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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: dominee@hofkerkoldenzaal.nl
Zaterdag vrij

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
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Rondom de diensten
We leven toe naar Hemelvaart en Pinksteren. De liturgische kleur is
nog steeds wit, om na het Pinksterfeest via rood terug te keren naar
groen. De oplettende kerkganger zal wel eens opgemerkt hebben dat
de stola van de predikant dezelfde kleur heeft als die van het
antependium (kleed over de tafel).
Hemelvaartsdag wordt in Denekamp gevierd. Om 08.45 vertrekt er een
fietstocht naar Denekamp.
Op "wezen zondag" 29 mei gaat Ds. Wim Blanken uit Zutphen voor.
Henk Warnaar is de organist.
Pinksteren, 5 juni gaat Ds. Gerco Veening voor in een feestelijke dienst
met het gospelkoor "Risja" en ondergetekende aan het orgel.
Op 12 juni gaat Ds. Ed de Bruin voor.
De 19e gaat Ds. Gerco Veening weer voor. In deze dienst wordt het
Heilig Avondmaal gevierd met medewerking van het Hofkoor.
Op 26 juni gaat Hanneke Caron voor in een feestelijke 'overstapdienst'.
VOF de Hof o.l.v. Jan Schoenmaker luistert de dienst muzikaal op. Jan
is ook de organist/pianist.
Veel inspiratie gewenst!
Kom, Heilige Geest!
Koos Schollaardt
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Zondag – 29 mei – 10.00 uur
Voorganger
Ds. W. Blanken (Zutphen)
Ouderling
Mevr. R. van Dijk
Diakenen
Dhr. J. Bruil

Ontvangst bij de deur
Dhr. G. Pape
Organist
Dhr. H. Warnaar
Collectes
1) Dorcas
2) Jeugdwerk

Zondag – 5 juni – 10.00 uur Pinksteren
m.m.v. Gospelkoor ‘Risja’ uit Hengelo
Voorganger
Dhr. G. Veening
Ouderling
Dhr. G. Pape
Diakenen
Mevr. C. Vrielink

Ontvangst bij de deur
Mevr. R. van Dijk
Organist
Dhr. J. Schollaardt
Collectes
1) Kerk in Actie/Zending
2) Oecumene Oldenzaal

Zondag – 12 juni – 10.00 uur
Voorganger
Ds. E. de Bruin
Ouderling
Diakenen
Dhr. F. Woordes

Ontvangst bij de deur
Dhr. H. Medema
Organist
Dhr. J. Schollaardt
Collectes
1) Stichting Noaberhulp
2) Instandhouding eredienst

Zondag – 19 juni – 10.00 uur
Voorganger
Ds. G. Veening
Ouderling
Dhr. B. Post
Diaken
Mevr. A. Wolbers
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Ontvangst bij deur
Dhr. B. Post
Organist
Dhr. J. Schollaardt
Collectes
1) Joanne Foundation
2) Instandhouding pastoraat

Komt Pinksteren er wat bekaaid van af?
Bladerend in een woordenboek ontdek ik dat er wel drie kolommen
staan met woorden die beginnen met “Kerst-“, ik zie twee kolommen
met woorden die beginnen met “Paas-“ en ik zie één kolom met
woorden die beginnen met “Pinkster-“. En ik weet uit ervaring dat
kerken met de Kerstdagen en de Paasdagen vaak voller zijn dan op
eerste Pinksterdag. Ik weet uit ervaring dat het nog wel eens lastig kan
zijn om voor de dienst op eerste Pinksterdag een koor te krijgen of een
cantorij, omdat men het Pinksterweekend gebruikt om te gaan
kamperen.
Komt Pinksteren er wat bekaaid van af? Zo lijkt het wel als je het
kerkelijk jaar bekijkt en zeker als je in de samenleving om je heen kijkt.
En dat vind ik jammer en ik hoop eigenlijk dat ik me vergis en dat het
feest er helemaal niet bekaaid van af komt. Want het is, naar mijn
beleving, een feest dat een enorm grote inhoud heeft met heel veel
symboliek. Vuur komt er in voor, de wind die waait en de ruimte vult,
de Geest komt in mensen. Mensen worden enthousiast (en het woord
“enthousiast” is afkomstig uit een Grieks woord (entheos) dat “God in
zich hebbend” betekent). Pinksteren is dus heel groot, het is wel de
verjaardag van de kerk genoemd. In ieder geval is het
Pinkstergebeuren het begin van de Christelijke kerk, op die dag werden
er 3000 mensen gedoopt. Het Pinksterfeest is ook nog eens het feest
van de communicatie. Mensen verstaan elkaar en begrijpen elkaar,
mensen horen prachtige teksten in hun eigen taal, de taal van hun hart.
En we weten dat communicatie beslist niet eenvoudig en
vanzelfsprekend is. Dus…..een groot feest mag het zijn.
Ik stel dan ook voor dat we als kerk het Pinksterfeest aangrijpen om er
een heel enthousiast gebeuren van te maken en wat mij betreft wordt
het een dolle boel. Als je wordt aangeblazen en zo wordt geïnspireerd,
als je als mens wordt vervuld van de heilige Geest, dat kan niet in een
rustig vaarwater. Dan is er beweging, geluid, muziek, woorden en
beelden die over elkaar heen tuimelen. En blijf dan maar eens rustig
zitten, een dans is eerder op zijn plaats.
Na het Pinksterfeest komt er een periode in het kerkelijk jaar die
vroeger ten onrechte het feestloze halfjaar werd genoemd. Ten
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onrechte, want de Geest van Pinksteren blijft waaien, het wordt nooit
windstil.
Pinksteren komt er dus niet bekaaid van af, die uitdaging gaan we aan.
Ds. Gerco Veening

