu wens ik u allen gezonde en fijne kerstdagen alsook een
gelukkig Nieuwjaar toe. „Ein guten Rutsch in das neues Jahr“
Namens de Kerkenraad, René Dreierink

Mondkapjes, 1,5 meter afstand houden, geen koffie
drinken, streaming kerstavond dienst
Beste mensen van de Hofkerk
In verband met de verlengde maatregelen, door de overheid
uitgesproken dinsdag jongstleden, zullen de reeds bekende
maatregelen blijven gelden. Tijdens het verplaatsen door de kerk een
mondkapje te dragen en anderhalve meter afstand te houden. Er kan
wel gezongen worden en na de dienst zal er geen koffie worden
geschonken.
Hoe gaat het tijdens de diensten rondom
de kerstdagen? De kerkenraad heeft
besloten om de kerstavond dienst niet met
bezoekers te houden maar alleen via
streaming uit te zenden. Dit hebben we
besloten ook in het kader dat de overheid
heeft aangegeven om na 17:00 uur geen
bijeenkomsten te organiseren en wij
sluiten ons hierbij aan.
De Kerstavonddienst zal vanaf 22:00 uur
via de bekende live stream uitgezonden
worden.
Eerste kerstdag zal anders zijn dan
afgelopen jaar toen er geen live dienst was. Dit jaar zal de dienst
7

bijgewoond kunnen worden door u. Hiervoor verzoeken wij u zich
vooraf aan te melden bij onze koster Ina,
email:
famschollaardt@gmail.com of tel.: 074-2782810. U kunt zich tot
uiterlijk vrijdagavond 18:00 uur hiervoor aanmelden.
De oudejaarsdienst is dit jaar een middagdienst en zal om 16:00 uur
plaatsvinden, hiervoor ook graag aanmelden bij onze koster.
Natuurlijk is het jammer dat de regels nog steeds gelden, maar in de
Hofkerk willen we er alles aan doen om extra besmettingen en verdere
beperkingen te voorkomen.
De Kerkenraad

Meeleven
Meneer Deurloo heeft te horen gekregen dat hij erg ziek is. Hij zal een
zwaar behandeltraject ingaan.
De operatie van mevrouw Davelaar is helaas uitgesteld. Geduld wordt
op de proef gesteld.
De heer Herman van der Toorn is na een flinke dip weer opgekrabbeld.
De mogelijkheid voor wonen in de Molenkamp wordt op dit moment
onderzocht.
Het valt niet mee als je geveld wordt door ziekte. Als je lichaam je in
de steek laat of je hersenen. Daarbij komen dan nog de beperkingen
die we moeten ondergaan door de corona. We zien elkaar veel minder.
Zo merk je dat er ‘in de wandelgangen’ en bij de koffie op zondagen
toch heel wat informatie wordt uitgewisseld. Informatie die we nu
node missen.
Daarom: als u iets mankeert en u heeft behoefte aan een gesprek, aarzel
dan niet om zelf actie te ondernemen. Er is veel wat wij niet weten.
Wij wensen de mensen hier genoemd en alle anderen die kampen met
ziekte of verlies, heel veel sterkte en lieve mensen om u heen om u bij
te staan.
Het pastoraal team.
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In memoriam
Met respect en liefde denken we terug aan het leven van
GEEKE KOSTER-HAMMINK
Geboren te Almelo op 6 juni 1941 en overleden op 18 november 2021
te Oldenzaal.
Tijdens de indrukwekkende afscheidsviering in de Bleekkerk in
Almelo hebben we op een aantal momenten stilgestaan bij de
gemeenschap van de Hofkerk in Oldenzaal. Zij en ook haar echtgenoot
Dick waren betrokken en meelevende gemeenteleden, en ook pastoraal
actief. Maar direct denk ik ook terug aan de eind jaren 90 toen in de
Hofkerk oecumenische avonden werden gehouden rondom gevoelige
thema’s als echtscheiding, homoseksualiteit, maar ook het verliezen
van je kind. Deze avonden bleken een schot in de roos omdat vele
mensen werden geïnspireerd door de sprekers, maar ook hun
persoonlijke verhalen kwijt konden. Geeke was hierin een grote
kartrekker. Ongetwijfeld zal ze dit vanuit haar geloof hebben gedaan,
maar ook vanuit haar liefde voor mensen. Of je nu protestant, katholiek
of niet-gelovig bent: voor mij staat een mens, een medemens, en dat
vond ze belangrijk.
Geeke was in vele opzichten een mensen-mens: contact met haar
familie, waar de basis van haar leven is gelegd, met vrienden vond ze
uitermate belangrijk. Toen destijds haar eerste echtgenoot Theo
Molmans overleed is ze een aantal jaren alleen geweest. Het was een
zegen voor haar dat ze Dick Koster mocht ontmoeten, met wie ze hele
mooie jaren heeft beleefd. Ook de komst van kinderen en
kleinkinderen was een groot cadeau. Het gezin van Dick werd ook haar
gezin, en ze genoot hier volop van.
De laatste tijd voelde ze de kwetsbaarheid van het leven. Hieraan
toegeven kon ze niet en wilde ze niet. Ze wilde nog zoveel, maar haar
lichaam werkte niet meer mee. Ze is ontzettend dankbaar geweest voor
de liefde die ze in de laatste fase van verschillende kanten mocht
ervaren.
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Ik wil haar niet heilig verklaren, ze had natuurlijk ook haar menselijke
tekorten, gelukkig maar. Maar nu ze gestorven is missen we een mens
met een aantal hele mooie eigenschappen. Dank je wel Geeke, voor
alles wat je hebt gegeven, voor wie je was. Jij vond licht, en ook Licht
met een hoofdletter, heel belangrijk. Dat jij nu mag leven in het
eeuwige Licht bij God. Vaarwel, en tot ziens!
Pastor Harrold Zemann.

