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

Scriba 
Mevr. R. M. Lubberding  
Bruninksweg 4 
7595 MH Weerselo 
Tel:06-16262289 
Koster 
Mevr. G. Schollaardt-v.d. Bent 
Noordelijke Esweg 131  
7558 MN Hengelo  
Telefoon (074) 2782810  
E-mail: famschollaardt@gmail.com 
 
Organist  
Contactpersoon: 
Dhr. J. Schollaardt  
Noordelijke Esweg 131  
7558 MN Hengelo 
Telefoon (074) 2782810 
E-mail: famschollaardt@gmail.com 

Kijk ook eens op de website van de Hofkerk 

www.hofkerk-oldenzaal.nl 

 

http://www.hofkerk-oldenzaal.nl/
mailto:gjaveening@hetnet.nl
mailto:famschollaardt@gmail.com


3 

Rondom de diensten  
 

Nu de maatregelen omtrent het C woord zijn afgeschaft kunnen we 

gelukkig weer kerkdiensten houden zonder beperkingen! Het 

koffiedrinken na de dienst is weer mogelijk en ook de collectes vinden 

weer normaal plaats. 

In deze tijd kijken we verder vooruit naar Pasen. 

Op zondag 27 maart gaat Ds E van Houwelingen uit Hengelo voor en 

bespeelt Henk Warnaar het orgel. 

De zondag daarna, 3 april komt Ds Jan Bos uit Rolde naar de, voor 

hem en ons, zo bekende Hofkerk. 

Op de laatste zondag van de 40 dagentijd gaat Ds. de Vries uit Wierden 

voor. Enige tijd na dat zij bij ons voorging in januari is haar man 

plotseling overleden. Ze heeft ons laten weten dat zij nog in diepe rouw 

is maar wil de draad weer oppakken. We wensen haar veel sterkte! 

Henk Warnaar is de organist.  

 

Dan gaan we de stille week in. 

Witte donderdag 14 april gaat Ds Gerco Veening voor in een dienst 

met het Heilig Avondmaal. Dit wordt lopend gevierd en het Hofkoor 

verleent medewerking. Aanvang 19.00 uur.  

Ook om 19.00 begint de dienst op Goede vrijdag. Voorganger is Ds 

Gerco. Deze bijzondere dienst zal in het teken staan van de "Via 

Crusis" van Franz List, opgevoerd door het koor 'Encore' onder leiding 

van Richard von den Blenken. Zeer aan te bevelen! 

Op 1e Paasdag gaat Ds Gerco weer voor en deze dienst zal muzikaal 

worden opgeluisterd door het mannenkwartet "Pacem" uit Enschede, 

onder leiding van Alinde Veldstra. Teun Nicolai en ik begeleiden de 

gemeentezang. Een feestelijke dienst! 

24 april, 'beloken Pasen' gaat voor Ds Lambers Heerspink uit Delden. 

Deze, inmiddels emeritus predikant, was jaren lang predikant in 

Tubbergen waar ik destijds organist was. Een bevlogen mens! 

Ik wens u en mij inspirerende diensten toe! 

 

U zij de Glorie, nu en immermeer!! 

Koos Schollaardt  
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Onderstaande tekst schreef ds. Herman Koetsveld  voor het 

vredesgebed voor Oekraïne op deze 1e dag van de veertigdagentijd 

vanavond in de Wester. 

 

Gedicht: ‘Ik dacht’ 

 
Ik dacht – en daar had ik zo 

mijn redenen voor 
nou ja, ik, ik bedoel 

de hele wereld eigenlijk – 
Ik dacht: 

nu begrijpen we het 
nu pakken we het 
nu weten we het 

nu - en niet morgen 
nu gaan we zorgen 

voor onze aarde 
want we hebben niet 

veel tijd meer het intens 
kwetsbare iets minder 
kwetsbaar te maken 
misschien misschien 
voor de kinderen dus 

 
Ik dacht – en daar had ik 
zo mijn redenen voor – 

ik dacht: 
nu gaat niemand 

dat toch meer doen 
dat verwoesten dat doden 

dat domweg de diepste pijn 
kerven in harten van wie 
net als ik genieten van 

kinderen in de voorjaarszon 
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Ik dacht – en daar had ik 
zo mijn redenen voor – 

maar mijn denken 
hapert mijn ziel krampt 

mijn hart kromt 
en alles in mij 

maar dan ook alles 
roept – hoort er iemand? – 

nu en niet morgen 
spreek o geest van kracht 

van liefde van meelijden met 
van moed, 

van ja ik hoor 
en ja ik zie 

helderder dan ooit 
jij en ik wij en jullie 

ik bedoel de hele wereld eigenlijk 
zo kostbaar kwetsbaar 

voluit te leven 
in vrede 
in vrede 
in vrede 
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Zondag – 27 maart – 10.00 uur  

