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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
tel:06-16262289
mailto:famschollaardt@gmail.com
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Rondom de diensten  
 

Na een fijne herinnering aan een mooie dienst op 1e Paasdag met een 

goed gevulde kerk, waaronder een aantal mensen uit Oekraïne en 

mooie muzikale momenten, een daverende samenzang van het "U zij 

de Glorie" gaan we op weg naar het Pinksterfeest, het feest van de 

Geest. 

 

We starten deze periode met de dienst op 1 mei. Voorganger is dan 

Yvonne Meijer. Organist is Henk Warnaar.  

 

Op 8 mei gaat Ds. de Vries weer voor en als afsluiting van de week 

van herdenken zingen we dan het Wilhelmus aan het eind van de 

dienst. 

 

Zondag 15 mei gaat de eigen predikant Ds. Gerco voor. 

 

Op 22 mei gaat Ds. de Vries uit Wierden weer voor. 

 

Hemelvaartsdag, 26 mei wordt in Denekamp gevierd met de 

predikanten van de ring. 

 

29 mei besluit deze rij met Ds. Wim Blanken uit Zutphen. Henk 

Warnaar bespeelt het orgel.  

 

U allen mooie en inspirerende diensten gewenst en laat de Vrede van 

God spoedig komen! 

 

Koos Schollaardt 
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Zondag – 1 mei – 10.00 uur  

 
Voorganger  Ontvangst bij de deur  

Mevr. Y.C. Meyer  Mevr. J. Westera  

Ouderling  Organist  

Mevr. J. Westera  Dhr. H. Warnaar  

Diakenen  Collectes  

Dhr. F. Woordes  1) Oldenzaal tegen MS  

 2) Jeugdwerk  

 
Zondag – 8 mei – 10.00 uur  

 
Voorganger  Ontvangst bij deur  

Ds. M. de Vries (Wierden) Mevr. R. van Dijk  

Ouderling  Organist  

Mevr. R. van Dijk  Dhr. J. Schollaardt  

Diaken  Collectes  

Mevr. J. Slinger  1) Kerk in Actie/Noodhulp  

 2) Instandhouding eredienst  

 

Zondag – 15 mei – 10.00 uur  

 
Voorganger  Ontvangst bij de deur  

Ds. G. Veening  Mevr. C. Vrielink  

Ouderling  Organist  

Dhr. B. Post  Dhr. J. Schollaardt  

Diakenen  Collectes  

Mevr. C. Vrielink  1) Stichting LOS  

 2) Instandhouding pastoraat  

 

Zondag – 22 mei – 10.00 uur  

 
Voorganger  Ontvangst bij de deur  

Ds. M. de Vries (Wierden) Dhr. H. Medema  

Ouderling  Organist  

Mevr. R. Lubberding  Dhr. J. Schollaardt  

Diakenen  Collectes  

Mevr. A. Wolbers  1) Project Kleine Ring  

 2) PKN Missionair werk  
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Donderdag 26 mei, Hemelvaartsdag. Deze dienst zal gehouden 

worden in Denekamp. Aanvang: 10.00 uur 

 

Zondag – 29 mei – 10.00 uur  

 
Voorganger  Ontvangst bij de deur  

Ds. W. Blanken (Zutphen)  Dhr. G. Pape  

Ouderling  Organist  

Mevr. R. van Dijk  Dhr. H. Warnaar  

Diakenen  Collectes  

Dhr. J. Bruil  1) Dorcas  

 2) Jeugdwerk  

 
Zondag – 5 juni – 10.00 uur Pinksteren  

m.m.v. Gospelkoor ‘Risja’ uit Hengelo  

 
Voorganger  Ontvangst bij de deur  

Dhr. G. Veening  Mevr. R. van Dijk  

Ouderling  Organist  

Dhr. G. Pape  Dhr. J. Schollaardt  

Diakenen  Collectes  

Mevr. C. Vrielink  1) Kerk in Actie/Zending  

 2) Oecumene Oldenzaal  
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Pasen en Pinksteren op één dag…….. 
 

Als dat toch eens mogelijk was, Pasen en Pinksteren op één dag….. 

Vooral in mijn jeugd is mij nog wel eens wat beloofd, veel wensen van 

mij zouden uitkomen als inderdaad Pasen en Pinksteren op één dag 

zouden vallen. De meeste van die wensen zijn trouwens niet 

uitgekomen. En wat ik toen niet wist…..Pasen en Pinksteren vallen op 

één dag. In het evangelie naar Johannes namelijk (Johannes 20:19-22).  

In het kerkelijk jaar leven we nu in de paastijd, de tijd tussen Pasen en 

Pinksteren. De liturgische kleur is in deze tijd wit, de kleur van licht, 

reinheid en feest. Een feestelijke tijd dus, waarin het loflied mag 

schallen en we met elkaar mogen vieren dat leven sterker is dan de 

dood, en dat liefde sterker is dan de dood. Het is ook een tijd waarin 

steeds duidelijker wordt dat we mogen leven vanuit die paasgedachte. 

Eigenlijk is het paasfeest een feest dat wel zeven weken duurt en pas 

stopt met Pinksteren en dan naadloos overgaat in Pinksteren (en dan is 

rood de liturgische kleur, kleur van o.a. het vuur).  

