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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
Ds. Gerco (G.J.A.) Veening
Clematishof 92
7621 CX Borne
Tel: (074) 3492921 of
06-11504072
E-mail: gjaveening@hetnet.nl
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Scriba
Mevr. R. Lubberding

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

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

Koster
Mevr. G. Schollaardt-v.d. Bent
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
"Het land mag weer open" sprak onze minister van volksgezondheid
op de persconferentie. Gelukkig was de kerk in de tijd die achter ons
ligt al open maar in beperkte uitvoering. Geen collectes, aanmelden,
mondkapjes enzovoorts. En vooral géén koffie drinken na de diensten.
Dat werd denk ik nog het meest gemist.
Gelukkig voor de gezelligheid en voor de hele Hofkerk is dat weer
mogelijk. Met dit op de achtergrond mogen we de 40-dagentijd ingaan.
Vastentijd...zie de overdenking van Ds. Gerco verderop in
deze Hofstem.
Maar eerst de carnavalszondag. De optocht gaat niet door dus we
kunnen gewoon kerken op 27 februari. Ds. Johan Meijer uit Borne gaat
voor en Henk Warnaar bespeelt het orgel.
Op de eerste zondag van de 40-dagentijd, 6 maart gaat Ds. Ed de Bruin
uit Losser voor.
Op 13 maart gaat de eigen predikant, Ds. Gerco Veening voor en Ds.
Peter Hendriks uit Hengelo sluit dit rijtje op 20 maart.
Allen inspirerende diensten gewenst, op naar Pasen!!
Koos Schollaardt
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Zondag - 27 februari - 10.00 uur
Voorganger
Ds. Meijer (Borne)
Ouderling
Mevr. J. Westera
Diakenen
Mevr. A. Wolbers

Ontvangst bij de deur
Organist
Dhr. H. Warnaar
Collectes
1) Armoedebestrijding Oldenzaal
2) Eigen PKN gemeente

Zondag - 6 maart - 10.00 uur
1e zondag 40-dagentijd
Voorganger
Ds. E. de Bruin (Losser)
Ouderling
Dhr. G. Pape
Diaken
Mevr. J. Slinger

Ontvangst bij deur
Dhr. G. Pape
Organist
Dhr. J. Schollaardt
Collectes
1) Kerk in Actie/Zending
2) Instandhouding pastoraat

Zondag - 13 maart - 10.00 uur
3e zondag 40-dagentijd
Voorganger
Ds. G. Veening
Ouderling
Mevr. Y. Meyer
Diakenen
Mevr. C. Vrielink

Ontvangst bij de deur
Mevr. I. Simao
Organist
Dhr. J. Schollaardt
Collectes
1) Dorcas
2) Orgelfonds

Zondag - 20 maart - 10.00 uur
4e zondag 40-dagentijd
Voorganger
Ds. P. Hendriks
Ouderling
Mevr. R. van Dijk
Diakenen
Dhr. J. Bruil
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Ontvangst bij de deur
Mevr. R. van dijk
Organist
Dhr. J. Schollaardt
Collectes
1) Kerk in Actie/Werelddiaconaat
2) Instandhouding kerkelijk gebouw

De Vastenavond
Deze week (18 februari) mag ik in gesprek met de burgemeester,
pastoor Reerdink, vertegenwoordigers van de Kadolstermennekes en
anderen over de viering van carnaval. En dan gaat het vooral over de
gedachte datum in het weekend van palmzondag (10 april). Ik heb
nooit kunnen vermoeden dat ik als predikant nog eens in gesprek zou
gaan over dit onderwerp. Zo zie je maar…het leven zit vol
verrassingen. Dat dit gesprek zou komen heeft er wel toe bijgedragen
dat ik met grote interesse afgelopen week een tv-programma heb
gevolgd dat over carnaval gaat door de tijden heen.
En meer nog dan anders is mij duidelijk geworden dat carnaval een
plaats heeft in het kerkelijk jaar, in ieder geval van oudsher. Carnaval,
afgeleid van de Latijnse tekst “carnem vale” (vaarwel vlees), is de
aanloop naar de vastentijd, die bij ons als protestanten meer bekend is
als lijdenstijd en de laatste decennia als veertig-dagen-tijd. De
vastentijd was van ouds de tijd van vasten. Dat betekende geen alcohol,
geen feest, soms ook geen vlees, een sobere tijd om mee te leven met
de laatste weken van het leven van Jesus, de laatste weken voor zijn
sterven en opstaan.
De lijdenstijd is min of meer hetzelfde geweest en is dat nog, alleen
kennen wij protestanten van huis uit veel minder de traditie van het
vasten. Maar in de veertig-dagen-tijd is het vasten op een moment weer
veel meer in zwang gekomen bij protestanten. En daarin gaan wij
verder dan de Rooms-Katholieke gewoontes van na het tweede
Vaticaanse concilie. Na het tweede Vaticaanse concilie werd de
vastentijd namelijk beperkt tot twee dagen, de Aswoensdag (eerste dag
van de vastentijd) en de Goede Vrijdag. Wie als protestant vast
gedurende de veertigdagentijd doet dat op veel meer dagen. Namelijk
op veertig dagen, de zondagen mag je vieren en hoef je dan niet te
vasten.
Oké, en hoe kun je vasten, als je dat wilt? Jezelf onthouden van
alcohol? Geen vlees of veel minder? Niet meer de hele dag vast zitten
aan de sociale media? Minder rijden met de auto? Er zijn veel
mogelijkheden om te kiezen. De bedoeling is wel dat je iets kiest wat
maakt dat je een tijd anders gaat leven dan anders. Als ik me voorneem
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om veertig dagen lang geen koekjes of gebak te eten, dan verandert er
voor mij niets.
Dat je een tijd wat anders gaat leven dan anders, kan tot gevolg hebben
dat je als mens je wat meer bewust wordt van hoe je leeft en hoe je
bent. Vasten kan bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat je in deze tijd je
wat meer bewust wordt van je ecologische voetafdruk. Vasten kan ook
tot gevolg hebben dat je iets meer solidariteit voelt met de arme in de
wereld, een sobere maaltijd kan je laten beseffen dat er mensen zijn
die elke dag een sobere maaltijd hebben (als ze al te eten hebben).
Vasten kan je ook helpen om iets meer te ervaren van het lijden van
mensen (en daarmee het lijden van Jesus).
Maar vasten is er niet voor om daarmee de hemel te verdienen, dat is
namelijk helemaal niet nodig. Die hemel is al verdiend.
Ik wens ons allen een gezegende tijd toe, hoe die ook wordt ingevuld.
En om te beginnen een plezante Vastenavond (maar dan wel op 1 maart
bij voorkeur).
Ds. Gerco Veening