 
Voorganger  Ontvangst bij de deur  

Ds. E. van Houwelingen (Hengelo) Mevr. J. Westera  

Ouderling  Organist  

Mevr. J. Westera  Dhr. H. Warnaar  

Diakenen  Collectes  

Mevr. J. Slinger  1) Armoedebestrijding Oldenzaal  

 2) Instandhouding eredienst  

 
Zondag – 3 april – 10.00 uur  
 
Voorganger  Ontvangst bij deur  

Ds. J. Bos (Rolde) Dhr. H. Medema 

Ouderling  Organist  

Dhr. H. Medema  Dhr. J. Schollaardt  

Diaken  Collectes  

Mevr. B. Frowijn  1) Werelddiaconaat  

 2) Instandhouding pastoraat  

 

Zondag -  10 april – 10.00 uur  
Voorganger  Ontvangst bij de deur  

Ds. M. de Vries  Dhr. B. Post  

Ouderling  Organist  

Dhr. B. Post  Dhr. H. Warnaar  

Diakenen  Collectes  

Mevr. J. Slinger  1) Amnesty International  

 2) PKN jong Protestant  

 

Donderdag – 14 april – 1900 uur Witte donderdag 

M.m.v. ‘Hofkoor’ o.l.v. Koos Schollaardt  
Voorganger  Ontvangst bij de deur  

Ds. G. Veening  Dhr. B. Post  

Ouderling  Organist  

Dhr. B. Post  Dhr. J. Schollaardt  

Diakenen  Collectes  

Mevr. Y. Ponsteen  1) Diaconaal werk plaatselijk  

 2) Werggroep inspiratie en 
bezinning 
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Vrijdag – 15 april – 19.00 uur Goede Vrijdag  

M.m.v. ‘Encore’ o.l.v. R. v.d. Blenken  Via Crucis, F. Liszt  

 
Voorganger  Ontvangst bij de deur  

Ds. G. Veening  Dhr. J. Flokstra  

Ouderling  Organist  

Dhr. J. Flokstra  Dhr. J. Schollaardt  

Diakenen  Collectes  

Mevr. C. Vrielink  Geen collectes  

  

 
Zondag – 17 april – 19.00 uur Paasmorgen   

M.m.v. ‘Pacem’ & Teun Nicolai, trompet  
Voorganger  Ontvangst bij de deur  

Ds. G. Veening  Dhr. G. Pape  

Ouderling  Organist  

Dhr. G. Pape  Dhr. J. Schollaardt  

Diakenen  Collectes  

Mevr. Y. Ponsteen  1) Werelddiaconaat  

 2) Ouderenwerk eigen gemeente  

 
Zondag – 24 april – 19.00 uur  
  
Voorganger  Ontvangst bij de deur  

Ds. G. Lambers Heerspink  Mevr. Y. Meyer  

Ouderling  Organist  

Mevr. Y. Meyer  Dhr. J. Schollaardt  

Diakenen  Collectes  

Mevr. B. Frowijn  1) Hospice Oldenzaal  

 2) Ouderenwerk eigen gemeente  
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Pasen, tijd om op te staan 
 

Met tranen in de ogen stond mijn moeder die ochtend bij mijn bed. Ze 

vertelde mij dat haar vader die nacht was overleden. Ik was bijna vijf 

jaar oud. Toen ik haar verdriet zag probeerde ik dat op mijn manier 

weg te nemen. Ik zei tegen haar: “Maar opa kan toch ook weer opstaan, 

net als Jesus?”  

Mijn moeder legde me uit dat het zo niet in elkaar stak en toen voelde 

ik zelf ook het verdriet. Nee, zoals Jesus opstond uit de dood, zoals het 

beschreven staat, zo kon mijn opa dat niet. En met hem heel veel 

anderen. En dat maakt het paasverhaal ook direct heel bijzonder. En 

niet alleen heel bijzonder. Het paasverhaal heeft iets ongeloofwaardigs 

als je het letterlijk neemt.  

Voor alle duidelijkheid, ik neem dit verhaal letterlijk. Ik geloof 

daadwerkelijk in de lichamelijke opstanding in die zin dat Jesus op de 

derde dag opgewekt is uit de dood en uit het graf gekomen is. Ik leid 

dat af aan bijvoorbeeld het verhaal dat hij bij een verschijning vis eet. 

Ik geloof dat dus wel. Maar ik geloof ook in de symboliek van dit 

verhaal, een symboliek dat verder gaat dan alleen een letterlijke 

lichamelijke opstanding. Een symboliek die ook naar je toe kan komen 

als je dit verhaal niet letterlijk neemt.  

