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

Scriba
Vacant

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
In deze tijd, met de liturgische kleur groen, leven we toe naar de 40dagentijd. De periode voor Pasen. Mét een aantal gastpredikanten
maar gelukkig ook weer met een eigen predikant in de persoon van
Ds. Gerco Veening. Velen van ons hebben al kennis gemaakt, al dan
niet 'digitaal'. Het is nog altijd mogelijk de kerkdiensten 'life' mee te
maken! Meldt u zich wel even bij ons aan dat u de dienst wilt
bijwonen?
Op zondag 30 januari gaat Ds. Huib Stolp uit Denekamp bij ons voor.
De man van de vaste predikant Ds. Erna Lensink aldaar.
De week daarop, 6 februari, komt Ds. Egbert van Houwelingen uit
Hengelo naar de Hofkerk. Henk Warnaar bespeelt het orgel.
De 13e februari gaat 'onze' eigen predikant Ds. Gerco Veening voor.
Ds. Wim Blanken uit Zutphen gaat op 20 februari voor, een bekende
voor velen omdat hij lange tijd in Oldenzaal predikant was en zich
nog steeds zeer betrokken voelt bij de Hofkerkgemeente!
Op carnavalszondag, 27 februari, komt Ds. Johan Meijer uit Borne
naar de Hofkerk. Ook een graag geziene gast bij ons. Organist is
Henk Warnaar.
Rest ons u fijne en inspirerende diensten toe te wensen en ik sluit af
met dit gedicht van Petra Groeneveld
Koos Schollaardt

Gedragen door Zijn liefde
Zijn Liefde geeft mij vleugels
Zijn Liefde geeft mij kracht
Mijn hart is vol van Liefde
omdat ik Hem verwacht.
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Gedragen door Zijn Liefde
omgeven door de wind
voel ik Zijn Zonnestralen
Hij zegt, jij wordt bemind.
Geloof om vol te houden
in al mijn aardse strijd
Hoop op Hem vertrouwen
de Liefde wint 't altijd.
Zo ga ik met Hem verder
Zijn Liefde deel ik uit
geef Hoop aan hopeloze
Geloof dat hier ontspruit.
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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

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

Administratie kerkleden
E-mail: ledenadministratie@
hofkerk-oldenzaal.nl
Correspondentieadres:
Dhr. H. Meulenbeld
Dauwnetel 7, 7577 AG Oldenzaal
Telefoon 06-50666608

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

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

Zondag - 6 februari - 10.00 uur
Voorganger
Ds. E. van Houwelingen (Hengelo)
Ouderling
Mevr. R. van Dijk
Diaken
Mevr. B. Frowijn

Ontvangst bij deur
Mevr. R. van Dijk
Organist
Dhr. H. Warnaar
Collectes
1) Kerk in Actie/Werelddiaconaat
2) PKN vorming en toerusting

Zondag - 13 februari - 10.00 uur
Voorganger
Ds. G. Veening
Ouderling
Dhr. B. Post
Diakenen
Dhr. J. Bruil

Ontvangst bij de deur
Dhr. B. Post
Organist
Dhr. J. Schollaardt
Collectes
1) Kerk in Actie/Noodhulp
2) Eigen jeugdwerk

Zondag - 20 februari - 10.00 uur
Voorganger
Ds. W. Blanken (Zutphen)
Ouderling
Dhr. H. Medema
Diakenen
Dhr. F. Woordes
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Ontvangst bij de deur
Mevr. I. Simao
Organist
Dhr. J. Schollaardt
Collectes
1) Project kleine ring
2) Orgelfonds

5

Een warm welkom
Op 9 januari deed ik intrede in de Hofkerk te
Oldenzaal. Het was een heel warm welkom.
Binnen
de
mogelijkheden
die
de
coronamaatregelen ons bieden is werkelijk
alles uit de kast gehaald.
Ik ben nu een poosje aan het werk in uw
gemeente en het voelt heel goed. Ik krijg heel
veel medewerking om mijn werk te kunnen
doen, ik word wegwijs gemaakt en ik mag
alles vragen (ik vraag niet om pincodes).
Het gaat dus gewoon goed en dat wilde ik u vertellen.
Ds. Gerco Veening

Redactie Hofstem
Aanleveren kopij
U kunt de kopij (bij voorkeur) digitaal
aanleveren.
E-mailadres: hofstem@hofkerk-oldenzaal.nl