In Memoriam Grietje (Gré) Bergsma-Smit
* 23 december1927  24 november 2021
Gré is op 24 november overleden in het hospice in Enschede. Ze was
ernstig ziek en wist dat ze niet meer zou herstellen. Twee dagen ervoor
heb ik haar bezocht, hebben we gebeden en mocht ik haar de zegen
geven.
Gré is geboren in Winschoten waar ze een gelukkige jeugd heeft
gehad, samen met broertje Gerrit en vader en moeder en opa’s en
oma’s. Vader werkte bij de Heidemij. Dit werk was een aantal keren
aanleiding om met het gezin te verhuizen. Zo kwamen ze in
Badhoevedorp terecht en later op Curaçao.
Als jonge vrouw (20 jaar) kwam ze op Curaçao te werken in een modeen parfumeriezaak Casa Amarilla. Ook in die tijd werd het eiland
regelmatig aangedaan door cruiseschepen en daarmee door mensen
met geld. Ze deed internationaal inkopen voor de zaak en vloog daartoe
o.a. naar Rome, Milaan, Parijs en New York. Kleren en de dure
bekende parfums werden ingekocht en verscheept naar Curaçao.
Op Curaçao heeft ze haar man Henk Bergsma leren kennen. Ze heeft
zich er laten dopen en is er ook met Henk getrouwd.
Terug in Nederland werkte ze niet meer en sloot ze zich aan bij de
Huisvrouwenvereniging. Daar heeft ze veel vriendschappen opgedaan.
Een favoriet tijdverdrijf was het kaartspel canasta spelen. Ook in de
familie werd dit spel fanatiek gespeeld.
Na het overlijden van Henk kreeg Gré kennis aan Johan Bron. Ze
leerde hem kennen via de familie van Henk. Johan was weduwnaar.
Samen hebben ze een tiental goede jaren mogen hebben.
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Gré heeft tot haar grote verdriet zelf geen kinderen gekregen. De neven
Geert en Gerrit Smit werden haar surrogaat zoons. Ze heeft een intense
band met hen opgebouwd. Ook met de familie van Johan: Trudy en
Jan en hun partners kreeg ze een heel goed contact.
In de aula van de Schipleidelaan was het 1 december dan ook een heel
warme afscheidsbijeenkomst. Het was te horen én te voelen dat een
zeer gewaardeerd mens, een lieve, bijzondere vrouw met Gré was
heengegaan.
Over haar geloof sprak Gré niet veel. Uit de liederen en de teksten mag
je opmaken dat het geloof diep in haar aanwezig was. We hebben haar
op de begraafplaats aan de Hengelosestraat bij haar man Henk
begraven in het vertrouwen dat ze thuis is gekomen: “ziende al Uw
luister, als ik in de hemel kom.”
Yvonne Meyer, pastoraal werker