De symboliek van Pasen is naar mijn gevoel ook heel groot. Het is het 

leven dat verder gaat hoe dan ook. Het is het menselijk leven dat verder 

gaat hoe dan ook en na elke crisis. Pasen is ook opstanding in die zin 

dat een mens op kan staan. Een mens kan opstaan uit de diepte van de 

crisis, een mens kan opstaan tegen onrecht, een mens kan opstaan 

tegen de strijd en het geweld. Opstanding is dan ook opstandig. Pasen 

is hét teken dat God zich solidair verklaart met die mens die slachtoffer 

geworden is van onrecht, met elk mens die slachtoffer geworden is van 

onrecht en wellicht zelfs vermoord is.  

De symboliek van Pasen is groter dan mijn denken. Het gaat als het 

ware boven mijn denken uit. Zo heb ik dat ervaren als kind van bijna 

vijf jaar, zo ervaar ik dat tot op de dag van vandaag. Het is een 

beweging die er al was voordat ik er was en het zal er zijn na mijn 

leven. Een beweging die vanuit de geschiedenis de toekomst in gaat. 

En die beweging is er ook in het heden. Pasen is de tijd om op te staan, 
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als mens op te staan. Pasen is de tijd om op te staan en dan het leven 

in te gaan, het leven zoals het bedoeld is. En het mooie is dat de datum 

voor Pasen ook niet elk jaar dezelfde is. Dat heeft te maken met de 

jaarkalender van het Jodendom, die een maankalender is. En het mooie 

is dan ook dat de tijd van Pasen niet een vaste tijd is, maar schuift. En 

eigenlijk kan het altijd Pasen zijn, op ieder moment in ons bestaan. 

Ieder moment dat wij ervaren dat wij verbonden zijn met die Ene die 

solidair is met het leven en met ons leven, is het Pasen. Ieder moment 

dat wij iets ervaren van die beweging, is het Pasen.  

 

Ds. Gerco Veening 

 

Jezus houdt van u ….. 
 
Vlak voordat de storm Eunice losbarstte werd er bij ons thuis 

aangebeld. Er stond een keurig geklede jongeman voor de deur 

gewapend met een paraplu. Het duurde even voordat hij zei: “Jezus 

houdt van u.” “Dat weet ik” was mijn antwoord. Hij viel even stil. “Het 

is belangrijk dat u een goede band met Jezus hebt”, vervolgde hij. “Die 

heb ik”. Al spoedig vertrok hij naar de volgende deur. Maar binnen een 

minuut was hij weer terug. “Ik heb u niet willen kwetsen, anders bied 

ik mijn excuses aan”. “U hebt mij in het geheel niet gekwetst. Ik wens 

u een goede dag.” Tevreden ging hij heen. 

En toen viel de boom. Er was paniek in de Hofmeijerstraat. De 

krimlinde stond op omvallen. Een filmpje legde de laatste bewegingen 

van de boom vast. Hij viel op de Pelgrim, in zijn val gebroken door 

een muurtje zodat de landing op het dak van de huisjes niet al te heftig 

was. Wel schade, maar geen persoonlijke ongelukken. Verder een 

kwestie voor de verzekeringen. De andere krimlinde bleek gezond. 

Heel dramatisch is de situatie in Oekraïne. Een onvoorstelbaar leed is 

de bevolking aangedaan door een agressor die het volk wil knechten. 

Er zijn particuliere activiteiten in onze gemeente, de diaconie heeft een 

donatie gedaan, de dominee maakt een politiek statement door over de 

arm van zijn toga een geel/blauwe band te dragen. Het is een druppel, 

maar toch. In onze gebeden zijn we bij hen. 
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Dan was er ook in onze gemeente een heel mooi moment: op zondag 

13 maart werd Rianke Lubberding bevestigd als ouderling scriba. De 

goedgevulde kerk bijeen zonder coronaregels kon genieten van een 

hele mooie dienst. Prachtige prediking en een mooi gedicht en na de 

dienst de vertrouwde koffie voor een goed gesprek. 

Het aantal vacatures in de bestuursgeledingen van de kerk neemt 

duidelijk af. Het moderamen is nu compleet, de diaconie ook en het 

aantal ouderlingen is eveneens op sterkte. Aan de samenstelling van 

het College van Kerkrentmeesters wordt hard gewerkt. 

Op 21 maart a.s. is de eerste kerkenraadsvergadering in de nieuwe 

samenstelling dus het verslag daarvan komt in de volgende bijdrage 

aan de Hofstem. Wij brengen u dan op de hoogte van de voortgang van 

de Hof van Heden.  