Meeleven
De heer Wiebe Valkema is opgenomen in het ziekenhuis.
Mevrouw Magda van Elburg heeft een nieuwe knie gekregen.
We wensen een ieder, ook die hier niet vermeld zijn, van harte
beterschap en veel sterkte.
Het pastoraal team
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Afscheid
Harrie en Milania van Duijvenbode moesten 25 januari afscheid
nemen van hun dochtertje: Jasmijn Emilia.
Ze werd twee weken oud. Geboren op 11 januari wisten de ouders al
dat ze direct moest worden geopereerd.
Alle inspanningen in het UMC Groningen mochten niet baten. De
weken van zorgen en hoop eindigden in verdriet.
Een lied (LB 956) zegt:
We kunnen niet meer verder voor je zorgen, je wiegen, op je kreetjes
zijn gespitst.
Maar weet, al scheidt ons nu een doodse stilte: Liefde sterft niet.
Uw armen wiegen ons en heel de schepping. Ontvang ons kind, God,
aan de dood voorbij.
Geef dat zij ademt op uw levensadem en leeft bij U.
De begrafenis was vrijdag28 januari aan de Schipleidelaan.
We wensen Harrie en Milania en allen die om hen heen staan sterkte
en Gods nabijheid in de tijd die komt.
Ds. Roelof Kloosterziel

In memoriam: Arnout Anthonie Deurloo
Op 26 januari overleed Arnout Deurloo, voluit Arnout Anthonie
Deurloo. Hij was een aantal maanden ziek en kon helaas niet genezen.
Arnout probeerde te vechten tegen zijn ziekte, moest het helaas
opgeven, en kon dat ook accepteren als iets dat bij het leven hoort.
Arnout is 83 jaar geworden, bijna 84, en is ruim 60 jaar getrouwd
geweest met Riet van den Berge. Hij is geboren in Ellemeet in Zeeland
en vond werk hier in Oldenzaal, vooral bij de Reef. Samen met Riet
kreeg hij twee kinderen en later twee kleinkinderen. Hij was trots op
hen. En op het einde van zijn leven kreeg hij het bericht dat een
achterkleinkind verwacht werd. Dat heeft hem heel goed gedaan.
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Arnout heeft ook verdriet in zijn leven meegemaakt. Het overlijden
van zijn dochter Marja, nu anderhalf jaar geleden, is een grote schok
voor hem geweest. Dit verdriet is niet voorbij gegaan, en dat kan ook
niet.
Arnout was geen man van veel woorden, hij wist wel wat hij wilde. Zo
was het heel belangrijk voor hem dat er tijdens de plechtigheid voor de
crematie een zitplaats vrij was voor zijn dochter Marja. Op die zitplaats
is een foto neergezet.
Tijdens de plechtigheid voor de crematie hoorden we de bewogen
verhalen van verschillende familieleden, bewogen met zijn leven en
zijn sterven, bewogen in liefde ook. Er is van Arnout gehouden, ook
door die mensen die niet het woord voerden tijdens de plechtigheid,
maar over hem spraken onder de koffie. “Je was een goed mens”, zo
sprak Arnouts broer in een korte zin. En de anderen hebben hetzelfde
gezegd.
Een goed mens ging van ons heen. Toen ik een paar dagen voor zijn
sterven bij hem was en bij Riet, toen bedankte hij me voor het gebed
dat ik had uitgesproken. Hij vertelde me ook dat hij niet bang was voor
de toekomst, niet bang was voor de dood dus.
Hij rust in vrede, in Gods ontferming.
Ds. Gerco Veening

