44e jaargang nr. 7/8
Juli/aug 2022

2011

1
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Dit kerkblad is opgericht op 1 oktober 1979. De oorspronkelijke naam
Ons Kontakt is in 2005 gewijzigd in de Hofstem.
Het blad wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad
en gefinancierd uit abonnementsbijdragen (minimaal € 20,- per jaar,
bankrekening: NL60 ABNA 05958 957 00 t.n.v. Hofkerk-Oldenzaal)
Een abonnement is aan te vragen via het formulier op onze website:
www.hofkerk-oldenzaal.nl
Redactieadres: Noordelijke Esweg 131, 7558 MN Hengelo.
Predikant
Ds. Gerco (G.J.A.) Veening
Clematishof 92
7621 CX Borne
Tel: (074) 3492921 of
06-11504072
E-mail: 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
Vakantietijd...voor de één wel en voor de ander niet. Op dit moment
dat ik dit aan het typen ben zit onze eerste vakantie er op, morgen weer
aan de slag en op naar de volgende in september. Deze Hofstem is ook
een "dubbele", voor 2 maanden dus.
De bijzondere dienst "op weg" onder leiding van Hanneke Caron, met
medewerking van het koor VOF 'de Hof' o.l.v. Jan Schoenmaker bijt
het spits af op zondag 26 juni. (zie artikeltje elders in deze Hofstem)
Op 3 juli komt Ds. Annerie Snier uit Goor naar de Hofkerk. Een graag
geziene en gehoorde gastpredikant!
10 juli gaat Ds. Gerco weer voor. Fijn dat we kunnen zien dat de
belangstelling en het aantal kerkgangers weer toeneemt!
17 juli gaat Ds. Egbert van Houwelingen uit Hengelo voor, Henk
Warnaar is de organist.
24 juli komt Ds. Dick Juijn uit Delden naar de Hofkerk. Hij is sinds
een aantal jaren werkzaam als predikant in Delden. Henk bespeelt het
orgel.
31 juli gaat Ds. Gerco weer voor. We hopen dat hij dan is uitgerust na
zijn welverdiende vakantie!
Op 7 augustus mag Yvonne Meijer de dienst leiden en 28 augustus
komt mevr. Anneke van der Kooi naar de Hofkerk. Ze is jeugd- en
jongerenwerker in de Friese gemeente Burgum. Ieder jaar als ze
vakantie viert in ons mooie Twente gaat ze graag bij ons voor!
De dienst op 4 september besluit dit rijtje. Ds. Gerco gaat dan voor met
Henk als organist. Ik wens een ieder een mooie zomertijd toe met veel
inspiratie!
Koos Schollaardt
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Zondag – 26 juni – 10.00 uur
Overstapdienst m.m.v. ‘VOF de Hof’ o.l.v. Jan Schoenmaker
Voorganger
Mevr. H. Caron
Ouderling
Mevr. J. Westera
Diakenen
Dhr. J. Bruil

Ontvangst bij de deur
Mevr. J. Westera
Organist
Dhr. J. Schoenmaker
Collectes
1) Kerk in Actie/binnenlands
diaconaat
2) Werkgroep inspiratie en
bezinning

Zondag – 3 juli – 10.00 uur
Voorganger
Ds. A. Snier (Goor)
Ouderling
Mevr. Y. Meyer
Diakenen
Mevr. A. Wolbers

Ontvangst bij de deur
Mevr. Y. Meyer
Organist
Dhr. H. Warnaar
Collectes
1) Kerk in Actie/Werelddiaconaat
2) Instandhouding eredienst

Zondag – 10 juli – 10.00 uur
Voorganger
Ds. G. Veening
Ouderling
Dhr. J. Flokstra
Diakenen
Mevr. B. Frowijn
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Ontvangst bij de deur
Mevr. I. Simao
Organist
Dhr. H. Warnaar
Collectes
1) Diaconaal werk plaatselijk
2) Catechese en educatie

Zondag – 17 juli – 10.00 uur
Voorganger
Ds. E. van Houwelingen (Hengelo)
Ouderling
Dhr. B. Post
Diaken
Dhr. F. Woordes