 

Jaap Flokstra 

Voorzitter kerkenraad 

 

In Memoriam 
 

Miep de Graas – Landheer  * 17-1-1933    3-3-2022 

Op 3 maart is Miep de Graas overleden in haar appartement in de 

Scholtenhof. Ze is rustig ingeslapen in het bijzijn van familie. 

Miep groeide op in Hengelo aan de Krabbenbosweg. Ze had er een 

mooie tijd met haar ouders en zusje Annie. Ze waren zeer 

ondernemend en speelden veel in en om het kanaal bij de brug van de 

Haaksbergerstraat. 

Helaas is zusje Annie 28 jaar geleden overleden. Dat was een groot 

gemis voor Miep. Een operatie aan de verkeerde heup bij haar moeder 

zorgde ervoor dat Miep al jong taken in huis moest doen. Zorgen voor 

en zich zorgen maken om is de rode draad in haar leven. De aandacht 

altijd gericht op de ander; dat het hem of haar goed gaat. 

Ze trouwt met Gijs die ze leert kennen bij de Heemaf in Hengelo waar 

ze werkt als secretaresse. Samen krijgen ze twee kinderen. Helaas 

wordt Gijs ziek en komt al jong bij de deur. Hij zit niet bij de pakken 

neer maar werpt zich op handel, bruidsreportages en klokken. Toen de 

kinderen Annemarie en Det 13 en 10 jaar oud waren, overleed hun 
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vader op de leeftijd van 53 jaar. Vier jaar bleef Miep alleen. Toen kreeg 

ze een klik met Heinz Heilen, bekend uit hun vriendenkring. Met hem 

en zijn vijf kinderen geeft ze haar leven verder vorm. Samen wonen ze 

eerst aan de Oostwal, dan aan de Karel Doormanstraat en uiteindelijk 

aan de Scholtendijk in een appartement. Miep is de eerste jaren heel 

actief terwijl Heinz liever zijn tijd in het appartement doorbrengt. Door 

zijn steeds meer aflatende gezondheid trekt ook Miep zich steeds meer 

terug in hun appartement. Haar zorgen voor en om anderen gaat 

onverminderd door. Als haar eigen gezondheid haar steeds meer in de 

steek laat, worden de rollen omgedraaid, waar ze het vreselijk moeilijk 

mee heeft. 

Miep de Graas. Een warm mens. Een mens met een sterke eigen wil. 

Soms sturend. Enorm vrijgevig. Sociaal. Gek op dieren… En er is nog 

veel meer te zeggen over de vrouw waar wij afscheid van hebben 

moeten nemen. 

In de tekst van Spreuken 11 vers 25 herkenden wij Miep: Een gulle 

gever zal gedijen, wie te drinken geeft, zal te drinken krijgen. In dat 

vertrouwen hebben wij van haar afscheid genomen. 

 

Yvonne Meyer 

 

Beste mensen van de Hofkerk, 
 

U hebt van mij nog een verslag tegoed van de afloop van de actie 

kerkbalans 2022. 

Laat ik beginnen te zeggen dat het toch zo fijn is om te zien dat velen 

van ons de schouders er onder hebben gezet om de actie te laten slagen, 

van voorbereiding tot en met de uitvoering, HARTELIJK DANK 

hiervoor! 

Er was voor dit jaar een bedrag begroot van €71.000, de toezegging is 

€70.000 Conform de begroting en daar zijn we heel erg blij mee, een 

mooi bedrag, hartelijk dank gevers!! 

Door overlijden en uitschrijvingen van 22 persoonlijke eenheden 

(PE’s) is er €4.117 minder ontvangen. 

 

Met vriendelijke groet, Harm Medema  
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Bevestigingsdienst 
 

Op zondag 13 maart ben ik bevestigd als ouderling-scriba in de 

kerkdienst waarin onze eigen dominee Gerco Veening voorging. 

Eigenlijk stond dit al een maand eerder in de planning, nl. op zondag 

13 februari. Tijdens die dienst is afscheid genomen van 3 

kerkenraadsleden en zijn 3 nieuwe kerkenraadsleden bevestigd. Helaas 

kon ik er op dat moment niet bij zijn, omdat twee van mijn gezinsleden 

corona hadden en ik in quarantaine moest. Fijn dat ik dit een maand 

later alsnog mocht inhalen. En wat hartverwarmend was het om te 

merken dat zoveel gemeenteleden blij waren. Blij voor mij, blij voor 

de kerk en blij voor het werk dat gedaan wordt. Fijn dat ik mag 

meehelpen aan het vele mooie werk dat wij als gemeente met elkaar 

verzetten! 