Vieringen Scholtenhof
Samen bidden en danken. We staan samen stil bij ons leven en dat van
anderen; we zijn ons bewust waar we dankbaar voor zijn en waar we
hulp bij nodig hebben. In gebed en luisterend naar tekst en muziek zijn
we aandachtig ongeveer een half uur tot drie kwartier bij en met elkaar.
Wanneer: Elke derde vrijdag van de maand
Plaats: kapel van de Scholtenhof.
Aanvang 18:30 uur. Na de viering drinken we samen een kopje koffie.
U bent van harte welkom.
Yvonne Meyer, geestelijk verzorger Scholtenhof
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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.
Wanneer: 21 februari, 14 maart, 28 maart, 11 april en 25 april.
Begeleiding: Yvonne Meyer.
Plaats-tijd: Keukenhof, 14:00 – 15:30 uur

Vrijwilligers vacaturebank Hofkerk
Samen moeten we zorgdragen voor een goedlopende en actieve
gemeente en een voltallig, goed functionerend bestuur. We hopen dat,
indien u daartoe in staat bent, een taak op u wilt nemen.
Voor de volgende taken worden vrijwilligers gezocht. Hebt u
belangstelling, neem dan contact op met de persoon die bij de taak
genoemd staat.
Kerkrentmeester
Binnen een klein team van vrijwilligers beheer voeren over de
financiën van de kerkgemeenschap.
Voor informatie bel met Harm Medema (0541) 53 10 52
hmedema@hotmail.com
Bloemenvoorziening
Eens in de zoveel weken zorg dragen voor een bos bloemen voor de
zondagse kerkdienst. Deze kunnen bij onze vaste leverancier
opgehaald worden.
Voor informatie bel met Ria van Dijk (06) 18 67 58 71
riadragt@gmail.com
Winkeltje
Ingebrachte goederen een plek geven in het winkeltje en, bij
openstelling, aan de man brengen. (1 á 2 uur per maand)
Voor informatie bel met Dik Troost (06) 20 98 60 48
diktroost53@gmail.com
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Schoonmaakploeg
Eens in de zoveel weken schoonmaakwerkzaamheden uitvoeren in de
Hofkerk.
Voor informatie bel met Mirjam van Es (06) 13 64 11 62
mirjamhvanes@gmail.com

In den beginne …..
De bevestigingsdienst van zondag 13 februari 2022 heeft op mij diepe
indruk gemaakt. In de preek: handenvol, niets meer te wensen. Ben je
dan rijk? Keer het om. Met lege handen ben je pas rijk. En dan de
kathedraal waar een klein jongetje kijkend naar een gebrandschilderd
raam leert wat een heilige is. Een mens waar het licht doorheen schijnt.
Het doet me denken aan het Anthem een lied van Leonard Cohen
waarin de zinnen voorkomen: “There is a crack, a crack in everything.
That’s how the light gets in”. Wat hebben we een behoefte aan licht.
Jammer dat het geluid niet voor iedereen voldeed. Komt het door het
ontbreken van de headset? Ja, die is een paar weken geleden
geëxplodeerd, zoals mij dat omschreven werd. Als hij weer klaar is
zouden we een experiment moeten doen. Met mannen- en
vrouwenstemmen, hoge en lage stemmen en dan in de kerk mensen die
moeite hebben met een duidelijk geluid. Eerst in een lege zaal en dan
bijvoorbeeld voor een dienst. De kerk is (binnenkort, kan nu al) toch
weer goed gevuld. Ik ben dol op experimenten. Doet u mee?
Met fietstassen vol na de dienst huiswaarts. Er zat een heel interessant
dossier bij: het inspectierapport 2021 over de Hofkerk met 25
bladzijden vol met punten die verbeterd moeten worden op korte en
langere termijn. Lang niet alles kan door de klussenclub aangepakt
worden. Ik heb gehoord dat onze Hofaannemer met een begroting
komt. De kosten zullen niet mals zijn. Is er budget beschikbaar en
hebben we gereserveerd? En dan nog de lindeboom op grond van de
Hofkerk. Die is ziek. Hij zal toch niet bij een storm het loodje leggen
en terecht komen op de Pelgrim of op (nood)Lotje (die hier leerde
lopen aan de hand van Lientje) of op de Hofkerk? Zijn we dan
aansprakelijk, verzekerd?
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Een uiterst interessant artikel kreeg ik heel recent onder ogen.
“Vermogen van de kerk, heeft dat ook een eeuwigheidswaarde?”. Het
gaat dan met name over het interen op het vermogen van een kerk. Is
daar een norm voor. Aan de hand van een wiskundige formule (met
afleiding) worden tabellen geproduceerd waaruit de afname van het
vermogen in de jaren kan worden afgelezen en zo kan men komen tot
een norm. De auteur van het artikel is geen onbekende voor ons allen:
Gerco Veening. Ja, U leest het goed, onze dominee.
We hebben een nieuw beleidsplan nodig. Het aflopende plan heeft als
titel: Dromen – Durven – Doen. We gaan er zeker nog een D aan
toevoegen, die van Denken. Daar zitten we middenin. Samen met een
ervaren beleidsplanschrijver maken we aanzet en daarna zullen we
heel veel mensen aan het werk zetten. Van belang daarbij is het werk
dat Yvonne uit de tafelgesprekken vorig jaar verzameld heeft.
Dan de Hof van Heden. Er is geld aangevraagd bij de gemeente
Oldenzaal en dat is beschikbaar gesteld. En er zal aan de entree van de
Hofkerk gesleuteld worden. Wat en hoe zijn nog open vragen. En daar
zijn er heel veel van. Is dit wat we willen, is dit financierbaar, is de
exploitatie rendabel te krijgen, kunnen we de plannen voldoende
bemensen. Fijn dat er budget is en we hebben echt meer nodig. Wij
zullen met z’n allen aan de slag moeten en bedenk dat we samen veel
kunnen. Doe mee. Laat de Hof van Heden een Huis van Vrede worden.
Jaap Flokstra,
nog maar pas voorzitter kerkenraad