In deze tijd is er meer, vooral bepaald door de kalender van buiten de 

kerk. Koningsdag, 4 mei en ook 5 mei, ze zullen er weer zijn en het is 

voor mijn gevoel ook goed dat deze dagen in de paastijd vallen. Ik 

denk eerlijk gezegd dat 4 mei dit jaar wel een heel bijzonder tintje zal 

krijgen gezien de oorlog in Europa en waarschijnlijk 5 mei ook (al 

wordt het dan dit jaar niet uitbundig gevierd). Deze tijd is hoe dan ook 

een hele bijzondere tijd waarin veel bekende woorden en verhalen 

ineens heel anders klinken dan eerder. Ik ben zelf heel sterk geraakt 

door het feit dat op eerste Paasdag het evangelie van bevrijding mocht 

klinken terwijl er Oekraïense mensen in onze kerk waren. Dan klinken 

de woorden toch heel anders. En zo zal het in deze paastijd wel vaker 

gaan, want niemand kan zeggen wanneer de oorlog voorbij zal zijn. En 

toch…..er zal vrede zijn. Zoals Pasen en Pinksteren op één dag kunnen 

vallen, zo zal de oorlog het laatste woord niet hebben.  

Vier dan het leven, in welke taal dan ook.  

 

Ds. Gerco Veening 
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En Hij zag dat het goed was …. 
 

Het was een indrukwekkende paasochtenddienst. Een 150-tal 

kerkgangers bijeen, waaronder 15 Oekraïners die voor de dienst 

paasgroeten uitdeelden en ons voorzagen van wat lekkers bij de koffie 

na de dienst. Het was een ontroerende dienst waarin bij velen de tranen 

in de ogen stonden. Verbonden tezamen, bij het geopende graf 

waardoor wij weer verder kunnen. En Hij zag dat het goed was. 

Na de dienst gingen nog een tiental kerkgangers mee naar de 

opvanglocatie van de Oekraïners waar we werden ontvangen met 

koffie en ook nog konden genieten van een circusoptreden van twee 

jonge meisjes, een act die zo kan passen bij de activiteiten van 

Koningsdag in Oldenzaal. 

Op 21 maart 2022 was de bijeenkomst van de kerkenraad, voor drie 

leden van het moderamen de eerste. In deze vergadering werd Arjen 

van Dijk benoemd tot voorzitter van het College van Kerkrentmeesters 

(zie ook elders in de Hofstem). De organisatie van de Hofkerk staat 

bijna. Er is nog wel behoefte aan twee ouderlingen voor het pastoraat. 

Meld U of noem namen.  

Met ingang van Pasen maken we gebruik van de nieuwe 

Bijbelvertaling NBV 21. Ook in de orde van dienst zijn enkele 

aanpassingen aangebracht. Zo wordt de Paaskaars direct bij 

binnenkomst door de ouderling van dienst aangestoken (of door het 

zondagskind). De mooie nieuwe Paaskaars (zie elders in de Hofstem) 

is weer vervaardigd door Idelet Stijger. 

In de kerkenraad is uitvoerig gesproken over de Hof van Heden. Nu de 

Commissie Toekomst Hofkerk demissionair is, is de regie 

overgenomen door het Moderamen. Er is een commissie voor 

Fondswerving, een Bouwcommissie die in etappes te werk zal gaan en 

een Cultuurcommissie (i.o.) waarbij ook de werkgroep Inspiratie & 

Bezinning wordt betrokken. Verder gaan we ons eveneens richten op 

de versterking van onze sociaal/maatschappelijke functie van de kerk. 

Op de gemeentemiddag van 29 mei a.s. (zie weer elders) willen we 

speciaal die functie gaan verdiepen. Laat uw gedachten vast gaan. Wat 

was de Paasdienst een prachtig voorbeeld hoe de Hofkerk wil staan in 

de Oldenzaalse samenleving. 
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Er spelen nog veel meer zaken in de Hofkerk en we zijn daar mee aan 

de slag gegaan of gaan dat binnenkort aanpakken. Voor nu is het goed 

zo. 

 

Jaap Flokstra, 

Voorzitter kerkenraad 

 

Paaskaars 2022 met als symbool de Pelikaan 
 
Het verhaal van de pelikaan bestond al 2000 

jaar geleden in het oude Griekenland.  

In de vroege middeleeuwen verscheen de 

christelijke uitleg voor dit verhaal. 

Pelikanen golden in het vroege christendom 

als symbool van de opofferende moeder-

liefde. 

Ze werden afgebeeld met een door henzelf 

opengepikte borst, waardoor de jongen met 

bloed konden worden gevoed als er weinig 

voedsel was. Dit werd gezien als een symbool 

voor het offer van Christus die zijn leven 

offerde uit liefde voor de mensheid. 

De wond van de pelikaan wordt vergeleken 

met de zijde wond van de gekruisigde 

Christus, waar bloed en water uit vloeide 

(Johannes 19:34-35). 