Het was een bijzondere en warme kerkdienst die ook in het teken stond 

van biddag voor gewas en arbeid. Tevens was het de tweede zondag 

van de 40-dagen tijd. Tijdens die periode kleurt onze kerk paars, wat 

terug te zien is in de stola van de dominee en in het antependium. Paars 

is een kleur van ingetogenheid en inkeer, van boete en berouw. Ook de 

tulpen in het prachtige bloemstuk dat leden van de diaconie hadden 

gemaakt ter gelegenheid van biddag waren paars. Kleur werd ook door 

onze dominee bekend, die een armband droeg in de kleuren blauw en 

geel, om hiermee solidariteit te betuigen met de slachtoffers in 

Oekraïne. In de dienst kwamen al deze aspecten samen. De 

schriftlezing ging over Salomo (een naam die van shalom is afgeleid, 

dat vrede betekent). Salomo mocht van God vragen wat hij wenste, en 

hij zou het krijgen.  Hij vroeg om wijsheid en inzicht, want hoe zou hij 

anders zijn volk kunnen leiden? Hij vroeg niet om rijkdom, schatten 

en roem, en ook niet om de dood van zijn vijanden. Dit getuigt van 

wijsheid, helaas geen vanzelfsprekendheid voor machthebbers, zoals 

eens te meer duidelijk is geworden. En er is meer wat niet (langer) 

vanzelfsprekend is. Ons dagelijks brood, bijvoorbeeld, waar wij met 

biddag voor het gewas bij stilstaan. Waarschijnlijk kan er niet genoeg 

tarwe verbouwd worden in Oekraïne, wat voor veel mensen op aarde 

gevolgen zal hebben, misschien ook wel voor ons. Het gebruik van 

energie is niet vanzelfsprekend. Vrede is niet vanzelfsprekend. Wij 
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kunnen bidden om vrede, maar het is niet zo dat het direct verhoord 

wordt, helaas. Bidden is niet dat je alles krijgt waar je om vraagt. Maar 

het kan zijn, dat je iets anders krijgt dan wat je vraagt. Salomo ervaart 

dat zo. Hij vraagt om wijsheid en inzicht en dat krijgt hij ook, maar hij 

krijgt meer. Hij krijgt ook rijkdom en roem. Door te bidden gaan wij 

nadenken en worden wij ons bewust van wat er is en wat er kan zijn. 

Wij kunnen tot rust komen, tot inkeer en misschien ook wel tot onrust 

als dat nodig is. Bidden om inzicht en wijsheid, is bidden om de Geest. 

En wie erom vraagt, die zal hem ontvangen. Want de Geest is er al. 

Die is bijvoorbeeld voelbaar als iemand zegt: oké, ik ga ervoor. Ik ga 

ervoor aan het werk. Dat kan op veel plaatsen, dat kan ook in de kerk. 

Dat is wat ik beaamd heb, dat ik mij geroepen voel door iets, wat niet 

tastbaar is, maar wat ik af en toe wel voel. Dat is voor mij die Geest. 

Daarmee sluit het gedicht dat ik na mijn bevestiging heb uitgesproken 

prachtig aan bij het voorgaande: 

 

Voelbaar als een windvlaag  

 

Voelbaar als een windvlaag 

Soms, zomaar onverwacht,  

voel je een hand op je schouder,  

zie je ogen vol begrip,  

terwijl je net gedacht had dat  

niemand je begreep.  

Het is als een streepje zonlicht  

achter een donkere wolk.  

Het geeft een beetje hoop.  

Het geeft een beetje houvast.  

Iets van God lijkt het wel.  

Tenminste, iets in die geest….  

 

Soms, als alles tegenzit 

en je niet weet wat je moet,  

word je getroffen door iets  

wat speciaal op jou lijkt te slaan:  

een opmerking, een regel, een lied  
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waarmee je verder kunt.  

Het wijst een weg  

die je nog niet gezien had.  

Het geeft een beetje houvast.  

Iets van God, lijkt het wel.  

Tenminste iets in die geest….  

 

Soms weet je het zeker:  

dat is geen toeval meer.  

Maar veel vaker twijfel je:  

was dat God nou of niet?  

Want God is zo ongrijpbaar.  

Voelbaar als een windvlaag  

die de wolken uiteenblaast  

en je lucht en licht geeft  

Hij geeft een beetje houvast.  

Soms, even, voel je het.  

Dan merk je iets van zijn Geest….            Greet Brokerhof-van der Waa 

 

Rianke Lubberding 
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De bloemen in deze mooie bloemstukken die op biddag in de kerk 

stonden, hebben een symbolische betekenis. De Tulp is het symbool 

voor gebed, de Hedera (klimop) toont Gods trouw, de bloesemtak staat 

voor nieuw leven en de bollen wijzen naar een nieuw seizoen. De beide 

handen, gemaakt van werkhandschoenen, vragen om een zegen van 

God. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collectedoelen van de diaconie in april 
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.  