Ontvangst bij deur
Dhr. B. Post
Organist
Dhr. H. Warnaar
Collectes
1) Hospice Oldenzaal
2) Orgelfonds

Zondag – 24 juli – 10.00 uur
Voorganger
Ds. D. Juijn (Delden)
Ouderling
Mevr. R. Lubberding
Diakenen
Mevr. J. Slinger

Ontvangst bij de deur
Dhr. H. Medema
Organist
Dhr. J. Schollaardt
Collectes
1) Havonos
2) Eigen PKN gemeente

Zondag – 31 juli – 10.00 uur
Voorganger
Ds. G. Veening
Ouderling
Dhr. B. Post
Diakenen
Mevr. C. Vrielink

Ontvangst bij de deur
Dhr. B. Post
Organist
Dhr. J. Schollaardt
Collectes
1) Voedselbank
2) Instandhouding pastoraat

Zondag – 7 augustus – 10.00 uur
Voorganger
Mevr. Y. Meyer
Ouderling
Dhr. G. Pape
Diakenen
Dhr. J. Bruil

Ontvangst bij de deur
Dhr. G. Pape
Organist
Dhr. J. Schollaardt
Collectes
1) Hospice Oldenzaal
2) Orgelfonds
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Zondag – 14 augustus – 10.00 uur
Voorganger
Ds. K. Sluiter (Almelo)
Ouderling
Mevr. Y. Meyer
Diaken
Mevr. B. Frowijn

Ontvangst bij deur
Mevr. Y. Meyer
Organist
Dhr. J. Schollaardt
Collectes
1) Kerk in Actie/Zending
2) Instandhouding kerkelijk gebouw

Zondag – 21 augustus – 10.00 uur
Voorganger
Mevr. Y. Meyer
Ouderling
Mevr. R. van Dijk
Diakenen
Dhr. F. Woordes

Ontvangst bij de deur
Dhr. A. van Dijk
Organist
Dhr. H. Warnaar
Collectes
1) Project kleine ring
2) Instandhouding eredienst

Zondag – 28 augustus – 10.00 uur
Voorganger
Mevr. A. van der Kooi (Friesland)
Ouderling
Dhr. J. Flokstra
Diaken
Mevr. J. Slinger
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Ontvangst bij deur
Mevr. J. Slinger
Organist
Dhr. H. Warnaar
Collectes
1) Amnesty International
2) Catechese en educatie

Een visioen van vrede
De oorlog in Oekraïne is nog steeds gaande, ook al horen we er steeds
minder van. Het nieuws staat niet meer op de voorpagina van de krant,
je moet steeds verder bladeren…..en van de oorlog in Jemen (die al
jaren lang gaande is) hoor je niets. En andere oorlogen….ik weet tot
mijn schande niet eens wat er zo hier en daar gebeurt.
Vrede is ver. En we horen de verhalen van mensen, we weten van de
onuitgesproken verhalen, er is spanning in ons land. Geen oorlog in
ons land, wel spanningen. Mensen die leven in de onzekerheid rond
hun bedrijf, mensen die iedere dag merken dat er veel duurder wordt,
mensen die te maken krijgen met dreigende financiële problemen,
spanningen in onze tijd, in ons land.
En dan stuit ik op een oud visioen, een oud visioen van vrede. Indertijd
(2700 jaar geleden?) gemeld door de profeet Jesaja. In Jesaja 2:2-4
staat het prachtig beschreven: Geen volk zal nog het zwaard trekken
tegen een ander volk, geen mens zal nog de wapens leren hanteren.
Een oud visioen, door Jesaja gezien. En hij ziet dit visioen in een
spannende tijd . De legers van Assyrië staan voor de poorten van
Jeruzalem. En Jesaja is niet de enige die zo’n visioen ziet, op veel
spannende momenten in de tijd wordt een visioen als dit zichtbaar. In
de 2e eeuw na Christus, als de vervolgingen van Christenen hevig zijn,
ziet Johannes op Patmos ook het beeld van een nieuwe hemel en een
nieuwe aarde en hoort hij de belofte dat God de tranen van de ogen zal
wissen.
In de 16e eeuw schreef Johann Walter een lied dat in ons liedboek staat
als lied 747. Een visioen van een grote zomer, ook te lezen als een
visioen van vrede. Die 16e eeuw was geen tijd van rust, dat is zeker,
een tijd van grote spanningen.
Een visioen van vrede, eens komt de grote zomer, een nieuwe hemel
en een nieuwe aarde, de beeldspraak die ons vooruit laat kijken. In de
woorden die wij hebben, in de taal van onze tijden, in de taal van ons
bestaan wordt zichtbaar en hoorbaar dat er hoe dan ook toekomst zal
zijn. In die beeldspraken wordt duidelijk dat het geweld en de
vernietiging, de spanningen en de onvrede van voorbijgaande aard
zijn.
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Eens komt de grote zomer…..om te leven in het licht, om het bestaan
te omarmen.
Ik wens u een heerlijke zomer toe.
Ds. Gerco Veening