Geen sigaren en geen koekjes of gebak
Even een oud verhaal…..een predikant was op bezoek bij een dame op
leeftijd. Hij zag dat ze nogal wiebelig op een stoel ging staan en met
moeite de doos sigaren pakte die op de lamp lag (dit om de sigaren
droog te houden). Hij zag dat de dame met enige moeite weer van de
stoel afstapte (hij hield zijn hart vast) en toen bood zij hem een sigaar
aan. De predikant rookte helemaal niet maar durfde na deze escapade
niet te weigeren en rookte de sigaar op.
Het overkomt me al heel lang niet meer dat mij op huisbezoek een
sigaar aangeboden wordt en dat is ook volkomen terecht. Wat me nog
wel eens overkomt is dat men mij koekjes of gebak aan biedt. En soms
lijkt het er op dat men het zelfs speciaal voor mij heeft gehaald. En dan
voel ik me verwant met die predikant in dat oude verhaal……ik durf
nu wel om het aanbod af te slaan, maar het begroot me dan wel.
Ik denk dat het goed is dat het toch nog maar eens gezegd wordt……ik
hoef geen sigaren en men doet mij geen plezier met koekjes of met
gebak. Ik vind het namelijk niet lekker. En apart voor mij halen bij de
banketbakker……dat geeft me dus een heel ongemakkelijk gevoel.
Met excuses voor de banketbakkers,
Ds. Gerco Veening

Meeleven
Mevrouw Wil Davelaar wordt binnenkort geopereerd aan haar enkel.
Mevrouw Christine Hesselink kent veel zorgen door een slechte
gezondheid van beide dochters.
Mevrouw de Buijzer is op 28 april jl. op de leeftijd van 85 jaar
overleden, heel kort na haar man die op 22 maart overleed. We wensen
de familie heel veel sterkte toe met dit grote verlies.
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We wensen een ieder, ook die hier niet vermeld zijn, van harte
beterschap toe en veel sterkte. Als wij iets voor u kunnen betekenen,
dan horen wij dat graag. Zie onze gegevens op de achterzijde van de
Hofstem.
Het pastoraal team

Vieringen Scholtenhof
Bidstond Scholtenhof (17 juni, 19 augustus, 16 september)
Elke derde vrijdag van de maand. Samen bidden, danken, zingen en
stil zijn.
We zijn ongeveer een half uur bij elkaar in de kapel van de
Scholtenhof. U bent van harte welkom
Inloop 18:15. Start 18:30 uur. Ingang voorzijde Scholtenhof: graag
even aanbellen, dan laat men u binnen. Aansluitend drinken we samen
koffie in de recreatiezaal.
Yvonne Meyer, geestelijk verzorger
Vrijwilligers vacaturebank Hofkerk
Samen moeten we zorgdragen voor een goedlopende en actieve
gemeente en een voltallig, goed functionerend bestuur. We hopen dat
u, 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.
Bloemenvoorziening
Eens in de zoveel weken zorg dragen voor een bos bloemen voor de
zondagse kerkdienst. Deze kunnen bij onze vaste leverancier
opgehaald worden.
Voor informatie bel met Ria van Dijk (06) 18 67 58 71;
riadragt@gmail.com
Winkeltje
Ingebrachte goederen een plek geven in het winkeltje en, bij
openstelling, aan de man brengen. (1 á 2 uur per maand)
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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. 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
Ouderling (2)
Een ouderling is mede verantwoordelijk voor de pastorale zorg. Dit
gebeurt vooral in de vorm van het bezoeken van gemeenteleden.
Samen met de predikant vormen zij het pastoraal team.
Voor informatie: Yvonne Meyer (06) 14379278
ycmeyer60@gmail.com
Secretaris voor het college van kerkrentmeesters (KRM)
De secretaris is samen met het college van kerkrentmeesters
verantwoordelijk voor het financieel beheer. Hij/zij verzorgt de
algemene administratie binnen het college, o.a. communicatie (in- en
uitgaande post), het voorbereiden van de vergaderstukken en de
notulen.
Voor informatie: Arjen van Dijk (06) 42274343
arjen@kairos-consultancy.com
Penningmeester voor het college van kerkrentmeesters (KRM)
De penningmeester is samen met het college van kerkrentmeesters
verantwoordelijk voor het financieel beheer. Hij/zij verzorgt de
financiële administratie.
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Voor informatie: Arjen van Dijk (06) 42274343
arjen@kairos-consultancy.com
Medewerkers talentenveiling
Al een aantal jaren organiseren wij tweejaarlijks onze talentenveilig.
Op deze avond worden zeer uiteenlopende ‘kavels’ geveild, die door
gemeenteleden maar ook door de Oldenzaalse middenstand worden
aangeboden en per opbod worden verkocht. Je kunt hierbij denken aan:
een tochtje achterop de motor door Twente, helpen met tuinieren, het
bakken van een appeltaart en vele andere zaken.
Voor het team Talentenveiling zoeken wij mensen die het leuk vinden
om:
Talenten (=aanbod) op te halen. Oftewel mensen enthousiast te maken
iets leuks aan te bieden en mensen te bellen die eerder talenten hebben
ingezet of ze nog willen meedoen.
Het samen doorspreken en voorbereiden van de avond.
Een veilingboek maken.
De administratieve afwikkeling (penningmeester).
Een helpende hand bieden bij praktische zaken ‘s avonds.
NOTE: Er is een draaiboek gemaakt van de eerder gehouden avonden.
Voor informatie: Hanneke Bugter (06) 30 04 90 14
hannekebugter@outlook.com