3 April, is de collecte voor Moldavië: Door de hoge werkeloosheid 

werken veel mensen in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven 

achter en krijgen thuis niet de zorg en aandacht die ze nodig hebben. 

In de twee opvangcentra van de christelijke organisatie Bethania 

krijgen ze dat wel.  

10 April is de collecte weer voor Amnesty International.  

Op witte donderdag, 14 april, is de collecte voor de diaconie.  

Eerste paasdag, 17 april is de collecte voor Libanon, hier steunen we 

het werk van het Manara Youth Centre van Youth for Christ. Zij 

bieden kansen aan  jongeren in achterstandswijken.  

Op 24 april is de collecte voor het hospice in Oldenzaal. 
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Koningsdag 

 

Op woensdag 27 april is het weer Koningsdag. 

Net als voor de Corona-tijd stellen we de kerk 

weer open. Van 8.00 tot 13.00 uur kunnen de 

feestgangers koffie, thee, limonade of 

chocolademelk kopen. Ook kunnen ze, tegen 

betaling, gebruik maken van de toiletten. In de 

kerk is gelegenheid een kaarsje aan te steken of een kaartje te schrijven. 

De opbrengsten zijn voor Dorcas.  

We zoeken nog wat helpende handen. We zoeken mensen die een of 

twee uurtjes koffie willen zetten, of schenken, of een uurtje toiletdame 

willen zijn. Wilt u wel helpen, meldt u zich dan bij de diaconie via 

telefoonnummer 06-22809951 of via de mail ymponsteen@hetnet.nl.   

Natuurlijk kunt u zich ook na de kerkdienst (bij de koffie) bij iemand 

van de diaconie melden.  

 

Yvonne Ponsteen  

 

De Hofvijver 
 

Deze keer niets binnengekregen maar wel een vraag; is er iemand die 

een van onze mede Hofkerkmensen kan helpen met de tuin. U kunt 

zich opgeven bij onderstaand nummer. 

 

Namens de diaconie 

Jet slinger-de Graaf 

Tel. 662093 of 06-81504914 

 

De Hofkerk lindeboom  
 

Nadat de ene monumentale lindeboom als gevolg van de hevige storm 

was omgewaaid, vroegen we ons af of de overgebleven boom nog wel 

veilig was. We hebben hiervoor het gespecialiseerde bomenbedrijf 

Meulenbroek om advies gevraagd. Hun conclusie was at de boom 

mailto:ymponsteen@hetnet.nl
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vitaal is en dat snoeien of iets dergelijks niet nodig is. Bij zo’n oude 

boom geeft menselijk ingrijpen altijd onbalans. Dus niks aan doen!  

Ook hebben zij de omgevallen boom bekeken die wel aangetast was in 

de stam. Maar zei men: als je het voor de storm had gevraagd de boom 

te beoordelen hadden we hetzelfde gezegd, niks aan doen!  

Het is gewoon domme pech voor de boom dat er zo’n harde storm is 

geweest.  

 

Henk Vrielink  

 

Seniorenmiddag 27 maart 2022 
 
Eindelijk mogen we weer.  

Zondag 27 maart hebben we onze seniorenmiddag in de Hofkerk. 

We hebben weer een mooi programma opgesteld. 

De inloop is vanaf 14.45 uur en we beginnen om 15.00 uur met 

koffie/thee en iets lekkers. 

Een welkom en opening door Jannie Standhardt. 

 

Er wordt een kaars aangestoken voor de overledenen van de gemeente. 

Een kort interview door Bertha Frowijn met dominee Gerco Veeling. 

De liederen die worden gezongen worden begeleid door Hendrik Tel 

met zijn hoorn. 

 

Om +/- 15.50 uur is er een pauze, daarna een gezellig samenzijn onder 

het genot van een hapje en een drankje. En een kleine quiz van 

Riejenne Racer Palthe. 

 

De collecte is voor Ukraine. 

De afsluiting is met het lied “Vervult van Uw zegen” en dan wel thuis. 

 

Voor de mensen die opgehaald willen worden, die kunnen bellen met: 

Riejenne Racer Palthe  tel. 0541-65 52 44 

Mariet Hamhuis   tel. 0541-55 21 60 

 

We hopen u allen te zien, Jannie Standhardt   
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En de vrucht van de Geest is Vriendelijkheid en 
Goedheid 
 
De vijfde en zesde vrucht van de Geest, vriendelijkheid en goedheid,  

worden door de schrijver van het Nederlands-Vlaams 

Bijbelgenootschap, samen beschreven in twee delen. Hieronder vind 

je deel één.   