Uiterlijke
inleverdatum:
17 febr.
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 februari 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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Bezorgd?
In deze tijd is er veel dat ons zorgen geeft. Een pandemie met
verschillende varianten, de stikstofcrisis, klimaatproblemen, er is heel
veel. En daarbij komen ook vaak de zorgen die je als mens
persoonlijk kunt hebben, omtrent je werk, je gezondheid, degenen die
dicht bij je staan, zoveel is er te noemen.
Ook zijn er zorgen omtrent de toekomst van de kerk, hoe zal het zijn
over tien of vijftien jaar? Welke richting kunnen we gaan, zo dat het
goed is. Blijft het zoals het is, of wordt het anders? En als het anders
wordt, is dat dan erg? Vragen en zorgen.
En dan lees ik in Mattheüs 6:25: Daarom zeg ik jullie: maak je geen
zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je
lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan
voedsel en het lichaam niet meer dan kleding. Jezus spreekt deze
woorden in de zogenoemde bergrede. Hij is een berg opgegaan en
spreekt daar deze lange rede (er staat nog veel meer in dan dat ik
hierboven citeer). Een rede die ook vragen oproept en zeker dit citaat.
Roept Jezus hier op tot naïviteit? Het is toch logisch dat je als mens
van tijd tot tijd zorgen en vragen hebt? Wie bijvoorbeeld de
klimaatproblematiek op zich in laat werken, die ontkomt er toch niet
aan dat zij of hij zich zorgen maakt? En de toekomst van de kerk is
onduidelijk. Er zijn heel wat kerkelijke gemeenten waar de eindjes
moeilijk aan elkaar te knopen zijn, financieel en voor wat betreft
vrijwilligers, die zorgen zijn echt terecht. Roept Jezus dan op om er
maar niet naar te kijken, je hoofd bij wijze van spreken in het zand te
steken? Sloot Jezus zelf de ogen voor de werkelijkheid?
Nog even kijkend naar deze oude tekst, kom ik er achter dat er een
diepere betekenis zit in de woorden “maak je geen zorgen”. Dit
werkwoord “zorgen maken” heeft ook de betekenissen “tobben” of
“te diepzinnig nadenken”. En dan wordt het anders. “Maak je geen
zorgen” heeft dan ook de betekenis dat je zorgen je niet hoeven te
beheersen. Dan hoef je je ogen niet te sluiten voor wat er eventueel
komt, je mag dan weten dat er altijd toekomst zal zijn verder dan dat
jij en ik kunnen zien. Maak je geen zorgen, laat de zorgen ons niet
26
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overheersen. Zo leefde Jezus, om jaloers op te worden. En……ik
denk dat Jezus er van uit ging dat mensen zo kunnen leven.
Dus….wij ook.
Ds. Gerco Veening