Vijf maanden vlogen om…..
Op 9 januari begon ik als predikant van Oldenzaal en inmiddels zijn er
ruim 5 maanden voorbij, en als u dit leest als bijna een half jaar.
De tijd is omgevlogen, ik heb heel wat mensen mogen leren kennen,
ik ben ook overal welkom. En dit mag gezegd…..ik voel me thuis bij
u, bij jullie. Ik ervaar openheid, grote openheid vaak. Ik merk een groot
vertrouwen. En ik ervaar enthousiasme, ook als het gaat om de
toekomst van de Hofkerk. Natuurlijk zijn er ook vragen, er zijn zorgen,
het is allemaal niet volmaakt, maar toch……er kan veel, er is ruimte,
beweging. Ik voel me thuis en het is ook goed dat ik in 2023 wat vaker
voor zal gaan in Oldenzaal, dat geeft nog meer verbinding.
Ik merk ook dat er in de oecumene echt wel wat kan. Verschillende
activiteiten zijn al geweest, er komen nog meer. Een aangepaste
viering, Overzomeren, een vredesviering…..
Ik merk ook dat er samenwerking is en komt in de “Kleine ring”.
Samen met Denekamp, Ootmarsum, Weerselo en Tubbergen op kleine
schaal en met het vermogen om te groeien. In 2023 zal ik ook voorgaan
(op vrije zondagen) in Denekamp, Ootmarsum en Weerselo, voor mij
voor het eerst daar (In Tubbergen ben ik al wel vaker geweest, eerder
al). Dat lijkt me een goede zaak, zeker als we het over samenwerking
hebben.
Vijf maanden vlogen om….ik merk dat het me energie kost, én
oplevert. Nieuwe indrukken, en nieuwe uitdagingen. Zo brengt de
oorlog in Oekraïne mij de uitdaging om de diensten toegankelijk te
maken voor mensen uit Oekraïne. Ik krijg daar trouwens goede hulp
bij, ik hoef het niet alleen te doen. Zoals bij zoveel zaken….
Ds. Gerco Veening
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Wij gedenken: Henk Heidemann
Op 27 mei sloot Henk Heidemann zijn ogen, voluit heet hij: Gottlieb
Hendrik Heidemann.
Hij is 86 jaar geworden en verbleef de laatste jaren van zijn leven in
de Mariahof. Henk leed aan dementie en heeft in zijn leven veel
meegemaakt. Het verblijf in een kamp met zijn ouders en andere
gezinsleden aan het einde van de tweede wereldoorlog heeft sporen
achtergelaten in zijn leven. Zijn jeugd was beslist niet onbezorgd, zijn
vader was veel weg als soldaat in het Duitse leger.
Henk is bakker geweest, hij heeft hard gewerkt. Hij had als bakker
bijzondere kwaliteiten, Henk was heel handig. Hij sprak als het ware
met zijn handen. Spreken met woorden vond hij veel moeilijker, zeker
als het om emoties ging en gevoel. Dat maakte het niet eenvoudig om
echt contact met hem te krijgen. Zijn liefde uitte hij op een bijna
verborgen manier. En toch was het voelbaar, die liefde.
Het huwelijk met Dicky strandde op een moment. Later vond Henk
wel weer de liefde bij Mieke, totdat zij helaas overleed. Henk was van
tijd tot tijd teleurgesteld in het leven, en misschien ook wel van het
leven verzadigd. Hij was bang om dement te worden en merkte
gaandeweg ook dat hij dat werd. Hij heeft op momenten geleden.
Henk vond kerkgang belangrijk, ook vanuit het sociale oogpunt. In de
kerk had hij toch zijn contacten, in de kerk vond hij structuur. En zijn
kwaliteiten en handigheid kwamen mooi tot uiting in de klussenclub.
Hij vond het ook belangrijk dat er bij zijn uitvaart een predikant
aanwezig zou zijn. Hij was een gelovig mens.
Op 4 juni namen wij afscheid van Henk in het crematorium in
Oldenzaal. We gedachten hem en lazen een deel van psalm 139. Deze
psalm vertelt ons dat God ons kent en voor altijd zal kennen. Ook de
mens die verdwaalt en in de mist verdwijnt, wordt door God gekend.
Hij ruste in vrede.
Ds. Gerco Veening
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Vrouwe Wijsheid (Spreuken 8 en 9)
Op zondag 12 juni ging dominee Ed de Bruin voor in de Hofkerk. Zijn
overdenking ging met name over Spreuken 8 vers 22-31, over Vrouwe
Wijsheid. Zij was de eersteling door God geschapen voor al het andere
scheppingswerk, voor de oceanen en bergen. Zij was het absolute
begin op aarde. Een lichtend voorbeeld voor ons allen. In de drukke
maanden mei en juni kunnen we die wijsheid heel goed gebruiken.
Elders in dit nummer vinden we een verslag van de gemeentemiddag,
een bruisende samenkomst van de Hofkerkgemeente. Een
toekomstbestendige Hofkerk gaat ons allen aan het hart. De ideeënbus
was goed gevuld met allerlei neergeschreven gedachten en