Afscheid pastoraal werker
Per 1 juli zit mijn taak als pastoraal werker van de Hofkerk erop. Na
6 november 2016, de datum van vertrek van Ds. Jan Bos, heb ik de
pastorale activiteiten binnen de Hofkerk overgenomen.
Wat heb ik in deze vijf-en-een-halfjaar tijd prachtige ontmoetingen
mogen hebben, intieme verhalen gehoord en persoonlijke uitdagingen
gekregen. Wat heb ik veel geleerd over het kerkenwerk achter de
schermen. Het was veel en vaak druk, maar ik had het allemaal voor
geen goud willen missen.
Ik vind het fijn dat ik betrokken en actief blijf als ouderling. Hoe we
precies mijn rol zullen invullen; dat willen we de komende maanden
binnen het pastoraal team bekijken.
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Ik dank u in ieder geval voor uw vertrouwen en zeg graag Tot ziens!
Een warme groet, Yvonne Meyer

Er is ….. een tijd van oorlog en een tijd vrede…
(Prediker 3.8)…
De dodenherdenking op 4 mei 2022 in de Hofkerk was (na 3 jaar) weer
een plechtige gebeurtenis met onder andere een terugblik door de heer
Philip Menco op het leven en de dood van zijn Joodse familie in de
oorlogsjaren. Dat doet me altijd weer denken aan de tijd dat mijn opa
in Hoogeveen 13 joden onder het hooi verborgen had, die godzijdank
de oorlog wel overleefden. Kantje boord of ik had nooit bestaan. Na
de dienst de stille tocht en vervolgens de twee-minuten stilte bij het
herdenkingsmonument en de kranslegging. Twee jonge meisjes leggen
ook een boeketje neer. Dierbare momenten. Maar mijn gedachten gaan
ook uit naar Oekraïne waar geen vrede heerst en waar vluchtelingen de
weg naar de Hofkerk weten te vinden. Welkom in ons midden, wij zijn
er voor jullie.
Een week eerder op 27 april was het Koningsdag met rondom de
Hofkerk allemaal kinderen op kleedjes die hun overvloed aan
speelgoed etc. proberen te slijten. En ook die enthousiaste
Hofkerkleden die achter lange tafels de producten uit de Hofwinkel
aan de man/vrouw proberen te brengen en met succes. De diaconie
schenkt koffie en de feestgangers mogen gebruik maken van de
toiletruimte alles tegen een kleine vergoeding voor Dorcas.
In de moderamenvergadering van begin mei hebben we gesproken
over de Hofstem. Moeten we ons op termijn aansluiten bij de
Ringsproak, het gezamenlijke kerkblad van de overige vier gemeenten
in de Kleine Ring? De voortgang van het nieuwe beleidsplan voor de
periode 2023-2028 komt aan de orde en de diverse werk- en
taakgroepen kunnen aan de slag. De gemeentemiddag op 29 mei wordt
besproken waar we de gemeente gaan vragen hoe we onze plaats als
Hofkerk in de stad Oldenzaal kunnen versterken. En op 4 juni is er de
kerkenraadsdag waarvan het programma maar bij een heel klein aantal
personen bekend is. Men zegt dat het heel mooi wordt.
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Wat mij opvalt na een paar maanden voorzitterschap is het enorme
enthousiasme van onze Hofkerk leden. We zetten met z’n allen de
schouders eronder. Vol energie. Iets om trots op te zijn.
Jaap Flokstra