Vanuit de Kerkenraad
We hebben de eerste weken van het nieuwe jaar al weer achter ons
liggen. We zitten nog steeds in een lockdown, er zijn nog veel
beperkingen waaraan wij ons dienen te houden. Voor ons als kerk
heeft dit tot gevolg dat er op de zondag maximaal 50 bezoekers in de
kerk aanwezig mogen zijn, en dat wij ons nog steeds aan de
richtlijnen van de overheid dienen te houden, 1,5 meter afstand
houden van elkaar, bij het verplaatsen in de kerkzaal mondkapjes op,
en na de dienst geen koffie. We hopen dat eind januari de overheid
toch meer versoepeling toelaat omdat men ziet dat de stijgende
positief geteste personen niet in de pas lopen met het aantal
ziekenhuisopnames. Laten we hopen dat er op korte termijn weer
meer mogelijk is en dat we na de dienst weer samen koffie kunnen
drinken, en met elkaar in gesprek gaan.
Onze predikant ds. Gerco Veening is tijdens de dienst van 9 januari
aan onze gemeente verbonden. Het was wel jammer, dat door de
corona richtlijnen, we maar maximaal 50 personen mochten
ontvangen voor deze dienst. Velen hebben het helaas via de live
stream moeten volgen. De kerkenraad heeft het voornemen om
wanneer het weer mag dat we zonder beperkingen bij elkaar mogen
komen, een bijeenkomst organiseren waarbij ieder gemeentelid
uitgenodigd zal worden om hierbij aanwezig te zijn en kennis te
maken met Gerco Veening.
Gerco heeft zijn eerste gesprekken al gehad met Yvonne Meyer die
hem de komende tijd zal begeleiden en waar nodig ondersteunen.
Zijn eerste gesprekken met gemeenteleden hebben al plaats
gevonden, mocht u behoefte hebben aan een gesprek met hem dan
verwijs ik graag naar zijn gegevens in deze Hofstem.
8
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De kerkenraad heeft ook haar eerste vergadering in het nieuwe jaar
gehad. We konden gelukkig fysiek bij elkaar komen in de kerkzaal.
Er is gesproken over het beleidsplan dat dit jaar vernieuwd zal
moeten worden. Afgelopen jaar heeft de kerkenraad besloten om
hiermee te beginnen wanneer ds. Gerco Veening actief is in onze
gemeente. We merken ook dat het nog steeds moeilijk is om
vrijwilligers te vinden voor verschillende functies binnen onze kerk.
De jeugd heeft de toekomst, maar ook na diverse oproepen in de
Hofstem, heeft zich tot op dit moment nog steeds niemand gemeld
om iets te doen binnen de kerk. Zoals we al vaker hebben aangegeven
is de kerk van ons allen en moeten we het met zijn allen doen.
“Niemand hoeft aan de zijlijn te staan”. Neem uw
verantwoordelijkheid en meldt u aan voor een taak binnen onze kerk.
Verderop in deze Hofstem staat een oproep voor vrijwilligers die
taken van Ina kunnen overnemen. Zoals ook al in de voorgaande
Hofstem geschreven is zullen er taken die Ina in overleg met de
kerkenraad heeft afgestoten wel opgepakt moeten worden. Ik vraag u
allen om uw verantwoordelijkheid te nemen en hoe weinig u
misschien zou kunnen of willen doen, vele handen maken het werk
lichter.
Yvonne Meyer verricht veel pastoraal werk en is in de periode dat wij
geen eigen predikant hadden de pastoraal coördinator geweest (is dat
nog steeds). Wij mogen heel erg blij zijn dat wij zo’n kracht in ons
midden hebben, maar ik weet dat velen van u haar ook zeer
waarderen voor het vele werk dat zij voor de kerk doet. Eind 2020
heeft de kerkenraad de opdrachtovereenkomst met Yvonne van 4 uur
naar 8 uur per week verhoogd, voor de periode dat wij geen eigen
predikant hadden. Afgesproken werd dat wanneer er een nieuwe
predikant zou zijn, de overeenkomst zal eindigde. De kerkenraad
heeft in overleg met Yvonne afgesproken dat wij vanaf 1 januari
2022 een nieuwe opdrachtovereenkomst aangaan voor 4 uur per week
pastorale ondersteuning, en aflopend 1 juli 2022. Ds. Gerco Veening
zal samen met de ouderlingen het pastoraat oppakken. Mocht dan
blijken dat wij toch nog gebruik willen blijven maken van de betaalde
kracht Yvonne dan zal in overleg met haar hierover gesproken
worden. Daar Yvonne een opdrachtovereenkomst met de Hofkerk
24
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heeft kan dit in overleg met elkaar op elk moment aangepast worden.
Wij willen Yvonne hartelijk danken voor haar vele werk dat zij voor
onze gemeente tot nu toe heeft gedaan en nog steeds doet.
Tijdens de kerkenraad is er afscheid genomen van onze consulent ds.
Roel Kloosterziel, wij hebben hem bedankt voor zijn ondersteuning
en toewijding het afgelopen predikant loze tijdperk. Verder is er ook
afscheid genomen van Joke Flokstra, die een week voor de
kerkenraad al afscheid heeft genomen van de diaconie. In deze
diaconie vergadering is ook afscheid genomen van Gerrit Dortland en
ondergetekende. Ik wil iedereen namens de kerkenraad hartelijk
danken voor het werk wat jullie hebben gedaan voor de Hofkerk.
Tot slot wil ik u hierbij mededelen dat wij als kerkenraad het
voornemen hebben om Yvonne Meyer als kerkenraadslid te
bevestigen in de functie van ouderling. Mocht u hiermee niet kunnen
instemmen heeft u de mogelijkheid dit bij mij kenbaar te maken, tot
14 dagen na het verschijnen van deze Hofstem.