Koster
Het doet de kerkenraad een groot genoegen om de gemeente mee te
kunnen delen dat we met onze koster Ina tot een plan voor de toekomst
zijn gekomen.
Zoals we al eerder hebben laten weten is vanuit begrotingsperspectief
het onvermijdelijk om op de kosten van onze kerk te bezuinigen. Zo
hebben we de predikantsplaats voor 0.5fte in gevuld in plaats van 0.7
fte. Ook de kosterpost ontkomt niet aan de bezuiniging. Wij hebben
Ina voorgesteld om de kosterspost te halveren. Dit voorstel sloot niet
goed aan bij de toekomstplannen van Ina. Zij en Koos hadden plannen
om eind 2024 met pensioen te gaan. Het voorstel van de Hofkerk paste
daar niet goed in. Zo hebben we in het jaar 2021 meerder gesprekken
gevoerd om uit deze impasse te komen. Met hulp van de classis hebben
we een compromis bereikt wat recht doet aan de inzet van Ina en ook
van Koos door een afbouwplan te ontwerpen.
De grote lijn ziet er als volgt uit.:
Ina had een aanstelling van 14 uur In 2022 wordt deze teruggebracht
naar 11 uur. Voor 2023 zijn 9 uur begroot en voor 2024 gaan we uit
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van 7 uur. Vanaf 1 januari 2025 zullen we de kostersfunctie geheel met
vrijwilligers moeten vervullen.
Ina kan in deze beperkte tijd niet hetzelfde blijven doen dan wat ze
voorheen deed. Zij zal dus taken gaan delegeren aan gemeenteleden en
daarmee de gemeente helpen om stapsgewijs naar de situatie 1 januari
2025 te groeien. Ina zal hier een rol als regisseur in vervullen
Wij vragen dan ook ieders medewerking wanneer er een beroep op U
wordt gedaan om de helpende hand te reiken.
De kerkenraad

Uitnodiging voor alle gemeenteleden
De kerkenraad van de Hofkerk nodigt u allemaal uit voor de intrede
dienst van ds. G. Veening, op 9 januari om 15.00 uur. Het belooft een
feestelijke viering te worden. Voorgangers in deze dienst zijn ds. Toos
Wolters en ds. Gerco Veening. Omdat we nog volop met Corona te
maken hebben willen we u vragen zich vooraf aan te melden voor deze
dienst, als u er zelf bij wilt zijn. De dienst wordt natuurlijk ook
uitgezonden via het voor u al bekende kanaal https://ww.hofkerkoldenzaal.nl.
We zijn blij dat na een vacature tijd, van een jaar, we weer een
predikant hebben. Alle papieren zijn in orde; er staat niets meer in de
weg. We hopen op een mooie tijd.
Joke Westera
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Aktie Kerkbalans
Het vieren van Kerst gaat nog
plaatsvinden, maar de voorbereidingen
voor de Aktie Kerkbalans zijn al weer in
volle gang.
Ja, het is alweer bijna zover.
Wij houden de actie van 16 januari t/m
9 februari 2022.
Het thema dit jaar is: “Geef vandaag
voor uw kerk van Morgen”
Wat ik nog kwijt wil is, dat we best krap
zitten in de bezetting van lopers die de
enveloppen brengen en halen, met name
op de Thij.
Mijn verzoek zou dan ook zijn, zou u ons daarbij willen helpen en als
dat zo is, laat het mij dan weten, want samen zullen wij het moeten
doen! Voor de toekomst van onze Hofkerk.
Wij zien met u, uit naar een goed resultaat.
Met vriendelijke groet
Harm Medema
Tel. 06 50637013