Overzicht opbrengsten collectes van eind maart en april
Kerkelijk gebouw
20-03-22
Instandhouding eredienst 27-03-22
Pastoraat
03-04-22
PKN jong protestant
10-04-22
Werkgroep inspiratie/bez. 14-04-22
Ouderen werk
17-04-22
Ouderen werk
24-04-22
Totaal

totaal

38,25
29,45
94,20
44,26
63,90
99,37
40,20
409,63

Dik Troost

Collectedoelen van de diaconie in juni
Zondag 5 juni is de collecte voor Kerk in Actie Pinkstercollecte. Veel
arme boeren in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZulu-Natal leven al
generaties lang in armoede. Een christelijke ontwikkelingsorganisatie
inspireert hen met bijbelverhalen en leert hun hoe ze de
landbouwopbrengst kunnen verhogen. De organisatie investeert juist
in kinderen.
12 juni is de collecte voor Stichting Noaberhulp.
Zondag 19 juni is de collecte voor de Joanne Foundation. Zij proberen
vooral om de situatie voor kansarme kinderen in Oeganda te
verbeteren. Op 26 juni is de collecte voor Kerk in Actie/binnenlands
diaconaat. Nederland telt zo’n 30.000 migranten zonder
verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen
bleven na een mislukte asielprocedure, bijvoorbeeld omdat het land
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van herkomst hen niet accepteert. Diverse kerkelijke initiatieven
helpen met advies en dagbesteding.
Yvonne Ponsteen

Kindernevendienst/ crèche op aanvraag
Naar aanleiding van een oproep in de Hofstem en tijdens
afkondigingen/mededelingen voorafgaand aan de zondagse dienst(en)
heeft de Jeugdraad gelukkig drie aanmeldingen van vrijwilligers
opgeleverd. Dit zijn Meiliany Untung, Renske Bork (eventueel met
haar dochter) en Alie van Hemert (crèche). Met hen heeft de jeugdraad
in april een informatief gesprek gevoerd zodat we een pooltje hebben
kunnen opzetten.
Dat de jeugdraad voor deze vorm kiest is omdat in de afgelopen paar
jaar een steeds kleiner wordende groep vrijwilligers voor de
kindernevendienstleiding beschikbaar is geweest.
Wat houdt de kindernevendienst op aanvraag concreet in? Graag
willen we als kerkelijke gemeente dat kinderen zich welkom weten en
dat er altijd op hen gerekend wordt in de Hofkerk. Ook wanneer ze
bijvoorbeeld een keer bij opa en oma logeren of in een vakantiehuisje
verblijven en thuis gewend zijn om naar de kerk te gaan. Mochten er
kinderen naar de Hofkerk willen komen, dan wordt gepolst of uit de
pool vrijwilligers beschikbaar zijn.
Voor een aanvraag van de kindernevendienst / crèche is Gerard Pape
de contactpersoon die u voor deze vraag kunt benaderen. Dit kan
telefonisch op 0541 – 51 91 15, met het verzoek bij geen gehoor de
voicemail met uw telefoonnummer in te spreken zodat er teruggebeld
kan worden. Uw verzoek graag uiterlijk op de maandag, voorafgaande
aan de zondag waarop u met kinderen naar de Hofkerk wilt komen, bij
de contactpersoon melden. De vrijwilliger treft de week voorafgaande
aan de dienst zijn voorbereidingen door gebruik te maken van
bijvoorbeeld het digitale materiaal van Kind Op Zondag bestaande uit
een bijbelvertelling en verwerkingsvorm en/of gebruik te maken van
Hanneke Caron voor inspiratie.
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Mocht het voorkomen dat de vrijwilligers uit het pooltje op de
gewenste zondag verhinderd zijn dan kunnen wij als jeugdwerk helaas
geen uitkomst bieden. Wat is dan wel mogelijk in de Hofkerk?, zult u
wellicht denken.
Als eerste optie blijven de kinderen tijdens de dienst in de kerkruimte.
Zij kunnen gebruik maken van een kratje waar zich tekenmateriaal en
Bijbelse prentboeken in bevinden. Dit kratje staat in de
kindernevendienst kast in de Bovenhof en kan zo gepakt worden. Dit
staat ook op de opbergdoos 'noodgreep voor kinderen in de kerk'.
Kinderen die vreemd zijn in de Hofkerk, willen soms liever ook tijdens
de dienst bij hun (groot)ouders blijven, dit biedt dan ook deze
mogelijkheid.
Een andere optie is dat u als aanwezige in de Hofkerk wordt gevraagd
voor het houden van een instant kindernevendienst(je). Tijdens de
overdenking kunt u met de kinderen naar de Bovenhof gaan. Op een
A4 aan de binnenkant van de deur van de kindernevendienstkast staat
wat er per plank in de kast te vinden is aan materiaal. Belangrijk is dat
de ouderling van dienst geïnformeerd is over de aanwezigheid van
kinderen om dit mee te nemen voor ( de voorbereiding van) de dienst.
Belangrijk is dat de kinderen met hun (groot)ouders zich welkom
weten op een zondagmorgen in de Hofkerk. Soms zijn kinderen eraan
gewend om stil te zijn tijdens de kerkdienst en hebben zij niets extra’s
nodig. Dat kan natuurlijk ook.
Gerard Pape, Jeugdouderling (jeugdouderling@hofkerk-oldenzaal.nl)