De pelikaan is ook symbool voor de 

opstanding, omdat zij volgens het verhaal haar jongen zo liefhebbend 

aan de borst drukte dat zij stikten, waarop de moeder ze weer tot leven 

wekte met het bloed uit haar borst. 

De voorstelling op de paaskaars van dit jaar is geïnspireerd op een 

plafond mozaïek in de Sint Marco kerk te Florence, een bronzen 

katheder in de Sint Bavo kerk in Haarlem en een sarcofaag in de 

abdijkerk van Belapatfalva (Hongarije). 

 

Idelet Stijger 
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Meeleven 
 

De heer Anton Scholten is geopereerd aan een hernia. De operatie is 

uitstekend verlopen. Op naar verder herstel Anton! 

 

De heer Buijzer, Johanna van Burenlaan 207, is op 22 maart j.l. 

overleden. 

 

De heer Wiebe Valkema is alweer geruime tijd thuis en hij maakt het 

naar omstandigheden goed, maar hoopt nog op verder herstel. 

 

We wensen een ieder, ook die hier niet vermeld zijn, van harte 

beterschap en veel sterkte. 

 

Het pastoraal team 

 

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. 

 

Schoonmaakploeg 

Eens in de zoveel weken schoonmaakwerkzaamheden uitvoeren in de 

Hofkerk. Er is al een kleine ploeg aan de slag: heel erg fijn! Er mag 

nog wel iets versterking bij. 

Voor informatie bel met Mirjam van Es (06) 13 64 11 62 

mirjamhvanes@gmail.com 

 

Autodienst 

Zondags iemand die zelf niet mobiel is met de auto ophalen van huis, 

naar de kerk brengen en weer terugbrengen na de dienst / na de koffie. 

Voor informatie bel met Alie van Heemert (06) 23 64 78 47 

c-vanheemert@tele2.nl 

mailto:mirjamhvanes@gmail.com
mailto:c-vanheemert@tele2.nl
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Scholtenhof 
Vredesbijeenkomst 3 mei 

Samen stilstaan bij 4 en 5 mei. We gedenken de gevallenen en vieren 

de vrijheid die wij, mede dankzij hen, überhaupt kúnnen vieren. 

Aansluitend drinken we samen koffie. 

Grote zaal Scholtenhof 

Voorganger: geestelijke verzorger Yvonne Meyer 

Aanvang 18:15 uur 

 

Bidstond Scholtenhof (20 mei, 17 juni) 

Elke derde vrijdag van de maand. Samen bidden, danken, zingen en 

stil zijn. ± Half uur.  

Inloop 18:15. Start 18:30 uur. Graag op tijd aanwezig zijn. 

Kapel Scholtenhof. Aansluitend drinken we samen koffie. 

Voorganger: geestelijke verzorger Yvonne Meyer 

 

 
 

Uitnodiging Inspiratiemiddag: Een toekomstbestendige 
Hofkerk 
Elke mening is belangrijk! 

Op zondag 29 mei aanstaande is er een inspiratiemiddag voor alle 

gemeenteleden over de ontwikkelingen van de Hofkerk. Deze 

bijeenkomst zal worden geleid door onze dominee Gerco Veening.  

Voor veel kerkgangers fungeert de kerk zoals hij nu is prima. Voor de 

kerkdiensten zijn aanpassingen  op dit moment niet echt noodzakelijk. 

Maar we moeten verder kijken. Het ledenaantal slinkt ieder jaar hard 

en dat blijft de komende jaren doorgaan. De financiën worden steeds 

minder en er komt een tijd dat we de kosten niet meer kunnen 

opbrengen en veel zullen moeten interen op de reserves. Die reserves 
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kunnen we nu nog aanwenden om de Hofkerk  in een nieuw jasje te 

steken. We kunnen investeren in nieuwe ideeën en wensen, want als je 

de Hofkerk voor meerdere doeleinden wenst te gebruiken en meerdere 

organisaties van de kerk gebruik wilt laten maken, dan is een 

aanpassing noodzakelijk. Ook het verlangen om als gemeente iets te 

betekenen voor de stad klinkt steeds luider. Nu heeft de Hofkerk nog 

geld, en de gemeente Oldenzaal is bereid gebleken om samen met de 

Provincie, in het kader van een “spontane binnenstad” hiervoor ook 

geld beschikbaar te stellen. De aanpassingen leveren de 

Hofkerkgangers een gebouw op dat weer een flink aantal jaren 

meekan. Ook de gemeente Oldenzaal zal blij zijn met dit initiatief, 

omdat het centrum rondom het stadhuis een levendigere uitstraling zal 

krijgen.  

 

Om deze plannen te realiseren, hebben we elkaar nodig en moeten wij 

elkaar inspireren. Dit gaan wij doen aan de hand van o.a. de volgende 

vragen:  

 

Waarom gaan wij de Hofkerk aanpassen en voor wie doen wij dat? 

Wat kunnen wij als gemeente van de Hofkerk betekenen voor de stad 

Oldenzaal? 

Wie gaan de kosten betalen? 

Wat levert het op? 

Wat is het alternatief? 

Wat kunnen wij zelf concreet doen? 

Hoe zien we ons als Hofkerk over 5 jaar? 