Ik ben blij dat je graag wilt komen en dat je ook weet dat het moet en
beseft dat je het nodig hebt.
Daarom verwacht Ik je, elke zondag.
Je Vader!!!

Namens de Kerkenraad, René Dreierink

Meeleven
De heer Ernst van Olffen heeft goede en slechte dagen; zijn toestand
stabiliseert zich ietwat. Zoon Jeroen is nauw betrokken bij het welzijn
van Ernst. Dat geeft hem een liefdevolle basis in deze lastige periode
in zijn leven. (Wilt u Ernst een kaartje sturen, neem dan contact op
met Yvonne Meyer)
Mevrouw de Buijzer, Johanna van Burenlaan 207, is vanuit het
ziekenhuis overgeplaatst naar de Eschpoort (Boulevard 1945 55,
7511 AD Enschede) een verpleeg/verzorgingshuis. Ze hopen dat ze
snel naar een plekje in Oldenzaal kan, maar dat is nog niet zo
makkelijk.
Meneer Deurloo van de Kamperfoeliestraat 24 is ernstig ziek. Hij is
een aantal dagen opgenomen geweest in het MST, maar gelukkig is
hij nu weer thuis. De situatie is zorgelijk.
We wensen allen, ook die hier niet zijn vermeld, veel beterschap toe
en sterkte en lieve mensen om u heen.
10
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Uw toegenegen,
I.K. Ben te Druk

Het pastoraal team

In Memoriam Herman van der Toorn
* 28-9-1931  12-1-2022

Brief van God
Lief kind,
Wat heb ik je toch een zwaar kruis opgelegd door mijn dag precies
op zondag te laten vallen en dan nota bene nog wel na een vrije
zaterdag.
Maar ik zal het je uitleggen: de maandag is al vanouds bedoeld als
wasdag en op dinsdag wordt de was gestreken, ’s woensdags
knoopjes aanzetten en kleine karweitjes doen en met de kinderen de
vrije middag doorbrengen. Op donderdag krijgen de slaapkamers
hun wekelijkse beurt en op vrijdag wordt de rest van het huis gedaan
om jouw bezoek in het weekend waardig te kunnen ontvangen. Dan
kun je op zaterdag uitslapen en de boodschappen doen en je man kan
na zijn vijf werkdagen aan z’n auto knutselen. Ja en nou die zondag
hé?
Dan mag jij op visite: Bij Mij, want Ik wil dan met jou even bijpraten,
wéér of geen weer, bossen of geen bossen, zin of geen zin!
Zes dagen in de week kijk ik dag en nacht naar je om, als je thuis
bent, voor een stoplicht staat, in de supermarkt loopt, niet in slaap
kan komen. Altijd en overal ben Ik bij jou.
En nu wil Ik gewoon dat je op mijn dag bij Mij op bezoek komt en
ook regelmatig bij Mij aan tafel komt.
22

Op maandagmiddag 17 januari hebben wij in de Hofkerk afscheid
genomen van Herman van der Toorn. Met Herman is een markant
persoon heengegaan. In de dienst hebben familie en vrienden hun
verhalen met ons gedeeld. Herman was een betrokken mens; als er
ergens vrijheid in het geding was bij mensen, dan probeerde hij daar
aandacht voor te creëren en er ook vaak praktisch wat aan de te doen.
Daar zette hij graag zijn uitgebreide netwerk voor in. Mensen die
hem in die rol hebben leren kennen, zo hoorden wij, gingen van deze
mens houden, sloten hem in zijn hart, werden vrienden voor het
leven.
De basis voor de gedrevenheid waarmee hij de dingen deed die hij
deed, kunnen liggen in zijn verleden. Als jochie van vóór de oorlog
maakte hij al kennis met armoede en afhankelijk zijn van een
organisatie. Met klassenverschil, met ongelijkheid. Hij wist hoe het
voelde om er niet bij te horen. Deze en andere ervaringen heeft hij
weten om te zetten naar een kracht en gedrevenheid in zijn volwassen
leven, waarin hij opkwam voor de medemens. En daarin ging hij ver:
want veel van de mensen waar hij voor streed waren al lang
overleden en heeft hij niet persoonlijk gekend. Denk aan
oorlogsslachtoffers. Aan Joodse mensen uit Oldenzaal. Aan de
burgerslachtoffers die gevallen zijn bij het bevrijdingsfeest in
Oldenzaal.
Ook voor de Hofkerk heeft Herman veel gedaan met een nooit
aflatende energie en creativiteit. Er ontsproten heel wat ideeën aan
zijn brein die hij ook vol vuur en met hulp van anderen in een vorm
wist te gieten.
Zijn geloof bleef een gevecht dat geen einde kende. Met zijn hoofd
probeerde hij het te begrijpen, terwijl hij met zijn daden God zijn
leven lang ‘in praktijk heeft gebracht’.
11

Herman is ‘oet de tied kom’n’
Herman is nu in Gods tijd.
Yvonne Meyer

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.