Seniorenmiddag wordt ONTMOETINGSDAG
Dat klinkt veel positiever, tenslotte staan we nog middenin de
maatschappij.
Op zondagmiddag 23 oktober komt dhr. Rijn van Wely vertellen over
het Palthehuis. Aansluitend gaan we dan naar het Palthehuis waar Rijn
ons verder vertelt over het museum en tekst en uitleg geeft.
Voor degene die gehaald willen worden, graag contact opnemen met
Mariet Hamhuis.tel. 0541-55 21 60
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Reisje voor senioren van onze gemeente (65-+)
Datum: donderdag 25 augustus 2022.
Start: 11 uur vanaf station Oldenzaal en weer terug ±18.00 uur.
De kosten zullen ongeveer €30,00 per persoon zijn..
Wij, van de ontmoetingscommissie van de Hofkerk zijn van plan om
een reisje aan te bieden naar de stad Munster in Westfalen.
Munster is een internationaal ingestelde stad die kan terugblikken op
meer dan 1200 jaar stadsgeschiedenis. Als bisschopzetel, Hanzestad,
hoofdstad van Pruisische provincie Westfalen. Universiteitsstad en
modern hoofdcentrum.
Munster heeft altijd al voor de regio en ook ver daarbuiten een
belangrijke rol gespeeld. Met één ding in het bijzonder heeft Munster
in de wereldgeschiedenis naam gemaakt: als stad van de vrede van
Munster.
We kunnen een rondleiding krijgen door de oude binnenstad.
Daarbij wordt de Dom van Munster met zijn astronomische klok, de
Principalmarkt, de Lambertuskerk met de 3 kooien van de
wederdopers en de vredeszaal van 1648 bezocht. De rondgang duurt
ongeveer 90 minuten. Het is wel nodig mobiel te zijn, er moet door de
stad gelopen worden. Met een rollator zal het wel mogelijk zijn. We
kunnen misschien een Nederlandstalige gids krijgen.
Na die rondgang is het de bedoeling in Burgsteinfurt een rijkelijke
koffietafel te genieten.
Wie interesse heeft kan zich opgeven bij Hendrik Tel. Tel. 0049 -592
478 5255, of per e-mailhendrik.tel@online.de Of bij Mariet Hamhuis
tel. 0541-552 160 of per e-mail mariethamhuis@kpnmail.nl
We hopen u allen te mogen ontmoeten.
Hartelijke groet namens de ontmoetingscommissie, Jannie Standhardt

Koningsdagmarkt in de Hoftuin
Het is nog geen 8.00 uur als de eerste verkopen al gedaan worden. Een
paar handelaren zijn onder het afzetlint doorgekropen om als eerste
hun slag te slaan bij de nog amper uitgepakte handelswaar. Alles van
koper sowieso, en dat is prima.
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Als alles zo ongeveer op de tafels is uitgepakt, worden de eerste
bekertjes koffie aan het kraampersoneel uitgedeeld. ’t Hofwinkeltje
wordt bemand door de huidige winkelmanagers, Dik en Hendrik.
Bij de toreningang verkoopt de diaconie koffie of thee en kun je voor
50 cent gebruik maken van het Hofkerktoilet. De opbrengst, €188, is
bestemd voor Dorcas.
In de Hofmeijerstraat hebben net als in veel andere straten kinderen
met ouders hun spulletjes op de stoepen uitgestald, en vanaf daar wordt
het publiek door het open hek naar het winkeltje geleid, via de kramen
op de oprit achter de Hofkerk. In de Hoftuin worden speelgoed,
huishoudelijk, tassen, gereedschap, potten verkocht en in ’t
Hofwinkeltje klokken, lampen, decoratie, glas en serviesgoed. Op
beide locaties wordt deze dag voor een best redelijk bedrag verkocht.
Als alles is geteld komen we onderaan de streep op ruim €640. Andere
winstpunten voor deze dag: minstens 10 kratten leeg verkocht, reclame
voor ’t Hofwinkeltje gemaakt, de Hofkerk wederom op de kaart gezet,
en bovenal supergezellig samengewerkt! Om dat laatste aspect nog
eens te benadrukken, is er rond een uur of vier een hapje en drankje in
de Hofkeuken. Wat fijn dat weer zoveel vrijwilligers klaar stonden om
te verkopen, sjouwen, opbouwen, tellen, cateren, schoonmaken en
opruimen! Aangezien deze eerste Koningsdagmarkt ons zo goed
bevallen is, graag tot volgend jaar!
Hanneke Bugter