Vanuit de Kerkenraad
En dan is het zondag 13 februari, de dag dat tijdens de kerkdienst 4
nieuwe kerkenraadsleden worden bevestigd en er afscheid genomen
wordt van 3 kerkenraadsleden. Eén van deze afscheid nemers ben ik
zelf, voor mij een afscheid dat vele maar toch vooral positieve
gevoelens en herinneringen oproept. Blij dat ik het stokje mag
overdragen aan een nieuwe groep mensen die de kar verder willen
trekken, maar ook jammer dat ik afscheid neem van een hele fijne club
met mensen die in de kerkenraad zitten. Dit zal dan ook mijn laatste
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bijdrage vanuit de kerkenraad zijn. Ik heb dan wel afscheid genomen
in de dienst maar de officiële overdracht moet nog plaats vinden de
komende weken. In het gesprek met Gerco ter voorbereiding op de
dienst van 13 februari werd de vertrekkende mensen de volgende vraag
gesteld “wat heeft het je gebracht, het kerkenraadswerk”. Mij heeft het
veel gebracht, op geestelijk vlak maar ook op organisatorisch vlak.
Heb vele pieken maar ook de nodige tegenslag en bestuurlijk lastige
situaties meegemaakt. Het blijkt dat het werk in een
vrijwilligersorganisatie anders is dan in het bedrijfsleven, maar in een
kerkorganisatie is het vaak nog lastiger zo lijkt het. Er spelen zoveel
factoren mee, waar ik vooraf nooit bij stil heb gestaan. Ik ben blij dat
ik dit allemaal heb mogen meemaken, waarbij de laatste jaren wel
tropenjaren waren. Ik heb het altijd met veel plezier en vanuit mijn hart
gedaan, en ik had het niet willen missen. Ik heb vele verschillende
mensen, vrienden in deze mooie Hofkerk mogen leren kennen. Als
afsluiting op de vraag van Gerco gaf ik aan dat wanneer het niet zo’n
leuke en inspirerende groep geweest was ik het niet zo lang
volgehouden zou hebben.
De nieuwe kerkenraad krijgt steeds meer vorm, nu deze bijna weer
voltalig is, dit geeft mij een heel fijn gevoel. Wat nog wel aandacht
nodig heeft is dat er nog steeds mensen gezocht worden die namens de
kerkenraad zitten willen nemen in het college van kerkrentmeesters,
dit is nog steeds een zorgenkindje. De kerkenraad hoopt dat op korte
termijn hierin ook weer het bezettingsniveau aanwezig is wat
kerkordelijk wordt voorgeschreven. Binnen de Kleine Ring heeft op
initiatief van onze classispredikant Klaas van der Kamp, al een tweetal
gesprekken plaatsgevonden tussen afvaardigingen van de kerkenraden
om te kijken hoe we bestuurlijke taken misschien samen kunnen
oppakken. Binnen alle gemeentes zijn problemen om de kerkenraad op
pijl te krijgen en te houden. Laten we hopen dat de Hofkerk zolang als
mogelijk is alle taken zelf kan blijven uitvoeren. Belangrijk is dat er
dan wel mensen opstaan die hun verantwoording nemen en zitting
nemen in de kerkenraad als lid van het college. Het zou toch jammer
zijn dat de classis moet besluiten om externe mensen in onze
kerkenraad te plaatsen om mede over onze financiële zaken te gaan
beslissen.
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Nu we nieuwe kerkenraadsleden (een voorzitter van de kerkenraad,
scriba, ouderling en voorzitter van de diaconie) hebben, blijkt dat er
toch mensen hebben gemeend om hun vrijwillige werkzaamheden
voor de Hofkerk te stoppen. De kerkenraad heeft begrip voor dit
besluit, maar betreurt het besluit, en vindt het ook jammer dat zij
hiermee de gehele gemeente raken. Wij betreuren het dat Herman
Arends zijn werkzaamheden voor de klussenclub en de archief
commissie per direct heeft neergelegd. Jammer dat de vele gesprekken
die er plaats hebben gevonden, niet het resultaat heeft opgeleverd
waarbij we allen met een goed gevoel de toekomst tegemoet kunnen
treden. Laten we hopen dat dit besluit van tijdelijke aard is. Namens
de kerkenraad wil ik Herman heel, maar dan ook heel hartelijk en
welgemeend danken voor zijn vele werk voor de Hofkerk. Mocht u na
aanleiding van de ontstane situatie, met iemand van de kerkenraad
willen spreken, schroom niet maar trek iemand van de kerkenraad aan
zijn of haar jas, en ga in gesprek.
In februari is het moderamen bijeen geweest en ds. Gerco was hier
voor de eerste keer bij aanwezig. Vele zaken passeerden de revue,
waaronder het beleidsplan dat door de nieuwe voorzitter Jaap opgepakt
wordt, hij zal een groep samenstellen die samen een aanzet zullen
geven voor een nieuw beleidsplan. Er is ook besloten om voor meer
duidelijkheid naar buiten toe te gaan werken met emailadressen die
eindigen op @hofkerk-oldenzaal.nl. Deze emailadressen zullen de
komende tijd aangemaakt worden, in de Hofstem alsook op de website
zullen deze dan vermeld worden. Het voordeel hiervan is dat bij het
vertrek van personen niet steeds de emailadressen aangepast dienen te
worden. Carnaval kwam ook ter sprake, de mededeling dat in weekend
van Palmpasen de carnavalsoptocht in Oldenzaal plaats vindt, heeft bij
velen de wenkbrauwen doen fronsen. Pastor Reerink van de
Plechelmus heeft Gerco gevraagd of hij meegaat voor een gesprek met
de burgemeester Patrick Welman om ons ongenoegen kenbaar te
maken, dat de optocht niet passend is in de bijzondere periode die
Pasen voor velen van ons is.
Wanneer u deze Hofstem leest heeft de overheid versoepelingen
doorgevoerd, waar wij binnen de kerkenraad, maar ik denk iedereen
heel blij mee is. We zijn bijna weer bij normaal, geen mondkapjes,
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geen 1,5 meter afstand houden, en na de kerkdienst kan er weer
gezamenlijk koffie en thee gedronken worden. Fijn dat we nu 2 jaar na
het begin van de pandemie, weer na een kerkdienst met een kop koffie
in de hand, met elkaar in gesprek kunnen gaan. Ik weet dat velen van
u waaronder ik zelf dit wel gemist hebben. Laten we hopen dat dit een
nieuw begin is, en dat we niet meer terug gaan naar weer een
lockdown.
Tot slot dank ik u allen voor de vele positieve maar ook af en toe
kritische noot die ik heb mogen ontvangen. Ik ben dan wel gestopt als
kerkenraadslid, maar zal zeker niet stoppen als bezoeker van deze
mooie Hofkerk. Ik hoop u nog vaak na een dienst of zo te mogen
spreken. Want de Hofkerk zal ik voor altijd in mijn hart meedragen.
Namens de Kerkenraad, René Dreierink