 

Zondag 29 mei van 15.00 uur tot 17.00 uur. Inloop vanaf 14.30. 

 

Oproep om: 

Mee te denken 

Mee te praten 

Mee te doen 

 

Namens het Moderamen, 

Yvonne Ponsteen en Rianke Lubberding 



12 

College van kerkrentmeesters 
 

Mutaties: 

De afgelopen tijd hebben er binnen het college nogal wat mutaties 

plaatst gevonden. Zo heeft Herman Arends de klussenclub verlaten en 

hebben Janke ( financiële administratie) en Hans Meulenbeld 

(ouderling kerkrentmeester) hun functies beschikbaar gesteld. Zij 

hebben gedurende vele jaren en grote inzet geleverd voor de Hofkerk 

en daar zijn we ze dankbaar voor. Wij kunnen doorbouwen op wat zij 

hebben neergezet.  

 

Opvulling mutaties: 

We zijn bezig om de ontstane vacatures op te vullen.  

Henk Vrielink en Harm Medema gaan de rol van Herman Arends 

overnemen. Zij dragen zorg voor de coördinatie van de klussenclub. 

De rol van Janke wordt overgenomen door Dik Troost en de 

werkzaamheden van Hans worden door Bauke Post overgenomen. 

Inge Simao is sinds 1 januari 2021 geen lid meer van de kerkenraad als 

ouderling kerkrentmeester en zal alleen enige administratieve taken 

m.b.t. de verhuur en actie kerkbalans blijven vervullen.  

Martin Kila verwerkt sinds ruim een half jaar de adres-registraties van 

de Hofstem. 

We zijn blij dat zij deze taken op zich willen nemen. Maar vragen 

begrip voor een inwerkperiode waarin zaken misschien wat anders 

gaan dan in het verleden. 

In de komende vergadering  van  het college van kerkrentmeesters 

gaan we de onderlinge taakverdeling bespreken 

 

Vacature 

We hebben nog een vacature voor de rol van penningmeester en 

secretaris, mocht je geïnteresseerd zijn of iemand kennen die deze taak 

op zich wil nemen, laat het dan weten. 

 

Huidige samenstelling Zoals je in het stukje van Jaap hebt kunnen 

lezen ben ik door de kerkenraad benoemd als voorzitter van het college 

van kerkrentmeesters. 
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Op dit moment bestaat het college uit de volgende personen 

Inge Simao, Harm Medema, Bauke Post, Dik Troost  en Arjen van 

Dijk. 

 

Met dit team staan we voor de uitdaging om het rentmeesterschap een 

constructieve invulling te geven in deze turbulente tijden met stijgende 

energieprijzen, oplopende kosten voor het onderhoud van het 

kerkgebouw ect. Wij reken daarbij op uw steun 

 

Declaraties 

Heel praktisch gezien betekent deze verandering, dat de declaraties of 

giften die door Janke Meulenbeld werden afgehandeld nu naar Dik 

Troost moeten worden gestuurd of aangereikt. Zijn adres is Oude 

Postweg 7, 7561SH  Deurningen.  

Mocht de afstand een probleem zijn dan kunt u deze zaken ook bij mij 

inleveren Dauwnetel 10 7577AD Oldenzaal. 

 

Of inscannen en mailen: diktroost53@gmail.com 

Of in het Postvak in de Hofkeuken in gesloten enveloppe onder 

vermelding van doel/reden en banknummer. 

 

Begroting 2022 

In dit nummer van de Hofstem treft u de begroting van het jaar 

2022.Deze begroting is nog opgesteld door Rene Dreierink, Gerrit 

Dortland en Janke Meulenbeld en is door de kerkenraad goedgekeurd. 

 

Legaat 

Wij ontvingen via de notaris een bericht dat de heer H.C.B. Racer 

Palthe laatst wonende te Goor de Hofkerk een legaat heeft na gelaten. 

We hebben dit als Hofkerk in grote dank aanvaard. 

 

Namens het college van kerkrentmeesters, 

Arjen van Dijk 
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De begroting 2022 
 

Laat de cijfers spreken 

Voor het nieuwe team van kerkrentmeesters is de begroting 2002 het 

vertrekpunt. Het wordt voor een vernieuwd college zonder 

penningmeester een uitdaging om de bedoeling achter de cijfers te 

ontdekken. 

De begroting is tot stand gekomen door voort te bouwen op de 

meerjarenbegroting en de beschikbare kennis van mensen die in het 

verleden hier mee gewerkt hebben. Deze begroting is in de kerkenraad 

goedgekeurd. 

Daarnaast zijn er maatregelen genomen om de structurele uitgaven aan 

te passen aan de inkomsten. Zo zijn de aanstelling van de predikant en 

koster aangepast aan de nieuwe realiteit. Desondanks laat de begroting 

van 2022 een fors tekort zien. 

 

Een begroting is een prognose van de realiteit en heeft als doel de 

kosten en opbrengsten onder controle te houden. Daar waar de 

werkelijkheid afwijkt van de prognose is van belang om daarvan te 

leren. Zo is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen 

incidentele afwijkingen (kosten omgevallen boom) of structurele 

afwijkingen (salariskosten). 