Kersenplukken in 2022 op herhaling
We gaan net als vorig jaar weer kersenplukken bij Old Bleank. Zoals
het er nu uitziet is dat waarschijnlijk weer in de laatste week van juli
en de eerste twee weken van augustus. We hopen dat er weer veel
plukkers zich aanmelden als het zover is om er weer een gezellige actie
van te maken. Daarnaast zoeken we nog 1 of 2 vrijwilligers om de
‘plukorganisatie’ te versterken. Informatie hierover is te verkrijgen bij
Henk Vrielink, henk.vrielink49@gmail.com of 06-83394390.
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De zevende Vrucht van de
Geest is Geloof en Trouw
Het woord geloof, trouw maakt veel
los bij mij; de woorden lopen als een
rode draad door mijn leven. Als kind
vond ik het lastig om mijn ouders te
vertrouwen, nadat ik een paar keer
zwaar teleurgesteld hierin was. En als klein kind hing ik aan de lippen
van de zondagschool juffrouw om de verhalen uit de bijbel tot mij te
nemen. Ik geloofde ze, alsof het over mijn eigen familie ging. Die
combinatie van ervaringen, maakte het misschien dat ik als puber
serieus overwogen heb om uit het leven te stappen; het licht waarover
in de verhalen uit de bijbel werd gesproken, die liefde, vond ik niet
terug in mijn dagelijks leven. Geen herkenning, daar klopte niets of
weinig van. Life was a struggle!
Door mijn misschien wel naïeve geloof, bleef ik bidden tot God en
geloven in Zijn licht, ook al zag, hoorde en voelde ik het niet. Ik heb
vele momenten van overgave aan God gekend in periodes wanneer ik
het even helemaal niet meer zag zitten. Daarmee is de zin ‘Uw geloof
heeft u behouden’ voor mij één van de krachtigste zinnen uit de bijbel
geworden; het licht overwint, altijd! Al kan het nog zo donker lijken
of zijn voor je.
Wat mede noodzakelijk is om het licht van God toe te kunnen laten is
geloven in jezelf. Zelfacceptatie, met al je mooie eigenschappen,
hukken en nukken. Dat jij er mag zijn, als kind van God, anders vind
het licht geen weg!
Mijn Vader is mijn Vader in de Hemel. Mijn ouders heb ik nodig gehad
om in deze wereld geboren te worden en respecteer ik zoals mij
gevraagd wordt. God zal je nimmer teleurstellen en doet wat goed voor
jou is om te mogen groeien en volwaardig mens te mogen zijn in Zijn
ogen, en dat is het alle belangrijkste, in Zijn ogen! In Zijn
allesomvattende liefde, voor eeuwig.
Wanneer je niet kunt geloven, accepteren dat er onvoorwaardelijk van
je gehouden wordt door God onze Vader, dan zal er geen verbinding
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zijn, je moet willen en durven ontvangen. Hoe meer vertrouwen, hoe
lichter je leven zal zijn.
Kunnen en durven vertrouwen op God. Daar is lef, lev, voor nodig.
Het Hebreeuwse woord lev staat voor ‘durf, moed, de uitdaging aan
gaan’ en voor ‘hart’. God is er altijd voor je, ook al is je ervaring, even
anders. Hij luistert, er komt altijd een antwoord. “We herkennen niet
wat van God komt”, is een uitspraak van Jezus. Daar ligt dus een
uitdaging voor ons.
En mocht je dan de liefde van God ervaren, “Spreek dan niet van God
woont in mijn hart maar veeleer, ik ben in het hart van God”, aldus
Kahlil Gibran.
Er is namelijk geen plek waar God niet is!
Met een harte groet,
Mirjam van Es.
Van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap het volgende over
geloof en trouw.
Geloof is trouw zijn…
De meeste Bijbels vertalen het Griekse woordje pistis met ‘geloof’. De
Bijbel in Gewone taal vertaalt dit ene woord met ‘ze geloven in
Christus’. Maar hier kan ook iets anders mee bedoeld worden. Galaten
5:22 begint met liefde. En die liefde wordt concreet in bijvoorbeeld
geduld, vriendelijkheid, enzovoorts. Deze eigenschappen vormen een
contrast met vers 20 en 21, waar het gaat over ruzie, losbandigheid et
cetera. Bij het woord pistis als karaktereigenschap kunnen we denken
aan trouw, betrouwbaarheid of geloofwaardigheid die Gods Geest
teweegbrengt.
Wie trouw is, blijft bij de ander…
De vrucht van Gods Geest is dat we meer en meer het trouwe en
betrouwbare karakter van Jezus gaan vertonen. Deze eigenschappen
staan in onze cultuur sterk onder druk. Zijn politici, de belastingdienst,