Bedankt!
Wat een verrassing dat Christien Vrielink ineens op de stoep stond
met een bloemetje van de Hofkerk. Dat doet goed. André is na ruim
acht maanden ziekenhuis en revalidatiecentrum nu al weer 3
maanden thuis verder aan het revalideren, heel langzaam gaan we de
goede kant op.
Bijzonder om te merken dat er nog steeds vanuit Oldenzaal met ons
mee wordt geleefd. Dank!!!
Een hartelijke groet uit Nieuw Amsterdam,
Marja van de Langemheen en André Mooij

Brief aan God
Lieve Heer,

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 (2)
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
Schoonmaakploeg
Eens in de zoveel weken schoonmaakwerkzaamheden uitvoeren in de
Hofkerk.
Voor informatie bel met Mirjam van Es (06) 13 64 11 62
12

Het spijt me dat U de zondag op zo’n vreemde dag hebt gezet. Ziet U,
het zit zo. Wij zouden veel beter en veel geregelder naar de kerk
kunnen komen als U een andere dag had gekozen. Nu is het juist de
dag, die volgt op een week van hard werken. Meestal zijn we dan erg
moe en willen we graag wat uitrusten. Bovendien gaat er juist een
zaterdag aan vooraf. Mijn man zit dan te knutselen aan de auto en de
kinderen en ik hebben dan ook van alles te doen.
’s Avonds gaan we vaak uit of we ontvangen bezoek. Van vroeg naar
bed gaan is dan geen sprake. Kunt U ons dan kwalijk nemen dat we
de volgende dag wat uitslapen?
Verder valt het ons op dat ’t juist ’s zondags vaak guur en koud weer
is of dat het regent. Is het een keer wél mooi weer, dan willen we er
wel eens op uit naar de bossen of zo. Tenslotte zitten we altijd in de
stad en zoals ik al zei, ’s zaterdags komt er niet veel van.
Ziet u, Heer God, ik schrijf dit, omdat ik zo graag wil dat U de zaak
ook eens van ons standpunt beziet. Het is echt niet onze schuld of
onwil dat we ’s zondags zo weinig in de kerk komen. We zouden
graag willen en we weten dat het moet en ook dat we het nodig
hebben. We willen alleen maar zeggen, dat het werkelijk niet kan en
we hopen dat U ons zult begrijpen.
21

(de Vader) is de God van de vrede. Vrede als vrucht van de Geest is
een diepe ervaring van heelheid en harmonie in relaties. De Geest wil
dit als vrucht in ons laten groeien. Uit onszelf komen vaak heel
andere dingen naar boven: onvrede, irritatie over situaties, mensen en
ook over onszelf! Gods Geest wil dat deze onvrede minder wordt en
vrede meer ruimte krijgt.
Als we deze vrede kunnen ontvangen en onszelf eigen maken,
verandert dat niet alleen onszelf. En dat is ook de bedoeling. Een
vrucht is er niet om alleen zelf van te genieten, maar ook om anderen
te laten genieten. Denk maar aan de uitspraak van Jezus: ‘Gelukkig
de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd
worden’ (Matteüs 5:9). Wie de vrede, de harmonie van God in zich
draagt, gaat die ook uitdelen. Zo iemand weerspiegelt het karakter
van God.
Vraag…
Waar ervaar jij onvrede, gebrek aan sjalom?
In welke situatie zou jij vredestichter kunnen zijn?
Nodig de heilige Geest uit om in de situaties die je benoemd hebt de
vrucht van de vrede te geven.
De volgende maand de vierde vrucht van de Geest: GEDULD.
Met een harte groet,
Mirjam van Es.