Daarnaast zien we als gevolg van de inflatie de kosten in snel tempo 

stijgen. Een voorbeeld hiervan is de energierekening van de kerk. Bij 

onveranderd beleid zal deze 2023 meer dan verdubbelen. Alle reden 

voor het college en kerkenraad een beleid te voeren dat aan deze 

uitdagingen tegemoet komt 

 

In de meerjaren begroting die tot 2024 loopt is een tekort voorzien dat 

ten laste van het vermogen zal worden gebracht. 

Op de volgende pagina’s treft u een verkorte begroting van 2022 aan. 

Met daarnaast ter vergelijk de begroting 2021 en de jaarrekening 2020. 

Mochten er vragen zijn of heeft u behoefte aan een uitgebreidere 

toelichting laat het ons weten. 

 

Namens de kerkrentmeesters, Arjen van Dijk 
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Begrote staat van baten en lasten over 2022  
 
     Begroting  Begroting  Begroting 

     2022   2021   2020  

 

Opbrengsten en Baten  

Opbrengsten onroerende zaken  18.000  13.000   10.622  

Opbrengsten uit rente, dividenden  

en beleggingen     10.000   10.000   10.384  

Opbrengsten levend geld   80.000  82.000   85.816  

Opbrengsten uit subsidies en  

bijdragen     5.000   10.000    6.718 

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

Totaal baten A               113.000               115.000              113.540  

 

Uitgaven en Kosten  

Kosten kerkelijke gebouwen excl.  

afschrijvingen    19.000   23.400   31.174  

Afschrijvingen onroerende zaken, 

installaties/invent.    1.600    1.600    1.600  

Pastoraat resp. diaconaal past.  69.200   41.000   73.963  

Kosten kerkdiensten en kerkelijke  

activiteiten     7.000    8.000    5.005  

Verplichtingen/bijdragen aan  

andere organen     7.300    8.000   7.406  

Salarissen en vergoedingen  18.700  19.000  20.382  

Kosten beheer, administratie en  

archief      9.800   12.000    8.890  

Rentelasten/bankkosten    5.000    5.000   4.483 

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

Totaal lasten A    137.600   118.000  152.903  

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

Operationeel resultaat (A)  -24.600    -3.000  -39.363  

 

Incidentele baten en lasten  

Incidentele baten    1.000   1.000   27.336  

Incidentele lasten   -  -  0 

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

Incidentele baten en lasten (B)  1.000   1.000   27.336  

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

Resultaat verslagjaar (A+B)  -23.600  -2.000   -12.027  
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     Begroting  Begroting  Begroting 

     2022   2021   2020  

 

Mutaties bestemmingsreserves/ 

-fondsen     

Onttrekkingen bestemmingsres. -  -            0 

Onttrekkingen bestemmings- 

fondsen     -  2.000      3.071 

Toevoegingen bestemmingsres.  -  -               -22.585  

Toevoegingen bestemmings- 

fondsen     -  -  - 

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

Totaal mutaties bestemmings- 

reserves/-fondsen (C)   -  2.000                -19.514  

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

Resultaat naar Algemene  -23.600          0   -31.541  

reserve (D)       
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Collectedoelen van de diaconie in mei 
Zondag 1 mei is de collecte voor Oldenzaal Tegen MS. 

8 mei is de collecte voor Kerk in Actie/ Noodhulp en werken aan vrede 

in Nigeria. Ruim 2 miljoen Nigeriaanse christenen en moslims zijn 

voor het geweld op de vlucht in eigen land. In officiële 

vluchtelingenkampen van de UNHCR is slechts plaats voor 500.000 

mensen. De meeste vluchtelingen wonen daarom in dorpen van 

mensen, die zelf moeilijk rond kunnen komen. Er is een enorm tekort 

aan voedsel, water en hygiëne. Via Nigeriaanse kerken en organisaties 

biedt Kerk in Actie voedselhulp, water en sanitair en hulp voor 1200 

volwassenen en 600 kinderen om trauma’s te verwerken. 

Zondag 15 mei is de collecte voor de Stichting LOS. De missie van 

deze stichting is een menswaardig bestaan voor eenieder die in 

Nederland leeft. Ze werpen licht op de leefwereld van de 

ongedocumenteerden en halen deze groep uit de schemerzone van 

onze maatschappij. Het respecteren en naleven van de kinder- en 

mensenrechten zijn hier onlosmakelijk mee verbonden. 

Op 22 mei is de collecte voor het project van de Kleine Ring: 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. 

29 mei is de collecte voor Dorcas, hulp aan de allerarmsten in Oost-

Europa. 

 

Out of the Box 
Op zondag 29 mei 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 5 juni kunt u nog spullen inleveren. 
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De Hofvijver 
In de vorige Hofstem was er een vraag of iemand bereid was te helpen 

bij een tuin. Gelukkig heeft iemand zich opgegeven en is de tuin weer 

netjes.  Heel hartelijk dank daarvoor namens de diaconie. 

Deze maand hebben we ook veel huisraad aangeboden gekregen zoals 

6 eetkamerstoelen, een wasmachine, een droger en vriezer. Veel 

keukenspullen waaronder een  koffiezetapparaat, lampen, 2 fauteuils  

een bank en 2 kastjes hebben wij ook in ontvangst mogen nemen.  