Beste mensen van de Hofkerk,
Regelmatig hoor ik van gastpredikanten dat ze graag naar Oldenzaal
komen om voor te gaan in onze Hofkerk. Hoe komt dat nou? Bij
navraag blijkt dat het contact met de fam. Schollaardt prettig is, want
ik vraag altijd om de liturgie op donderdag vóór 16.00 uur naar hen op
te sturen en er is vaak telefonisch contact. Ook als ze er een keer niet
zijn, wordt aan een collega organist, koster, Yvonne Meyer en andere
vrijwilligers, de liturgie doorgestuurd.
Ikzelf zorg dat de gastpredikant tijdig informatie via de mail krijgt
toegestuurd met de laatste ontwikkelingen bijvoorbeeld nu rond de
Covid maatregelen. Dan is er op zondagochtend de ouderling van
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dienst die de predikant opvangt en bijpraat, de microfoon omdoet en
voor de dienst het zondag gebed uitspreekt. Dan is het de kerk met het
prachtige orgel en mooie akoestiek en natuurlijk de aanwezigen. De
gastpredikant schuift vaak ook (als het kan) aan bij de koffie na de
dienst. Dus ….. daarom komen ze graag.
22 november jl. had ik een afspraak met onze nieuwe predikant Gerco
Veening. Bij ons thuis hebben we het concept rooster 2022
doorgenomen, het was al deels ingevuld. Na enige aanpassingen is het
rooster, op vier zondagen na ingevuld.
Er zijn gastpredikanten die me hebben gezegd niet meer beschikbaar
te zijn vanwege een voor 2022 reeds bezet rooster of door verhuizing,
leeftijd of andere redenen.
Nu ds. Gerco Veening na zijn bevestiging regelmatig voor zal gaan en
daarna op tijd zijn beschikbaarheid aan kan geven voor een volgend
jaar, kan ik tijdig gastpredikanten benaderen en hoeft er niet meer voor
elke zondag iemand te worden gevraagd. Ook wil ik diegenen van onze
eigen Hofkerk bedanken die ik altijd bij ‘nood’ kan benaderen.
Ik wens allen een gezegende Kerst.
Geziena Medema-Glas, preekvoorziening

Collectedoelen van de diaconie in december/januari
24 dec.: Clini Clowns.
25 dec.: Kerstcollecte Kerk in Actie – Geef licht aan vluchtelingenkinderen 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 vluchtelingen- kampen
opgroeien. Wij gunnen hen een beter leven! Daarom komen we in
actie. Doe mee! Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland.
31 dec.: Eindejaarscollecte
02 jan.: Stichting Armoedebestrijding Oldenzaal
09 jan.: Stichting Naoberhulp SAJOCAH. Deze stichting biedt
gehandicapte mensen, m.n. kinderen, in Kameroen meer kansen op
zelfstandig functioneren. Zo’n honderdvijftig lichamelijk en geestelijk
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gehandicapte kinderen worden behandeld in een revalidatiecentrum.
Ook is er een goed ingerichte orthopedische werkplaats. De instrument makers worden door vrijwilligers uit Nederland medisch en
technisch begeleid.
16 jan.: Diaconaal werk plaatselijk.
23 jan.: Amnesty International
30 jan.: Voedselbank Oldenzaal
Namens de diaconie, Joke Flokstra

De Hofvijver
Deze maand weer veel aanbiedingen. Een jongens en meisjesfiets en
die zijn zo welkom. Een bureaulamp, een wekkerradio en een friteuse
(die is al in gebruik!), fijn om iemand blij te maken
U weet toch ook nog wel wanneer u kleine klusjes heeft u ook bij ons
terecht kunt?
Namens de diaconie, Jet Slinger- de Graaf
Tel. 0541-662093 of 06 81504914
Mailen mag ook jetslinger10@gmail.com