Dankbetuiging
Uw warmte tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve
Geeke Koster-Hammink heeft ons onvoorstelbaar goed gedaan. We
kregen zo veel troostvolle woorden, zo veel mooie herinneringen, dat
het helaas ondoenlijk is om een ieder persoonlijk te bedanken. Al die
reacties dragen we in ons hart mee met Geeke.
Namens de familie
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mirjamhvanes@gmail.com
Project Kunst & Religie
Met een aantal kunstenaars geven we elk jaar creatief vorm aan het
jaarthema van de Hofkerk. Zes schilders en een beeldhouwer gingen
er voor het laatst in 2020 mee aan de slag. Die doeken zullen
binnenkort weer in de Hofkerk te zien zijn.
Twee kunstenaars stoppen helaas dit jaar om persoonlijke redenen en
een moet dit jaar overslaan wegens andere drukke werkzaamheden.
Wij zijn daarom op zoek naar schilders die voldoende talent en
ervaring in huis hebben om een beeld neer te zetten van het thema
van dit jaar en dat is ‘Veerkracht’.
Hebt u talent en inspiratie of kent u iemand die dat heel goed zou
kunnen? Wilt u zich dan melden bij ondergetekende? Wacht niet te
lang met u te melden: we willen graag weer aan de slag om er iets
heel bijzonders van te maken.
Yvonne Meyer, projecttrekker

Hofkerk Oldenzaal op Facebook
De Facebookpagina van de Hofkerk heeft een nieuwe beheerder:
Indy van Panhuis. We zijn heel blij dat de pagina weer beheerd wordt
na het vertrek van Clary Lentfert.
Als je een foto of activiteit van de Hofkerk op Facebook wil (laten)
zetten, stuur deze dan naar vanpanhuisindy@gmail.com , zij zet een
en ander vervolgens op onze site.
En…Indy alvast bedankt voor je inzet!
Yvonne Ponsteen

Collectedoelen van de diaconie in februari
06 feb.: Kerk in Actie/Werelddiaconaat: Oeganda, goed boeren in een
lastig klimaat
13

Klimaatverandering zorgt in het noorden van Oeganda voor steeds
meer droogte en overstromingen. Het wordt steeds moeilijker om
genoeg voedsel te verbouwen. De Oegandese Anglicaanse kerk
steunt boeren en boerinnen in hun strijd om het bestaan. Ze krijgen
(landbouw)training op demonstratievelden. Daar leren ze hoe je met
droogtebestendige zaden en hout besparende ovens, door bomen te
planten en oogst goed op te slaan beter bestand bent tegen het
klimaat. De boeren geven hun kennis weer door aan anderen.
13 feb.: Kerk in Actie/Noodhulp: Nepal, meer werkgelegenheid voor
jongeren. Omdat de werkloosheid in Nepal hoog is, vertrekken veel
jongeren naar India, Maleisië of de Golfstaten. Daar zijn de arbeidsomstandigheden erbarmelijk en de lonen laag. Door de coronapandemie moesten veel van deze arbeidsmigranten terugkeren. Kerk
in Actie creëert in Nepal voor 2500 jongeren werkgelegenheid, zodat
zij in hun eigen omgeving een menswaardig bestaan kunnen
opbouwen. De jongeren krijgen een landbouwtraining of vakopleiding en een stageplek en coaching. Ook worden zij in contact
gebracht met afnemers of werkgevers.
20 feb.: Project Kleine Ring. Het collectedoel van de Kleine Ring
voor 2022 is: Stichting Wens Ambulance Oost-Nederland. Deze
stichting heeft als doel de (vaak laatste) wensen van (pre)terminale en
ernstig zieke personen mogelijk te maken door daarvoor liggend
vervoer aan te bieden. Onder begeleiding van vrijwilligers beleven
deze mensen een onvergetelijke dag waarbij ze in het zonnetje
worden gezet en hun ziekte even kunnen vergeten. 27 feb.: Stichting
Armoede Bestrijding Oldenzaal.
Namens de diaconie, Joke Flokstra

Enthousiaste kindernevendienst- en crèche leid(st)ers
gezocht!
Omdat ik geen reacties heb mogen ontvangen van het artikel in de
Hofstem van december ’21, doe ik hierbij een herhaling van de
oproep om het nogmaals onder de aandacht te brengen.
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toepasselijk lied, dat leest als een mooi gedicht, “Eensgezind in de
Heer”
Heer aan Uwe voeten
en op U gericht,
mogen wij genieten
van Uw onderricht.
Geef dat wij gehoorzaam,
aan Uw voeten stil
luist’ren wat U zeggen
en ons leren wilt.