Collectedoelen van de diaconie in maart
In de komende Veertigdagentijd is het thema van Protestantse Kerk
Nederland de zeven werken van barmhartigheid. Elk collectedoel van
Kerk in Actie past bij een van deze werken.
Op de eerste zondag van de Veertigdagentijd, 6 maart, is de collecte
voor Kerk in Actie/Zending, namelijk voor Rwanda: In het
dichtbevolkte Rwanda leeft 70 procent van de landbouw. Door gebrek
aan grond is het lastig om rond te komen, een gewas verbouwen kan
een gezin niet voeden. Rwandese diaconessen trainen elk jaar 150
boeren om hun demonstratieboerderij. Na de training begeleiden ze de
boeren in hun eigen dorp. Steeds meer ouders kunnen hun kinderen
hierdoor gezonde voeding geven.
13 maart is de collecte weer voor Dorcas, hulp aan de allerarmsten in
Oost-Europa.
In de Indonesische stad Yogyakarta leven veel kinderen op straat.
20 maart is de collecte voor Kerk in Actie/werelddiaconaat voor de
organisatie Dreamhouse. Zij zoekt de kinderen op en geeft
noodopvang en begeleiding. Er is een opvanghuis en onderwijs.
27 maart is de collecte voor de Stichting Armoedebestrijding in
Oldenzaal.
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Project Out of the Box
Zondag 13 maart kunt u weer meedoen aan ons project Out of
the Box. Zoals u 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 20 maart kunt u nog spullen inleveren.
Yvonne Ponsteen