Dank daarvoor. 

 

Namens de diaconie, Jet Slinger-de Graaf 

Tel. 662093 of 06 81504914 jetslinger10@gmail.com 

 

Zorg voor de aarde ! 
 

Hoe doe je dat? In de Hofstem van maart 

2022 kon u al een stukje van Ds. Erna 

Lensink lezen. Er is een klein werkgroepje 

dat zich over deze vragen buigt. We proberen 

geregeld u iets van ons werkgroepje te laten 

horen. Voor deze maand is het een aanrijking 

om met het ondernemen van activiteiten 

rekening te houden met zorgvuldig omgaan 

met de aarde.  

Natuurlijk leuke dingen doen. 

De natuur is “hot”. We willen allemaal 

bijdragen aan een beter milieu. Het betekent dat we vaker oppassen 

wat we met ons afval doen. We proberen met onze inkopen rekening 

te houden met de “reis” die de groente en het fruit maken voordat het 

bij ons in de supermarkt ligt.  

Om te laten zien dat verantwoord bezig zijn ook leuk kan zijn zoeken 

we activiteiten die aan deze norm voldoen.  

Wat voor activiteiten kunnen we in onze eigen omgeving ondernemen 

die niet ver van huis zijn, deels gratis toegankelijk. 

Voor deze maand staat een bezoek aan het Arboretum op de lijst. 

mailto:jetslinger10@gmail.com
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In Arboretum Poort-Bulten is het in alle jaargetijden een kleurrijk 

feest. De bomen in dit park komen uit alle werelddelen! 

Deze route gaat over half verharde paden en is daarom ook goed 

toegankelijk voor mensen in een rolstoel en wandelaars met rollators 

of buggy's. Het ommetje begint bij Schenkerij Poort-Bulten. De route 

is gemarkeerd met gele pijlen. Langs de route staan meerdere bankjes. 

U kunt het Arboretum vinden aan de Lossersestraat 68, 

7587 PZ De Lutte 

 

RecycleHof: Update… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Er wordt nog steeds flink door jullie gespaard. De bakken op de foto 

worden regelmatig geleegd door de klussenclub en de inhoud 

vervolgens door de diaconie weggebracht naar de verschillende 

organisaties.  

 

Wij sparen voor de volgende goede doelen:  

1. KNGF Geleidehonden. De plastic doppen gaan nu naar 

Dierenkliniek Oldenzaal-Losser aan de Hengelosestraat. De opbrengst 

van de doppen gaat naar KNGF Geleidehonden. De totale opbrengst 

van 2021 staat op €31.000,=  
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2. De kroondoppen gaan naar Speciaal Basisonderwijs ‘De 

Windroos’ aan de Lariksstraat. De opbrengst van deze doppen gaat elk 

jaar naar een ander goed doel binnen Oldenzaal. Afgelopen schooljaar 

’20-’21 hebben Kika en Skik een gezamenlijke cheque van €610,95 

ontvangen. 

Het huidige schooljaar gaat de opbrengst naar Elles Kotte die zich in 

Oldenzaal inzet voor aangepast sporten; bedoelt voor kinderen 

waarvoor het niet zo vanzelfsprekend is dat ze bij een sportclub 

sporten. Dat vraagt extra inzet van de sportaanbieder en de ouders. 

 

3. Mobieltjes, cartridges, ansichtkaarten en postzegels gaan nog 

steeds naar Kerk in Actie. Het werk van Kerk in Actie wordt 

uitgevoerd door dienstenorganisaties van de Protestantse Kerk in 

Nederland, gezeteld in Utrecht.  

In 2021 was de opbrengst €20.382,30   

-> Via postzegels en kaarten €17.245,00 

-> Via mobieltjes en cartridges €3.137,30 

 

Seniorenmiddag 
 

De seniorenmiddag was een groot 

succes, er was een mooie opkomst. 

We hadden elkaar ook zolang niet 

gezien. 

Riejenne Racer Palthe had een leuk 

interview met dominee Gerco 

Veeling. 

Wat heel fijn was, de vrouw van de 

dominee was er ook bij. Leuk voor 

dominee Gerco en voor ons. 

 

Na de ontvangst werd er gezongen 

onder begeleiding van Hendrik Tel op 

de hoorn. Wat kan die man prachtig 

spelen, soms deed Koos Schollaardt 

ook mee op het orgel. 
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Na de pauze een hapje en een drankje.  De hapjes van Riejenne vonden 

gretig aftrek. 

Dan willen we de klussenclub 

zeker niet vergeten, hartelijk 

dank voor het klaarzetten van 

de stoelen en maandag weer 

voor het opruimen. 

Deze middagen zijn zeker 

voor herhaling vatbaar. 

Graag tot ziens op de 

volgende seniorenmiddag. 

 

J. Vogelzang  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

En de vrucht van de Geest is Vriendelijkheid en 
Goedheid 
 
Dit zijn de vijfde en zesde vrucht van de Geest, vriendelijkheid en 

GOeDheid en deel twee  dat er over deze vrucht geschreven wordt.   