aandachtspunten. Prima. We laten de bus nog even in de hal staan en
vul die bus met nog opkomende ideeën.
Op 4 juni hebben we een kerkenraadsdag gehouden in de Hofkerk. In
groepjes konden we onze schilderstalenten tonen met als thema
Pinksteren. De resultaten werden in de drukbezochte dienst op
Pinsterzondag getoond. In de middag konden leden van de kerkenraad
hun kookkunsten laten zien zorgvuldig aangestuurd door Inge en Ger.
Dit is alvast een voorproefje voor het bereiden van maaltijden in de
Hofkerk gericht op ontmoeting, zingeving en de strijd tegen
eenzaamheid. Eén van de plannen die op stapel staan.
De voortgang rond de Hof van Heden is toegelicht op de
gemeentemiddag. De eerste fase, een verdere uitwerking van de
toegang tot de Hofkerk, is in gang gezet na goedkeuring van de
kerkenraad. Met de Gemeente Oldenzaal zijn de gesprekken
voortgezet over de te nemen stappen. De CCBB (landelijke beheers
commissie PKN) kwam op bezoek en was bijzonder positief over onze
plannen. De voorgestelde dekkingsplannen ondersteunde men.De
zomer heeft zijn intrede gedaan. Een periode om wat gas terug te
nemen. Laat Vrouwe Wijsheid met ons allen meegaan en ons
inspireren om straks vol elan verder te werken aan die
toekomstbestendige Hofkerk, de kerk die midden in de samenleving
wil staan.
Jaap Flokstra
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Kort verslag gemeentemiddag Hofkerk 29 mei 2022
Op de inspiratiemiddag op zondag 29 mei kwamen zo’n 45
gemeenteleden bijeen om te praten en na te denken over een
toekomstbestendige Hofkerk. De middag stond onder leiding van
dominee Gerco Veening die begon met een inleiding over het zout der
aarde. De waarde van de kerk voor de samenleving is die van het zout,
een smaakmaker die zingeving en verdieping brengt aan ons bestaan
op aarde. Gerco werd getroffen door het enthousiasme over de
toekomstplannen voor de kerk als een ontmoetingsplaats voor
inspiratie, bezinning en cultuur, ruimte voor eenvoudige maaltijden en
voor condoleances, een kerk actief in de strijd tegen de eenzaamheid.
Daarvoor zijn wat aanpassingen aan het gebouw nodig:
rolstoeltoegankelijk en open naar de Oldenzaalse binnenstad, een
multifunctioneel gebouw, heringericht. Dat kost geld. Is het erg een
deel van de relatief kleine reserve (vermogen) te gebruiken? Stel dat er
een verdienmodel ontstaat. Waar staat de Hofkerk over tien jaar?
Naast Gerco Veening is de middag vormgegeven door Rianke
Lubberding en Yvonne Ponsteen. Rianke geeft een overzicht van de
verschillende werkgroepen die met het project bezig zijn. Ze maakt
duidelijk dat het moderamen het sturende orgaan is en dat de
kerkenraad over de besluitvorming gaat. Er ligt nog niets vast en deze
inspiratiemiddag is van belang voor alle plannen die er liggen.
Yvonne Ponsteen gaat in op de externe en interne aanpassingen. Ze
toont de tekeningen van de toegang tot de kerk met een
rolstoeltoegang, waarbij de hoofdingang aan de kant van het stadhuis
gepland is. Verder komt het interieur van de Hofkerk aan de orde. Er
is een glazen inbouw in de kerkruimte gepland waarbij de hal
aanzienlijk is uitgebreid en er een nieuwe ruimte ontstaat die ook bij
de kerkzaal kan worden aangetrokken. De tekeningen liggen in de
pauze ter inzage.
Arjen van Dijk geeft inzicht in de geraamde bouwkosten en de
verkregen subsidies van de gemeente/provincie en welke groepen
benaderd worden/zijn voor verdere sponsoring. Bertus van Dijk geeft
een nadere uitwerking van de te verwachten bouwkosten en presenteert
een dekkingsplan.
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Dan is er ruimte voor vragen en opmerkingen. Yvonne Meyer maakt
een bijna letterlijk verslag. Joop Bruil geeft een indrukwekkend
betoog over wat wij als Hofkerk voor de gemeente Oldenzaal kunnen
betekenen. Diverse mensen geven aan wat zij kunnen bijdragen aan de
verbouwactiviteiten. Wat opvalt is de positieve stemming. Natuurlijk
zijn er ook kritische noten. Blijft de kerk voor de eredienst behouden?
Is de exploitatie haalbaar? Kunnen we aan voldoende vrijwilligers
komen? Dan is er nog de ideeënbus waar een veertiental opmerkingen
in gestopt zijn. Het moderamen zal alle opmerkingen bespreken.
We kunnen allen terugzien op een zeer geslaagde gemeentemiddag.
Jaap Flokstra