Paasgroetenactie 2022
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook
dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en
Nederlandse gevangenen in het buitenland. Samen met vrouwelijke
gedetineerden in Nieuwersluis maakte justitiepredikant Harma
Zuidersma het kunstwerk dat afgebeeld staat op de paaskaarten. “Het
beeldt Gods licht uit dat schijnt op de gebrokenheid van het leven. Dat
ervaren gedetineerden als geen ander. De draad staat voor de helende
kracht van God. Hij maakt alles weer nieuw.”
Ook onze gemeente doet mee aan de Paasgroetenactie.
Op zondag 6 maart krijgt U bij de ingang van de kerk een kaart. Deze
graag invullen en na afloop van de dienst weer inleveren bij de
diaconie. Graag zelf een pen meenemen.
Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker
als daar ook iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie
deze kaart ontvangt, u mag ervan overtuigd zijn dat een bemoedigende
groet de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis
als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.
Meer informatie over de Paasgroetenactie is te vinden op
protestantsekerk.nl/paasgroetenactie. We hopen dat velen van u
paasgroeten zullen sturen! Hartelijk dank!
Namens de Diaconie, Christien Vrielink
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De Hofvijver
Deze maand weer veel goederen aangeboden gekregen o.a. 2
koffiezetapparaten een staande schemerlamp een keukenmachine en
een tafelschemerlamp plus een 1-persoonsbed met laden. Veel dank
weer daarvoor.
We kregen ook een kinderwagen met alle toebehoren aangeboden
aangezien ze er bij de Huisraadbank nog 2 hebben staan ging dat dus
niet door. Mocht u iemand weten die een wagen kan gebruiken geeft u
dat mij dan door het zou fijn zijn als we er mensen blij mee kunnen
maken.
Mocht u vragen hebben voor klusjes of andere zaken meld ons dat daar
is de diaconie voor en als het mogelijk is helpen wij.
Namens de diaconie, Jet Slinger-de Graaf
Tel.nr 0541 662093 of 06 81504914
e-mail jetslinger10@gmail.com

Zorg voor de aarde – Herstel van de wereld
‘Zorg voor de aarde! Hoe doe je dat in jouw gemeente of parochie?
Hoe kun je de vragen en dilemma's waar de wereldwijde ecologische
crisis ons voor stelt, zo vertolken dat deze inspirerend en bemoedigend
zijn voor de gemeenschap waarin je werkt?’
Zo begint de uitnodiging voor de jaarlijkse Hellendoorn Conferentie
op 28 maart, een studiedag voor predikanten en pastores,
georganiseerd door de classicale werkgroep Kerk en Israël. Inspiratie
hiervoor vormde een boekje met deze titel*
Zorg voor de aarde! Hoe doe je dat? Een goede vraag. Hoe doen wij
dat?
In het verband van de Kleine Ring Noord-Oost Twente beraden wij
ons ook op deze grote vraag. Er is een werkgroepje in het leven
geroepen om een en ander concreter vorm te geven. Ondergetekende
is een van de werkgroep leden. In eerste instantie hadden we een plan
uitgewerkt voor de Veertigdagentijd, met een startbijeenkomst op
Aswoensdag, en een serie sobere (soep)maaltijden op verschillende
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locaties. Met als doel: luisteren naar elkaars verhalen, zonder oordeel,
om te komen tot meer begrip voor de ervaringen en de pijn van de
ander, als het gaat om de toekomst, en de zorgen daaromtrent.
Helaas was de tijd nu te kort om het goed voor te bereiden. Ook was
men hier en daar huiverig voor ‘politiek in de kerk’, met als resultaat
nog meer polarisatie in plaats van meer begrip. We nemen daarom een
wat langere aanloop, en daar horen ook stukjes in de
Ringsproak/Hofstem bij.
De koppeling aan de Veertigdagentijd had te maken met het gebruik
om juist ter voorbereiding op het Paasfeest te vasten. Het vasten, van
oudsher vooral een gebruik in de Rooms-katholieke wereld, is
tegenwoordig herontdekt, ook buiten de kerk, als een manier om
bewuster te leven. Om stil te staan bij wat je eet, en meer dan dat: bij
jouw voetafdruk als kleine mens op deze aarde. Vasten is een oefening
in zelfbeperking. Wie vast richt de aandacht naar binnen, om af te
stemmen op God. Een uiterst belangrijk tegenwicht tegen het
doorgeschoten consumentisme van deze tijd.
Ik weet niet of u gaat vasten. Maar wellicht kunt u thuis, tijdens de
maaltijd, of bij een andere gelegenheid, deze vraag vast eens stellen,
aan elkaar, aan uzelf: ‘Wat kan een rol zijn voor christenen in de strijd
tegen klimaatverandering en zorg voor Gods Schepping?’
Ds. Erna Lensink, Protestantse Gemeente Denekamp