 

In Galaten 5, het hoofdstuk waarin de vrucht van de Geest wordt 

genoemd, is het centrale thema ‘vrijheid’. Dat begint meteen in vers 1: 

‘Christus heet ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus 

stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen.’ In vers 13 komt 
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Paulus terug op de vrijheid: ‘Broeders en zusters, u bent geroepen om 

vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te 

bevredigen, maar dien elkaar in liefde…’ 

Onze aardse natuur maakt onvrij en gebonden. Kijk maar naar de nare 

opsommingen in Galaten 5:19-21 (ontucht, zedeloosheid en 

losbandigheid, afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en 

woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras- en slemppartijen 

en nog meer van dat soort red.). Maar als je de vrucht van de Gods 

Geest voorbrengt, leef je vrij. Bij alle vijandschap die Jezus opriep, 

was Hij toch een vrij mens. Vrij in zijn relatie met zijn Vader en vrij 

ten opzichte van mensen. Het is die vrijheid die aan de basis ligt van 

de vriendelijkheid en goedheid waar Paulus over schrijft. 

 

Goedheid is de vrijheid om te kunnen geven… 

 

Vriendelijkheid is de innerlijke gesteldheid waar concrete goedheid uit 

voortvloeit. Goedheid als vrucht van de geest is: anderen dienen, 

helpen, ondersteunen. Je bent bereid concreet het goede te doen voor 

een ander. Je gunt de ander jouw goedheid. Goedheid kan de betekenis 

hebben van gul, royaal, kunnen zijn. Je leent makkelijk uit, of geeft 

makkelijk weg omdat je niet gehecht bent aan je bezit. Het kan ook 

gastvrijheid betekenen: je ontvangt graag mensen in je huis en toont 

goedheid in lekker eten en een fijne sfeer. 

Het woord ‘vrijheid’ is belangrijk. Je doet niet goed omdat het moet. 

Dan raak je uitgeput, of teleurgesteld omdat je veel geeft, maar de 

mensen zo weinig terugdoen. Goedheid als vrucht van Gods Geest is 

hartelijk, vanuit een oprechte en vrije keuze. 

 

Er was een vader met twee zonen… 

 

De gelijkenis van de verloren zoon ken je vast wel. Een verhaal waarin 

het vaderhart overstroomt van goedheid en gulheid naar de 

weggelopen zoon. Nieuwe kleding en sandalen, een ring, een groot 

welkomstfeest. Voor de vader geen offer, geen moeten, maar bruisende 

liefde. 
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De vader gaat ook op zoek naar de oudste zoon. ‘Kom, neem toch deel 

aan het feest, al het mijne is van jou’, zegt de vader tegen de zoon. Gul 

en royaal deelt de vader zijn bezit. De gelijkenis gaat over het vaderhart 

van God. De vrucht van goedheid is dat wij deze Vaderliefde 

weerspiegelen. Gods Geest brengt je in beweging naar anderen. Van 

harte deel je uit van wat je zelf ontvangen hebt. 

 

Een klein gebaar… 

De wereld snakt naar vriendelijke mensen die goeddoen. Wie kun jij 

vandaar of deze week iets laten proeven van Gods goedheid? Denk aan 

een kaartje, een bemoedigend Whatsapp-bericht, een bloemetje. Of 

past het meer bij je om iemand uit te nodigen voor een maaltijd? 

 

Overgenomen van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.  

 

De volgende keer de vrucht van de Geest is Geloof en Trouw 

Met een harte groet Mirjam. 

 

Uit de ‘oude doos’ - Uitje basiscatechese naar 
Amsterdam 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij het opruimen van de kindernevendienstkast in de Bovenhof kwam 

ik deze leuke foto uit juli 2005 tijdens een uitje van de 

basiscatechesegroep in Amsterdam van tien jongeren. Even tijd voor 
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een versnapering en een boterham zo te zien en uitrusten van de vele 

meters lopen in onze hoofdstad. 

Als iemand zichzelf mocht herkennen of een ouder die denkt hé die 

ken ik en over dit uitje iets leuks weet te vertellen. Schroom niet en 

vertel je relaas over dit dagje uit, hoe het was om met elkaar zo’n dag 

op te trekken door dit als kopij te sturen naar de redactie van de 

Hofstem (hofstem@hofkerk-oldenzaal.nl) 

 

Gerard Pape, Jeugdouderling. 

(jeugdouderling@hofkerk-oldenzaal.nl) 

 

VERWONDERING 
Bitter kruid 

 

Waarschijnlijk hebt u het op school vroeger ook moeten doen: boeken 

lezen voor Nederlands. Nu had ik als 16-jarige op zich geen hekel aan 

dat vak, wat voor een jongen van die leeftijd al opmerkelijk is, maar 

boeken lezen was niet mijn grootste hobby. De Asterix en Donald 

Duck behoorden in die tijd tot mijn vaste literatuur. Jan Wolkers lezen 

was taboe, en dus beperkte ik me maar tot werkjes van Bomans en 

Carmiggelt, om toch enigszins verantwoord werk te leveren.  Er zat in 

mijn boekenlijst één boek waarvan ik de de titel kon verklaren, maar 

de diepere betekenis ervan pas vele jaren later begreep: Het bittere 

kruid van Marga Minco. 