 

God geeft graag vrucht, als je vraagt… 

Wat Paulus schrijft over de vrucht van de Geest, is een rij prachtige 

eigenschappen. Maar het kan ook overkomen als een lijst waar je als 

christen allemaal aan moet voldoen. Als iets onhaalbaars. Dat is niet 

de bedoeling. Het is immers wat Gods Geest in je wil werken. In Lucas 

11:13 lezen we: ‘…hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet 

de heilige Geest geven aan wie Hem erom vragen.’ Gods Geest is een 

geschenk dat God de Vader je graag geeft. De vernieuwing van ons 

leven is iets waar we Hem dagelijks om mogen vragen. Dan geeft Hij 

graag zijn Geest. 

 

Vriendelijkheid en goedheid… 

Deze twee woorden liggen dicht tegen elkaar aan. Beide zijn 

relationeel en doen iets in je contact met anderen. Bij goedheid gaat 

het vooral om concrete dingen die je kunt doen voor een ander. Bij 

vriendelijkheid ligt het accent meer op de innerlijke gesteldheid. 

Vriendelijkheid is een innerlijke houding van openheid naar een ander. 
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Je wilt de ander tegemoet treden zoals je dat doet met een vriend. Je 

bent geïnteresseerd in de ander, neemt tijd voor de ander.  

Wat kan vriendelijkheid een groot verschil maken. Je gaat naar een arts 

voor en belangrijke uitslag omtrent je gezondheid. Je brengt je kind 

voor het eerst naar school of naar de kinderopvang. Je zoekt iemand 

om eens te sparren over een probleem waar je mee rondloopt. Wat is 

het belangrijk dat je dan een vriendelijk persoon tegenover je vindt. 

Dat maakt het zoveel makkelijker om je aan de ander toe te 

vertrouwen.  

 

Vriendelijkheid opent harten… 

In de Bijbel denk ik bij vriendelijkheid aan Jezus die de Samaritaanse 

vrouw ontmoet bij een bron. Door Jezus’ vriendelijkheid en mildheid 

komt haar verdrietige levensverhaal in het licht van genade te staan. 

Als Jezus een massa mensen ziet die Hem achterna reizen, is Hij 

innerlijk over hen bewogen. In de plaats van weerstand voelt Hij 

compassie. Tegenover vriendelijkheid staan wantrouwen, norsheid, 

afwijzing en reageren vanuit vooroordelen. 

 

Hart van steen… 

Weet je welke eerste indruk mensen van jou hebben? Misschien zijn 

er in jouw levensgeschiedenis dingen gebeurd waardoor je startpunt 

wantrouwen en afstandelijkheid is. Je bent niet de enige! Ezechiël 

mocht de Judeeërs in ballingschap deze belofte van God meegeven: ‘Ik 

zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, ik zal je versteende 

hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats 

geven. Ik zal jullie mijn geest geven’(Ezechiël 36:26). 

 

Vraag… 

In welke relaties zou je meer willen gaan reageren vanuit 

vriendelijkheid? 

 

Volgende maand deel twee over Vriendelijkheid en Goedheid. 

 

Met een harte groet, 

Mirjam van Es. 
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`t Hofwinkeltje gaat weer open ! 
Na twee jaren van coronamaatregelen kunnen we nu weer open. 

Vanaf 7 april iedere donderdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur zijn 

we aanwezig achter de kerk. 

Van koffiezetter, strijkijzer tot serviesgoed en glaswerk.  Antiek en 

curiosa. Alles is te koop tegen zeer lage prijzen. 

Ons team  bestaande uit Christine Hesselink, Hendrik Tel en Dik 

Troost heet iedereen van harte welkom. 

Dus neem ook eens je buren of goede vrienden of kennissen mee! 

 

We kunnen nog wel wat hulp gebruiken, wil je meewerken als 

vrijwilliger meld je dan aan bij Dik Troost tel. 06-20986048 of via mail 

diktroost53@gmail.com 

 

Oorlog, 
Rusland en Poetin samen, die moeten zich heel diep gaan schamen.  

Want wat zij hier op aarde stichten, dat zijn grove droevige berichten, 

Dat zijn geen mooie vaste woorden, maar aanslagen en alleen maar 

moorden.  

Dat is niet van *(dat zijn mijn wensen),  want hij vermoord alleen maar 

mens en dier.  

Vernield daarbij heel veel gebouwen en heel de wereld kan het 

aanschouwen. 

Het westen staat het af te keuren, maar laat het inmiddels wel 

gebeuren.  

Zij laten zich voor joker staan want zij kunnen die ene man niet aan.  

Zij nemen dan wel aan voor straf, hem al zijn bezittingen af.  

Maar iemand met zo’n ziekelijk brein, dat zal hem een zorg zijn.  

Wij leven mee met Oekraine in lijden. Wie wil dan ook dit volk 

bevrijden.  