Facebook
De laatste jaren is onze Hofkerk-facebookpagina beheerd door Clary
Lentfert. Nadat Clary verhuisd is naar Losser, is ze gestopt met het
beheren van onze Facebookpagina.
We zoeken nu dus een nieuwe Facebookbeheerder. Lijkt je dat een
leuk klusje of wil je weten wat het inhoudt? Meld je dan bij Yvonne
Ponsteen, ymponsteen@hetnet.nl. Wil je iets geplaatst hebben, stuur
het dan ook naar Yvonne.
Clary nogmaals bedankt.
Yvonne Ponsteen
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Enthousiaste kindernevendienst- en crèche leid(st)ers
gezocht!
De kleine groep van drie moeders die tot maart 2020 leidsters waren
van de kindernevendienst is definitief opgehouden te bestaan. Ieder
had zijn beweegreden om van verdere leiding van de
kindernevendienst af te zien. Wat door menigeen als jammer en
betreurenswaardig wordt gezien.
Om ouders in 2022 gelegenheid te blijven geven om met hun kinderen
op de zondagmorgen naar de Hofkerk te kunnen komen, is de
Jeugdraad op zoek gegaan naar mogelijkheden om kinderen van 0-12
jaar op te kunnen vangen tijdens (een deel) van de kerkdienst. Voor
deze mogelijkheid is de Jeugdraad naar je op zoek om dit ook
daadwerkelijk handen en voeten te kunnen geven.
Het plan is om de kindernevendienst en crèche op aanvraag aan te
kunnen aanbieden. Kerkbezoekers die met kinderen naar de Hofkerk
willen komen kunnen dit tot een dag van te voren bij de contactpersoon
telefonisch kenbaar te maken. Vervolgens zal de contactpersoon je als
kindernevendienst- of crèche leid(st)er benaderen om op de aanstaande
zondagochtend klaar te staan voor de kinderen om samen een gezellige
ochtend te hebben.
Lijkt het je leuk en ben je degene die hieraan mee wil werken dan komt
de Jeugdraad graag met je in contact. Samen zullen we er voor zorgen
dat je van de hoed en de rand weet om zelfstandig een
kindernevendienst of crèche te kunnen draaien. Zoals nu valt in te
schatten zal de frequentie waarop een beroep op je zal worden gedaan
echt reuze meevallen.
Voor verdere informatie en vragen kun je terecht bij Gerard Pape
(gerard.pape@gmail.com), jeugdouderling of spreek me aan op een
zondagmorgen.
Met een warme groet, Gerard Pape
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Kerstboom
Naar goede gewoonte staat
er ook dit jaar weer een
mooie kerstboom in de kerk.
Het
optuigen
vindt
traditioneel plaats op een
maandagmorgen door de
klussenclub.
Daarna is het koffie met wat
lekkers en kerstvakantie
voor de 'krasse knarren'.
Namens ons allen heel
hartelijk dank voor alles wat jullie wekelijks voor de Hofkerk doen!!
Namens de Hofkerkgemeente
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Casa Elias
Wij geven al een aantal jaren de collecte van de kindernevendienst aan
de stichting Casa Elias, ze zijn er blij mee. Aangezien onze kerk op
dit moment geen kinderen meer heeft kunnen wij hen helaas niet
verder helpen.
We hebben de laatste collecte van € 27,05 overgemaakt. Met dit kleine
bedrag hebben ze een paar zakken rijst en kussens gekocht. Ze zijn er
blij mee. Zie onderstaande foto’s die ze ons hebben toegestuurd.
Langs deze weg willen wij ook Renske Bork bedanken. Zij heeft ons
geholpen met het contact met stichting Casa Elias.
Groetjes,
De Kindernevendienst
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De tweede vrucht van de Geest is VREUGDE