Het verhaal, maar nog meer de titel van het boek hield mij bezig. Bitter 

kruid in het Joodse geloof vormt één van de ingrediënten van de 

sederschaal. De sederschaal wordt opgediend met Pesach, het Joodse 

Paasfeest. Naast het bittere kruid bevat de de sederschaal een 

geroosterd lamsbeentje, een hard gekookt ei, en nog enkele andere 

gerechtjes. Ieder ingrediënt symboliseert een aspect van de slavernij 

en de bevrijding daaruit van het joodse volk.  

Het bittere kruid, waarvoor vaak radijs of peterselie gebruikt wordt, 

staat symbool voor het lijden. Het lijden van de Joden, die in Mozes’ 

dagen gebukt gingen onder de gesel van de Farao. En, in het boek van 

Marga Minco, het lijden van de joodse bevolking onder de tirannie van 

mailto:jeugdouderling@hofkerk-oldenzaal.nl
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de nazi’s. Zo smeedt zij hier het wezen van het lijden tot één 

gebeurtenis ineen, en krijgt het bittere kruid een dubbele betekenis.  

In de dienst op Paasmorgen hadden we gasten uit Oekraíne op bezoek. 

Veel moeders met kinderen, die meteen mee deden in de 

kindernevendienst! Warme woorden, afwisselend in het Nederlands, 

Engels en soms een enkel Oekraìnisch woord. De taal verbond. 

Verbinding die zo hard nodig is voor mensen uit een land dat 

verscheurd wordt door de oorlog. We kregen voor de dienst begon 

paasbroches uitgereikt door enkele Oekraïnische gasten. `Happy 

Easter´ stond er op. Hoe graag zouden we dat niet allemaal willen? 

De sederschaal heeft naast het bittere kruid en het lamsbeen nog een 

ingrediënt: Charoset, een mix van appels, noten en wijn. De zoete 

smaak die dit gerechtje oplevert, moet de zoetheid van de bevrijding 

verbeelden. Wat dat betreft kent de Joodse traditie mooie symbolen. 

Want na het  lijden is er het geloof dat ook daar, hoe moeilijk te 

geloven ook, een einde aan komt. Is er het geloof dat er aan de tirannie 

en aan de chaos een einde komt, en de vrede weer regeert. Ook in 

Oekraïne. Laten we dat, hoe moeilijk ook , blijven geloven. 

 

Martin Kila 
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Bedankt 
 

Voor de bloemen die ik van de Hofkerk heb ontvangen voor de dag 

opname in het ziekenhuis. Het gaat weer goed.  

 

Groetjes, Rikie Schuurman   
 
 

Hartelijk dank 
 
Een prachtige bos bloemen mocht ik op paaszondag ontvangen van de 

Hofkerk. Ik was volledig verrast. Heel hartelijk dank. Het herstel van 

mijn arm, na een valpartij met de fiets, gaat geleidelijk de goede kant 

op. 

 

Toos Bruil. 
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Diaconie Hofkerk 
 

De diaconie verleent hulp aan mensen in nood, zowel dichtbij in de 

eigen gemeente en de stad als verder weg. Naast concrete hulp 

organiseert de diaconie projecten waar geld en goederen worden 

ingezameld voor goede doelen, zoals Out of the Box  en de 

RecycleHof. 

 

Andere activiteiten zijn: 

de Hofvijver, waarin vraag en aanbod van goederen en klusjes in en 

om het huis bij elkaar gebracht worden. 

Koningsdag, waarop de kerk open is voor publiek 

Kerstpresentje voor de 80-plussers van de Hofkerk. 

 

De diaconie heeft contact met diverse andere hulporganisaties t.w. de 

Voedselbank en Amnesty International. Zij is lid van en neemt deel 

aan de Stichting Armoedebestrijding Oldenzaal. 

 

Leden van de diaconie 

·  Yvonne Ponsteen, voorzitter 

·  Anja Wolbers, RecycleHof 

·  Jet Slinger,  Hofvijver 

·  Christien Vrielink, Dank- en biddag 

·  Bertha Frowijn, presentjes 80+ 

Contact: diaconie@hofkerk-oldenzaal.nl

https://www.hofkerk-oldenzaal.nl/diaconie/#Out-of-the-Box
https://www.hofkerk-oldenzaal.nl/diaconie/#recyclehof
https://www.hofkerk-oldenzaal.nl/diaconie/#recyclehof
https://www.voedselbankoosttwente.nl/
https://www.voedselbankoosttwente.nl/
https://www.amnesty.nl/
mailto:diaconie@hofkerk-oldenzaal.nl
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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:  27 mei 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: 

19 mei  
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 
Bauke Post  
E-mail: ledenadministratie@ 
hofkerk-oldenzaal.nl  
 

College van Kerkrentmeesters 
secr.ckrm.hofkerk@gmail.com 
 
Dhr. D. Troost 
Postweg 7  
7561 SH Deurningen   
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  
Fam. van Hemert 
Tel. 517722 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:secr.ckrm.hofkerk@gmail.com
mailto:hmedema@hotmail.com
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