Meeleven
De heer Alle Oosterhof heeft korte tijd in het ziekenhuis gelegen en is
inmiddels weer terug in zijn kamer in Gereia.
Mevrouw Ina Goorhuis is gevallen. Ook zij moest een paar dagen naar
het ziekenhuis maar is inmiddels weer thuis.
We wensen hen én de mensen die ziek zijn maar hier niet genoemd
staan, een spoedig herstel toe.
Het pastoraal team

Vieringen Scholtenhof
Bidstond Scholtenhof (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
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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
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

Overzicht opbrengsten collectes Mei en 5 juni:
Jeugdwerk
Instandhouding eredienst
Pastoraat
PKN missionair werk
Jeugdwerk
Oecumene Oldenzaal
Totaal

01-05-22
08-05-22
15-05-22
22-05-22
29-05-22
05-06-22

€ 66,80
€ 59,65
€ 84,25
€ 54,47
€ 50,81
€ 83,06
---------€ 399,04

Namens het college van kerkrentmeesters, Dik Troost
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Eindexamen
In mei waren de examenkandidaten van het Carmelcollege
Potskampstraat weer te gast in de Hofkerk om een deel van hun
examen af te leggen.
De kerkgangers zaten zondagmorgen al aan de examentafeltjes.
Dank voor jullie begrip. Deze inkomsten uit verhuur zijn een bijdrage
aan de kosten van het onderhoud van de kerk.
Inge Simao
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Kerkenraadsdag Hofkerk, 4 juni
Zaterdag 4 juni jl. organiseerden ds. Gerco Veening en Yvonne
Ponsteen de kerkenraadsdag. Een nieuwe Predikant, nieuwe voorzitter
van de Kerkenraad, nieuwe voorzitter van de Diaconie, nieuwe Scriba,
nieuw Kerkvoogd, nieuw Moderamen, voldoende redenen om na een
moeilijke Coronaperiode eens elkaar te ontmoeten en te leren kennen
in een relaxte situatie. Aan het begin werd er een “voorstelrondje”
gehouden, waarbij iedereen werd gevraagd om 1 onderwerp te
benoemen waar je heel blij van wordt, en 1 onderwerp waar je je enorm
aan ergert. Een interessant rondje wat voor sommigen moeilijk was om
zowel het blije als het ergernisgevoel tot elk 1 voorbeeld te beperken.
Hierna werden er vier groepen gevormd en die werden vijf minuten na
elkaar, voor een korte speurtocht, de stad in gestuurd. Het was prachtig
weer, en Gerco had Oldenzaal al goed verkend sinds zijn aanstelling.
Na afloop van de speurtocht toen de vragen werden behandeld liet hij
ons merken dat predikanten altijd de “diepere lagen” van het woord
willen ontdekken, en daar ook dus ook goed in zijn. Zelfs in de
speurtocht kwam het er op aan om zeer goed de vragen te lezen. En dat