“De Heer groet u met vreugde”. ‘Vreugde’, hierover gaat de tweede
vrucht van de Geest, in vervolg op de negendelige serie over de
“Vrucht van de Geest” overgenomen door mij van het Nederlands
Vlaams Bijbelgenootschap. Ik wens u een vreugdevol 2022.
Met een harte groet,
Mirjam van Es.
De wereld wordt overspoeld door crisis. Nieuwsmedia vullen zich
vooral met nieuws waar we niet blij van worden. En persoonlijk
kunnen we terechtkomen in veel situaties die de vreugde smoren. Hoe
kunnen we dan toch blij zijn?
Goed voorbeeld.
Bij blij zijn denken we waarschijnlijk niet direct aan God zelf. Toch is
dat een goed startpunt. In Genesis 1 lezen we het refrein dat God zag
dat het goed was, en de mens was zelfs zeer goed. Je proeft Gods
vreugde over zijn uitbundig mooie en veelkleurige schepping. Gods
voorbeeld laat zien dat vreugde en blijdschap mogelijk zijn wanneer
we goed kijken door de juiste bril. De bril van het nieuws via het
journaal helpt niet. Een wandeling in de natuur helpt wel, evenals oog
hebben voor de variatie, de afwisseling van de seizoenen. Hetzelfde
kun je toepassen op wat er om je heen gebeurt. Je kunt kijken naar wat
er fout gaat, bijvoorbeeld de toenemende vereenzaming tijdens de
19

coronacrisis. Je kunt ook in beweging komen, interesse tonen, de vele
initiatieven zien die mensen en kerken ondernemen om elkaar te
blijven zien. Daar word je blij van.
Goed nieuws.
Het Griekse woord chara (vreugde, blijdschap red.) dat Paulus
gebruikt, komt maar liefst zestig keer in het Nieuwe Testament. Dat
begint al bij het geboorteverhaal van Jezus. De engel vertelde de
herders goed nieuws, dat het hele volk met vreugde zou vervullen
(Lucas 2:10). De komst van Jezus maakt blijdschap los! En zoveel
mensen maakt Hij blij door te vergeven en te genezen… Jezus zag de
mensen zoals ze waren, aanvaardde hen, gaf hun eigenwaarde.
Kinderen ontvingen een knuffel en zegen.
Vreugde als vrucht van de Geest is: je hart en gedachten openen voor
de goedheid, liefde en veelkleurigheid van God. Hij kijkt naar ons met
vreugde: “De Heer, je God, zal in je midden zijn, Hij is de held die je
bevrijdt. Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou, in zijn liefde
zal Hij zwijgen, in zijn vreugde zal Hij over je jubelen” (Sefanja 3:17).
Het vraagt geloof en openheid van onszelf om ons Gods vreugde over
ons eigen te maken. Hoe meer ons dat lukt, hoe meer we met een
glimlach naar anderen leren kijken. De ander proeft dat we zonder
oordeel kijken en wordt daar ook weer blij van.
Vraag.
God kijkt met vreugde naar je. Wat roept dat bij je op?
De volgende maand de derde vrucht van de Geest: VREDE.
Mirjam van Es
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Bedankt!
Voor de bloemen van de Hofkerk, die ik als ‘bemoedigende groet’
mocht ontvangen. Mijn hartelijke dank! Een echte verrassing!
Jaap Faber
Hartelijk dank voor de bloemen die ik van de kerk gekregen heb.
Groeten van Wil Davelaar

Bedankt!
Voor de bloemen, welke wij van de kerkenraad mochten ontvangen,
de vele kaartjes, felicitaties en telefoontjes ter gelegenheid van ons 40jarig huwelijksfeest op 17 december jl.
Koos en Ina Schollaardt

Kopieer- of drukwerk
Hebt U kopieer- of drukwerk (zwart/wit of kleur)? Tegen betaling kunt
u dit laten afdrukken in de kerk. Neemt u hiervoor contact op met de
koster.
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Redactie Hofstem
Aanleveren kopij
U kunt de kopij (bij voorkeur) digitaal aanleveren.
E-mailadres: hofstem@hofkerk-oldenzaal.nl

Uiterlijke
inleverdatum:
20 januari
vóór 18.00
uur

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: 28 januari 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
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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

Autodienst
Aanvraag vervoer uiterlijk
zaterdagavond vóór 18.00 uur bij
de dienstdoende chauffeur zoals
vermeld bij de zondagse diensten
in de Hofstem

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

Verkoopadres collectebonnen
Dhr. A. Scholten
Seinelaan 21, Oldenzaal
Telefoon 06-30948094
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