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de IND, de (sport/muziek-) docenten van mijn (klein) kinderen wel
betrouwbaar?
Trouw zijn vinden we vaak moeilijk. Als het in mijn kerk niet meer is
zoals ik het graag zie- blijf ik of stap ik op? We willen ons best inzetten
voor een project, maar wel graag tijdelijk, zolang we er plezier aan
beleven. Daarna zoeken we een nieuwe uitdaging.
Trouw is niet een waarde die het goed doet. Trouw is verbonden
blijven aan de ander, ook als hij of zij tegenalt. Trouw is dat je niet je
eigen plezier en geluk voorop zet, en afhaakt als dat wegvalt. Trouw
is; ik blijf bij je, ik laat een klus niet zomaar uit handen vallen, ik loop
niet weg als iets me meer kost dan oplevert. Hiermee wil ik niet zeggen
dat trouw niet ook zijn grenzen heeft. Dit vraagt een zeker zelfinzicht
om te zien waar jouw grens ligt.
God is trouw…
Psalmen en liederen over Gods trouw zingen we graag. Het wonder dat
God ons niet loslaat, raakt ons hart. ‘…als wij hem ontrouw zijn, blijft
Hij ons trouw, want zichzelf verloochenen kan Hij niet’ (2 Timoteüs
2:1-13). God sluit steeds weer een verbond met mensen, zijn goedheid
en trouw blijven altijd bestaan. Als Hij zich verbindt aan mensen laat
Hij hen niet los. God gaat niet van project naar project., laat ons
gelukkig niet vallen. De vrucht van Gods Geest is dat deze eigenschap
in ons tot bloei komt, waardoor we trouw blijven, waar ons eigen ik
roept dat het tijd wordt om iets of iemand anders te zoeken. Trouw
blijven aan beloften en toezeggingen.
Vergeving en gebed…
Deze keer een paar confronterende vragen. Vraag je eens af: Wanneer
ben ik ontrouw geweest? Waar ben ik (te vroeg) gestopt, afgehaakt en
heb ik mensen of activiteiten losgelaten omdat ik onvoldoende trouw
kon opbrengen? Waar heb ik anderen tekortgedaan door op te geven
uit eigenbelang?
De volgende maand de vrucht van de Geest is zachtmoedigheid.
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VERWONDERING
En de merel floot zijn lied
Het was een stille voorjaarsavond in mei. De laatste zonnestralen
kleurden de hemel rood. In de tuin op de tak van de berk floot een
merel zijn lied. Het was een doodgewone merel, gewoon zo’n zwarte
met een oranje snavel zoals je ze overal ziet. Ieder jaar gingen er merels
dood, en werden er weer nieuwe geboren.
Omdat al die merels zo op elkaar leken, was het net of op de tak van
de berk altijd dezelfde merel zat te fluiten. Jaren lang, eeuwen lang zat
daar dezelfde zwarte merel met zijn oranje snavel zijn liedjes te fluiten.
De merel was maar een eenvoudige vogel. Hij had maar kleine
merelhersentjes die nooit zo ver dachten. Soms dacht hij niets anders
dan: Wat ben ik blij dat ik leef! Dat was genoeg voor de merel. En
omdat alle merels zo op elkaar leken, geloofde hij op het laatst ook dat
hij altijd dezelfde merel was, die op de tak van de berk zat te fluiten.
Dezelfde merel, eeuwen lang.
En zo maakte de merel heel wat mee. Hij zag hoe de mensen eerst
jaagden, en later boer werden. Hij zag hoe mensen kastelen bouwden
en oorlogen voerden. Hij zag kinderen geboren worden, volwassen
worden, en weer oud worden. Hij zag dat er steeds meer mensen waren,
die van alles deden en konden. Soms voelde hij zich dan maar een
domme, simpele vogel.
Maar op een dag trof hij een man die iets zei wat hem als merel wel
raakte. De man stond bij een groep mensen die naar hem schenen te
luisteren, en de merel hoorde de man zeggen: “Let eens op de vogels
in de lucht, ze zaaien niet, en ze maaien niet en slaan geen voorraden
op in schuren. Uw hemelse vader zorgt dat ze te eten krijgen”.
Gelukkig, dacht de merel, dan hoef ik me daar in elk geval geen zorgen
om te maken.
Toch moest de merel over de man nadenken. Want hij hoorde later dat
de man was opgepakt, en gedood was. Maar wat nog veel vreemder
was: Diezelfde man was weer opgestaan, en vertelde weer allerlei
dingen aan zijn vrienden! En later was die man weer weg, en vertelden
zijn vrienden alles weer door aan andere mensen. De merel kon er met
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zijn kleine merelhersentjes niet bij. Hij besloot om raad te vragen bij