Leer ons toch verstaan Heer,
door Uw Heil’ge Geest,
wat voor ons Uw wil is,
dat te doen het meest.
Geef ons kracht te hand’len
wat Uw woord ons wijst,
opdat heel ons leven
U is toegewijd.

Uit het NVBG het volgende;
De vrucht van de Geest is vrede, zo schrijft Paulus in Galaten 5:22. In
het Grieks staat er eirènè. Onze naam ‘Irene’ is hiervan afgeleid.
Alomvattend..
In het Oude Testament (Hebreeuws) is het woord voor vrede sjalom.
Dit woord heeft een veel diepere inhoud dan de afwezigheid van
ruzie, conflict en onvrede. De vrede die God geeft, is dat alles klopt,
alles functioneert zoals het bedoeld is. Vrede is een situatie waarin je
je op je gemak voelt bij God en bij elkaar, je voelt je thuis. Als er
vrede is, dan is er gaafheid, heelheid en harmonie. In het Oude
testament was het vredeoffer een hoogtepunt binnen de offerdienst.
Drie ‘partijen’ genoten van dit vrijwillige offer. Een deel van het
offerdier was voor God bestemd. Een ander deel was voor de
priesters. Maar het grootste deel mocht de offeraar weer mee
terugnemen om samen met zijn gezin te eten (zie Leviticus 3, 7 en 1
Samuël 1). Zo kon iedereen letterlijk proeven van de harmonie en
verbinding die Gods vrede teweegbrengt.
‘Zoals de wereld die niet geven kan..’
De bron van vrede is God zelf. Daarom noemt Paulus Hem
herhaaldelijk ‘de God van de vrede’ (Romeinen 15:33 en 16:20).
Jezus spreekt veelvuldig zijn vrede uit over zijn angstige leerlingen.
In Johannes 14:27 zegt Hij: ‘Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik
jullie, zoals de wereld die niet geven kan.’ Vrede is dus wat de Geest
als vrucht werkt, wat Jezus uitspreekt over zijn volgelingen en God
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gaat, niet zichtbaar en niet hoorbaar, en nauwelijks merkbaar, maar
altijd met ons verbonden.
Martin Kila.