Beëindiging vrijwilligerswerk
Ik heb per direct besloten om te stoppen met alle vrijwilligerswerkzaamheden voor de Hofkerk.
De reden voor dit besluit is kenbaar gemaakt bij de (ex) voorzitter van
de Kerkenraad.
Herman Arends
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Workshop: je eigen paaskaars maken op 25 maart
Wij laven ons aan het leven en het leven deelt zijn klappen aan ons
uit… Het is goed om af en toe de balans op te maken waar je staat.
In deze dagworkshop willen we creatief met deze vraag aan de slag. In
de ochtend bezinnen we ons op wat ons thema is.
Na een uitgebreide lunch en een hapje frisse lucht gaan we in de
middag aan de slag. We zoeken een symbool voor ons persoonlijke
thema en brengen dit over op een dikke kaars met behulp van acrylverf.
Je hoeft niet vaardig te zijn met kwast en verf: middels handige
hulpmiddelen wordt je geholpen het symbool op de kaars aan te
brengen.
Aan het eind van de middag staan we stil bij de verhalen die deze dag
boven zijn komen drijven, welke symbolen de verhalen weergeven en
sluiten we de dag af met een gezamenlijk korte viering.
De workshop wordt begeleid door Yvonne Meyer, geestelijk verzorger
en kunstenaar uit Oldenzaal.
Plaats: Het Franciscushuis, Gravenallee 30, Denekamp
Tijd: 25 maart - aanvang 9:30 uur – eind ± 17:00 uur
Prijs:
€ 65,00 inclusief materialen, koffie, thee, lunch en
begeleidingskosten.
Opgave: Yvonne Meyer (06) 14379278 info@dekernonline.nl of
(0541) 753256 franciscushuis@zustersvandenekamp.nl. Opgeven kan
tot 11 maart.
Groepsgrootte: 8 tot 12 personen.
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De vrucht van de Geest is GEDULD
De vierde vrucht van de geest is geduld.
Het Engelse woord voor geduld is
patience of wel Patiënce. Zo is de naam
van onze Nigeriaanse geloofszuster in de
kerk. Zij noemt de mensen in onze
geloofsgemeenschap ook wel haar
“sisters and brothers from church” of
“mijn familie”. Haar naam betekend geduld, lijdzaamheid,
lankmoedigheid. Terwijl ze vast ook wel eens ongeduldig zal zijn, doet
ze wat mij betreft, haar naam eer aan. Ondanks haar handicap en alles
wat ze heeft meegemaakt in haar leven, draagt ze haar leven
grotendeels geduldig en moedig. Ze staat iedere morgen op in gebed
met God, vol dankbaarheid voor weer een nieuwe dag en ze gaat iedere
avond slapen vol dankbaarheid voor de dag die is geweest. Alles, je
hele leven, bij de gratie van God. Patiënce verwacht heel weinig maar
is in afwachting van. En dat maakt haar zo dankbaar, blij en vol van
leven. Verwachting maakt kribbig, gefrustreerd, afhankelijk enzovoort
wanneer je verwachtingen niet vervuld worden. Patiënce bid,
vertrouwt, wacht af en is geduldig dat er naar haar wordt omgezien. Ze
vertrouwd op God en op ons medemensen. Van mij mag ze, ze is voor
mij een dankbare, grappige en fijne vriendin.
Met een groet, Mirjam van Es.
Uit het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap het volgende
overgenomen.
Ben jij geduldig? In het verkeer ben ik dat niet. Ik fiets door rode
verkeerslichten in mijn stad Amsterdam. Als ik in de auto op een
zebrapad afrijd en ik zie iemand aan komen lopen geef ik nog even
gas. Mijn eigen natuur – of ‘vlees’ zoals de Bijbel dat wel noemt – is
niet zo geduldig. Geduld is schaars in onze samenleving, waar beloofd
wordt dat we morgen in huis hebben wat we vandaag bestellen.
Trek nieuwe kleren aan…
Paulus schrijft over geduld in Kolossenzen 3:12: ‘Omdat God u heeft
uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich
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kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid,
zachtmoedigheid en geduld’. Geduld is een eigenschap die hoort bij
het groeiproces van christenen. In de beeldspraak van kleding roept
Paulus op de oude kleren van ongeduld uit te trekken. Oude kleren
zitten vaak lekker soepel en als gegoten. Maar de Geest wil ons een
‘make-over’ geven. Dat gaat niet buiten ons om, het vraagt een
verlangen naar het nieuwe karakter.
Wat is geduld…
Bij ongeduld staan je eigen programma, doelen, agenda en tijd op de
voorgrond. Een ander die tijd en aandacht vraagt, is een sta- in- de-weg
voor wat je zelf van plan was. Doordat je alle beschikbare ruimte vult
met je eigen plannen, doe je een ander al snel tekort.
Een oude Nederlands woord voor geduldig is lankmoedig. Een
prachtig woord waarin je de combinatie kunt horen van ’lang’ en
‘moed’, ook al klopt dat etymologisch misschien niet helemaal.
Geduld kun je dan zien als de moed om het lang uit te houden met de
ander, lang de verbinding met een ander kunnen bewaren – langer dan