Uil, een oude grijze, wijze vogel die diep in het bos woonde.
“Weet je wat het is, Merel” zei Uil, die door sommige dieren ook wel
Salomo werd genoemd, al had Merel geen idee waarom. “Alles is
zinloos. De zon komt op, de zon gaat onder en haast zich naar de plaats
waar hij weer op moet komen”. Merel hipte een beetje ongeduldig van
zijn ene poot op zijn andere. “Wat bedoel je daarmee Uil, wat heeft dat
nu met mijn vraag te maken?”
“Val me niet in de rede”, antwoordde Uil een beetje korzelig, terwijl
hij zijn ogen sloot. “Alles heeft zijn uur en tijd, er is een uur om te
baren, en een uur om te sterven. Er is…”
De merel begon steeds sneller op en neer te hippen van zijn ene poot
op de andere. “ Wat bedoel je nu, Uil” vroeg hij. “Wat heeft dat nu met
die man te maken, en met mij maken”?
Uil opende langzaam één oog. Hij liep al heel wat jaartjes mee en was
oud, en de dagen een beetje zat. “Wat ik bedoel met die woorden,
Merel, is dat je je niet zo druk moet maken. Wij, jij en ik, zijn maar
eenvoudige wezens. We worden geboren, groeien op, en eten en
drinken. We maken een nestje, en we vliegen van de ene boom naar de
andere. Maar hoger vliegen we ook niet. We kunnen niet naar de zon
vliegen, of wel?” Merel brak het zweet uit. “Nee zeg, alleen de
gedachte al” piepte hij.
“Precies” knikte Uil, terwijl hij zijn ogen weer sloot. “Wat bereik je
met al dat tobben en zwoegen? En daarom Merel, wees vrolijk en
geniet van het leven. En fluit nog een mooi liedje”.
Merel was even stil. “Ik ben al een oude merel, Uil” zuchtte hij. “M’n
liedjes raken een beetje op”.
Plotseling leek Uil klaarwakker te zijn. “Neem één ding van mij aan
Merel: jouw liedjes raken nooit op. Ook wanneer jij er niet meer bent,
gaan jouw liedjes door. Want merels zullen er altijd blijven, en zullen
jouw liedjes blijven fluiten”. “Ook als ik er niet meer ben?” vroeg
Merel. Uil knikte even, en sloot zijn ogen weer. “Ook als jij er niet
meer bent”.
“Bedankt!” riep de merel, terwijl hij weg vloog. “Misschien wil die
man die ik gezien heb, dat ook dat we z’n liedjes blijven fluiten”. Uil
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opende weer even één oog. “Over welke man hebben we het” vroeg
hij.
Het werd kouder. De laatste bladeren vielen van de berk in de tuin. En
in de winter van dat jaar stierf Merel. Het bleef stil in de tuin, en de
winter ging langzaam over in het voorjaar. En op een stille avond in
mei zaten een jongen en een meisje onder de berk in de tuin. Ze hadden
het net aan en wisten nog niet zo goed wat ze tegen elkaar moesten
zeggen. Maar op de tak van de berk floot een merel zijn lied in de stilte
van de avond.
“Mooi, he” zei de jongen, die eindelijk iets te zeggen wist. “Jaaaaah”,
zuchtte het meisje. Ze legde even haar hoofd op de schouder van de
jongen. “En zo tijdloos he? Het lijkt wel of daar altijd dezelfde merel
zit”.
Martin Kila

Bedankt!
Hartelijk dank voor de bloemen die Joop Bruil op zondag 24 april
bracht. Mijn hernia operatie in Rotterdam is voorspoedig verlopen,
echter ondervind ik nog veel last van mijn rechterbeen. Volgens de
chirurg moet ik geduld hebben en zal alles goed komen.
Groetjes,Anton Scholten
Bloemen
Wat kunnen bloemen die je ontvangt van de Hofkerk veel betekenen.
Voor mij heel veel in deze moeilijke tijd.
Bedankt, bedankt voor dit lieve gebaar,
Christine Hesselink
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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
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Redactie Hofstem
Aanleveren kopij
U kunt de kopij (bij voorkeur) digitaal aanleveren.
E-mailadres: hofstem@hofkerk-oldenzaal.nl

Uiterlijke
inleverdatum:
16 juni
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: 24 juni 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

25

26

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

Autodienst
Aanvraag vervoer uiterlijk
zaterdagavond vóór 18.00 uur bij
Fam. van Hemert
Tel. 517722

College van Kerkrentmeesters
secr.ckrm.hofkerk@gmail.com
Dhr. D. Troost
Oude 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

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