De derde vrucht van de
Geest is VREDE
“Er is geen weg naar vrede, vrede
is de weg”, is een gevleugde
uitspraak van Mahatma Ghandi.
Wanneer je dit leest, dan zit je dus
je hele leven lang op die weg van
vrede. Wat staat ons dan ‘in de
weg’ wanneer we geen vrede ervaren? Dat kan zijn onvrede over
jezelf, over anderen, irritaties, gemopper, disharmonie. Nog
duidelijker gezegd; je botst dan met de vrede, de wil van God. ‘U wil
geschiede’ is het, en niet mijn wil.
Ook binnen onze kerkmuren is sprake van onvrede. En wat doen we
hiermee? Staan we voor wat ons drijft zoals het staat beschreven op
de website van onze kerk; ‘in de Hofkerk geloven wij in God en
daarmee in de medemens. We beleven ons geloof met handen, hart en
hoofd. Onze drijfveer is het geloof in God en Jezus met als leidraad
de verhalen uit de bijbel’. Wat lezen we in die bijbel en wat doen we
er dan mee, zijn we praktiserend genoeg?
In ‘de derde vrucht van de Geest is vrede’ van het Nederlands
Vlaams Bijbelgenootschap, roept de schrijver ons op om de Heilige
Geest uit te nodigen, om te bidden voor vrede. Het is de bedoeling
dat wij onze eigen onvrede overstijgen en dat wij als
geloofsgemeenschap ‘eensgezind in streven en van Geest zijn’.
Filippenzen 2: 1-2.
Bid je met mij mee, voor vrede, voor jezelf, je omgeving, onze
geloofsgemeenschap? Dat we elkaar vinden op een weg met God.
Durven we te staan voor wat we geloven? Hieronder nog een heel
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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. Hetgeen 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 012 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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VERWONDERING.
Een nieuw jaar
Ik heb voor de aardigheid eens opgezocht hoe vaak het woordje
‘nieuw’ voorkomt in de bijbel. Het staat er in totaal 39 keer, 21 keer
in het Oude Testament, en 18 keer in het Nieuwe. Niet dat ik de hele
bijbel erop heb nagezocht, hoor. Internet hielp me een handje.
‘Nieuwe’ komt overigens 67 keer voor, en wordt vaak gebruikt
samen met ‘maan’ omdat met een ‘nieuwe maan’ vaak een bepaalde
periode werd aangegeven. Weet u dat ook weer. De bekendste
‘nieuwe’ is natuurlijk die van Johannes, die in Openbaringen spreekt
van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Daarover zongen we als
kind vroeger al. Begreep u die tekst? Ik alleen de eerste zin: ”Nu gaan
de bloemen nog dóóóód, nu gaat de zon nog onder…”. De zin in het
refrein, “Alles wordt nieuw, de hemel en de ááárde” ging mij als
pakweg achtjarige ver boven de pet.
En dan natuurlijk de bijbel zelf. Het Nieuwe Testament. Maar net
zomin als het nieuwe jaar dat we net een maandje zijn begonnen, los
staat van het oude jaar, staat het Nieuwe Testament los van het Oude.
Wist u dat het in de Griekse vertaling testament ‘diathèkè’ is? Wat
echter in het Grieks weer vaak gebruikt werd bij een wilsbeschikking
of een contract. Een verbond dus. Je zou testament dus ook kunnen
lezen als een verbond. Het Oude en Nieuwe Verbond. Een verbond
dat God sloot met Adam, maar dat al snel weer door een listige slang
verbroken werd. God probeerde het in de eeuwen daarna weer te
herstellen met Israël, maar dat bleef, als we Mozes en de profeten
mogen geloven, maar een weerbarstig volkje. Tot er een man uit
Nazareth kwam. Een nieuwe Adam, met wie het verbond niet
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verbroken werd, en die het verbond met de mensen, dat zolang
geleden begonnen was, in vervulling bracht.
Tja, en waarom denk ik daar nu aan? Een nieuw jaar is weer
begonnen. Weer, moet ik zeggen, want het is ieder jaar hetzelfde
liedje. We hebben verwachtingen, hoop, en misschien het voornemen
dingen helemaal anders aan te gaan pakken. Elke dag op de fiets naar
het werk of naar de winkel bijvoorbeeld. Maar misschien verwacht en
hoopt u wel helemaal niets. En pakt u gewoon weer de auto. Fietsen
met dat natte weer kan toch ook niet gezond zijn.
Managers, vooral de interim, houden er wel van. Veranderen.
Vernieuwing. De schop gaat er onder. Afdelingen worden
gereorganiseerd, mensen krijgen andere functies, sommigen krijgen
helemaal geen functie meer, en de mappen gaan van tafel, want alles
moet digitaal. Dat zal ze leren. Oud is fout, en de manager gaat
voortvarend te werk om alle hobbels in zijn afdeling glad te strijken.
Wanneer zijn contract erop zit, is er meestal in zo’n bedrijf niet veel
veranderd. Goed, de bureaus ogen wat frisser, de planten op de
vensterbank zijn verdwenen, en iedereen heeft een laptop. Maar de
problemen, die al ver vóór zijn tijd bestonden, keren na een tijdje
terug. Want de manager kijkt graag vooruit, en niet achterom, naar
het verleden. Wanneer hij dat wel had gedaan, had hij misschien
begrepen waarom er zo’n hoog ziekteverzuim was. Maar ach, met
tien man minder kan het toch ook?
En het scheelt weer in de kosten, waarmee je natuurlijk ook altijd
goed scoort.
Toch willen de meesten van ons vooruit kijken. We willen, ook in
2022 weer verder. Dingen achter ons laten. En dat is ook wel te
begrijpen, want de corona is iedereen wel meer dan zat. Studenten
willen weer naar college en kunnen feesten, Caféhouders willen weer
een gezellig gevuld terras. De Kadolstermennekes willen een mooie
carnavalsoptocht, met een deinende mensenmassa. En misschien wilt
u wel werk, of met pensioen, of kinderen, of beter worden of…vul
maar in. We willen verder. Maar we hebben ook een verleden, dat
met ons meegaat, ieder nieuw jaar opnieuw. Is het een blok aan ons
been, of…. Is het een verleden dat al zo lang geleden begon? Bij
Adam, bij Abraham, en bij Mozes. Een verleden dat met ons mee
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