je eigen natuur zou doen. Met de puber die je het leven soms lastig
maakt, het gemeentelid met zijn geklaag, je collega die zo traag is,
enzovoorts. Geduld is dat je ruimte blijft houden voor de ander. Die
ander weet zich daardoor gezien, gehoord en kan zijn verhaal kwijt.
Jezus als voorbeeld…
Het mooiste voorbeeld van geduld is Jezus, die bekend was met de
heilige Geest. Hij heeft ruimte voor Zacheüs, die door de mensen
genegeerd werd. Jezus staat stil bij de roepende blinde Bartimeüs,
terwijl de mensen zeggen: ’Houd je mond’. Jezus wil weten wie hem
aangeraakt heeft in de massa. Een vrouw die van achteren Jezus
aanraakte, wordt door Hem gezien. Jezus neemt de tijd om samen op
te wandelen met de twijfelende, verwarde Emmaüsgangers. Hij luistert
naar hun verhaal en geeft vervolgens onderwijs.
Vraag…
Bij wie word je ongeduldig? Wat is de vrucht van je ongeduld? Wat
verandert er in de relatie als je moed ontvangt om het langer met liefde
vol te houden met de ander?
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VERWONDERING
Een vreemde eend in de bijt
Er lopen sinds vorig jaar bij de vijver naast ons huis een stel eenden
rond. Nu is dat op zich niet zo bijzonder, want eenden zijn er wel meer.
Deze eenden echter, zien er wat anders uit. Ze zijn in de eerste plaats
een stuk groter dan de andere eenden uit de vijver, en ook zijn ze
voornamelijk wit met wat bruin, en een beetje rood op hun kop.
Kwaken doen ze niet.
We hebben het thuis eens opgezocht. Het blijken zogenaamde
Muskuseenden te zijn, een soort die normaal alleen maar in Zuid- en
Midden-Amerika voorkomt. Wij verdenken de moeder-eend van het
stel er echter van, te zijn ontsnapt uit het nabij gelegen dierenparkje
annex pannenkoekrestaurant Klein Afrika, dat vlak bij het Hulsbeek
ligt. (Je kunt er leuk zitten, en ook voor jonge kinderen is het er leuk
met een speeltuin en allemaal verschillende beesten, ik maak even
reclame).
Moeder Muskuseend heeft vorig jaar besloten om de vijver tot haar
nieuwe woongebied te verklaren, en heeft daar ook meteen vijf eieren
uitgebroed. Gevolg: er banjeren nu dus dagelijks 6 grote eenden door
het plantsoen. Een man die regelmatig op de fiets voorbij komt, heeft
zich over hen ontfermt, en verzorgt de catering. Ik schijn volgens de
eenden op hem te lijken, want laatst vlogen ze al tegen mij aan, toen ik
toevallig voorbij fietste, op weg naar de supermarkt. Toen schrok ik
toch wel even, want van heel dichtbij zijn ze best groot.
De andere eenden,waterhoentjes, de futen en andere vijverbewoners
vinden alles best. Ze hebben het druk genoeg met elkaar. De familie
Muskuseend blijft ook gemoedelijk bij elkaar, ondanks dat zoon
Muskuseend al een kop boven zijn moeder uitsteekt. Ze zoeken
meestal hun eigen plekje in het groen.
Maar laatst zag ik iets wonderlijks. Moeder en kinderen zwommen (Ik
wist niet dat ze dat konden) op een dag in de andere visvijver verder
op, het domein van de eenden. De vaste bewoners tolereren elkaar
nauwelijks, en maken elkaar regelmatig het leven zuur, waarbij het er
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soms bijzonder driftig aan toe gaat. Donald Duck is wat dat betreft een
representatief voorbeeld.
De Muskuseenden zwommen, netjes in een rijtje achter elkaar, heel
rustig een rondje in de vijver. De andere eenden keken toe en gingen
weer verder met hun dagelijkse werkzaamheden. Ze zagen de eenden
misschien wel, maar het maakte hen niet uit dat ze er wat anders uit
zagen, en zich wat anders gedroegen. Ons doen ze geen kwaad dus laat
ze, schenen ze te denken.
Kijk, en daar kunnen heel wat mensen in Nederland nu eens een
voorbeeld aan nemen. Wat maakt het uit hoe je eruit ziet, en of je nu
uit Nederland komt of niet. Of je nu wel of liever niet varkensvlees eet.
Of je nu bid tot God of tot Allah. Uiteindelijk zwemmen we allemaal
in dezelfde vijver, die toevallig Wereld heet.
Maar nu niet allemaal tegelijk naar de vijver komen om de
Muskuseenden te bewonderen, want dan gaan ze nog naast hun poten
lopen van verbeelding!
Martin Kila.

Hartelijk dank!
Op mijn nieuwe adres in Weerselo stond de heer Bertus van Dijk
plotseling voor me met een fraai boeket bloemen van de Hofkerk!
Ik was blij verrast! Bedankt!
Wim Hendriks
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Redactie Hofstem
Aanleveren kopij
U kunt de kopij (bij voorkeur) digitaal aanleveren.
E-mailadres: hofstem@hofkerk-oldenzaal.nl

Uiterlijke
inleverdatum:
17 maart
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: 25 maart 2022
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

27

28