Zijn eigen volk kan hier niet tegen. Zo’n man kwijtraken is een zegen.  

Wij weten alles, en hebben goede woorden, Maar wie wil deze man 

vermoorden.  

Dat is dan wel een goede reden, en krijgen we eindelijk weer vrede.  

 

Cor van Hemert 
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Bedankt ! 
 
Aangenaam verrast was ik toen zondagmorgen 20 februari 2022 de 

familie Flokstra namens de Hofkerk mij de bloemen overhandigde na 

mijn knieoperatie.  Een warme groet, dank u wel hiervoor. 

 

Magda van Elburg 

 

Bloemengroet 

Ik was heel erg blij met de bloemen die ik van de Hofkerk heb 

gekregen. Hartelijk dank! 

Andries Ponsteen 

Bedankt 

Hartelijk dank voor alle mondelinge en schriftelijke wensen voor 

beterschap de ik tijdens en na mijn verblijf in het ziekenhuis te 

Enschede mocht ontvangen. Ook de bloemen van de klussenklub die 

ik van Herman Breukink mocht ontvangen en de zondagse 

bloemengroet van  onze Hofkerkgemeente die door Joke Westera aan 

mij werd overhandigd heb ik bijzonder gewaardeerd. 

 

Wiebe Valkema 

 

Bedankt! 

En nog heel hartelijk dank voor de bloemen vanuit de kerk, die ik 

mocht ontvangen na mijn vaatoperatie (been). Het gaat inmiddels een 

stuk beter. 

 

Harm Medema 
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De organist 
 

De organist begeleidt de gemeentezang  

hij doet dat vaak vele, vele Jaren lang.  

Achter het clavier, vaak hoog verheven,  

brengt hij zijn koninklijk instrument tot leven.  

Voor de aanvang van de dienst, tot vreugd van velen,  

begint hij alvast een praeludium te spelen.  

Eerst speelt hij zacht, daarna hoort men het volle werk:  

de klanken daveren dan door de kerk.  

Tijdens de dienst dient hij er op te letten  

op tijd een psalm- of een gezangvers in te zetten.  

De juiste volgorde staat vermeld  

op een briefje, hem ter hand gesteld.  

Orgelspelen is niet alleen zijn zondagse werk,  

in de week gaat hij ook wel naar de kerk:  

Voor een bruidspaar dat op de huwelijksdag  

vroeg om dat feestelijke orgelstuk van Bach.  

Of om – hij doet dat nu vele keren –  

een nieuw kerklied te gaan studeren.  

En tussen de bedrijven door  

is hij ook nog de dirigent van ‘t koor.  

Wat horen wij soms kerkgangers zeggen  

wanneer wij ons oor te luister leggen? 

‘De dominee was niet op dreef vanmorgen, vond u wel?’ 

‘Maar dan die organist….. Ik heb genoten van zijn spel!’ 
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Redactie Hofstem 
 

Aanleveren kopij 

U kunt de kopij (bij voorkeur) digitaal aanleveren.  

E-mailadres: hofstem@hofkerk-oldenzaal.nl 

 

Getypte of handgeschreven kopij voorzien van 

naam, adres en telefoonnummer inleveren op het redactieadres (zie 

colofon pag. 2). Later aangeleverde informatie wordt niet verwerkt! 

 

We proberen zoveel mogelijk de aangeleverde kopij te plaatsen. 

Aangezien we aan een maximum aantal pagina´s zijn gebonden, kan 

het voorkomen dat we uw bijdrage door moeten schuiven naar een 

volgende keer. We zullen u hiervan altijd op de hoogte stellen. 

 

De volgende Hofstem verschijnt:  29 april 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 

 
 
 

Uiterlijke 
inleverdatum: 

21 april 
vóór 18.00 

uur 
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Diaconie 
Dhr. F.J.C. Woordes 
(administratie)  
Look 55, 7577 GK Oldenzaal. 
Telefoon 522 607.  
Bankrekening: 
NL42ABNA0595523544  
Rekening t.n.v. Diaconie Hofkerk te 
Oldenzaal  
 
Administratie kerkleden 
E-mail: ledenadministratie@ 
hofkerk-oldenzaal.nl  
 

College van Kerkrentmeesters 
secr.ckrm.hofkerk@gmail.com 
 
E-mail:  
fahofkerkoldenzaal@gmail.com 
Bankrekening: 
NL60ABNA0595895700  
Rekening t.n.v. Hofkerk 
te Oldenzaal  
 
Aanspreekpunt van o.a. 
Kerkbalans – Oudejaarscollecte 
Dhr. H. Medema 
Dravik 9, 7577 CG Oldenzaal 
E-mail: hmedema@hotmail.com 
Telefoon 531 052 / 06-506 37 013 
 

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

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