verschillende groepen de vragen soms “iets anders lazen” dan je in
eerste instantie denkt te hebben gelezen. Gerco zette elke groep wel
een keer op het verkeerde been. Hierna was het al tijd voor een gezonde
broodmaaltijd waarvoor alle ingrediënten door Yvonne en Gerco bij
een plaatselijke supermarkt waren gehaald. Tijdens de lunch werd
teruggekeken op de inspiratiemiddag van zondag 29 mei. Ook kwam
aan bod dat uitbreiding van de Kerkenraad dringend gewenst is omdat
er nog steeds vacatures zijn. Na de lunch werd ons het
Pinksterevangelie Handelingen 2 vers 1 tot en met 12 voorgelezen. In
groepjes van drie moesten wij een schilderij maken over wat wij
kregen te horen. Yvonne Meyer begeleidde ons in dit proces. Ze had
een lijstje gemaakt hoe we kleuren konden mengen en vragen gemaakt
waar we eerst onderling, per groepje, ons antwoord moesten zien te
vinden. Wat wil je tot uitdrukking brengen, op welke manier, moet het
kleurrijk zijn of niet, is het abstract of realistisch. Voordat we mochten
gaan schilderen moest je in je groepje bepaald hebben hoe en wat je in
dit evangelie gehoord had tot uitdrukking wilde brengen. Pas als je
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met z’n drieën tot overeenstemming was gekomen kon het schilderij
worden gemaakt waarbij elk van de 4 schilderijen door 3 schilders
actief tot stand werd gebracht. Om half vijf verzamelden we ons weer
in de Keukenhof waar Inge Simao samen met haar partner Ger een hele
tafel vol met allerlei ingrediënten hadden uitgestald. Wij kregen van
Inge een workshop over de keuken van het Midden Oosten en moesten
met ons veertienen een maaltijd tot stand brengen. Er moest
Linzensoep worden gekookt, diverse koude en warme gerechten
worden gemaakt, met veel voor mij onbekende kruiden. Maar gelukkig
waren de recepten erbij en iedereen was vol enthousiasme aan het
snijden, mengen, bakken en koken. Inge hield het allemaal goed in de
gaten. Na een uur was alles in gereedheid en konden we aan tafel voor
een heerlijke maaltijd. Kortom een geslaagde dag, waarbij bleek dat
samenwerking een basis is die energie en resultaat geeft.
Joop Bruil (Ik ben geen lid van de Kerkenraad, maar een van de
Diaken/collectanten, die ook waren uitgenodigd voor deze dag)

Collectedoelen van de diaconie in juli
Zondag 3 juli is de collecte voor Kerk in Actie/werelddiaconaat.
Onderwijs voor kansarme kinderen in India.
10 juli is de Collecte voor plaatselijk diaconaal werk.
Op zondag 17 juli is de collecte voor het werk van het Hospice in
Oldenzaal.
De collecte op 24 juli is voor Havonos, voor hulp aan Noord Oost Sri
Lanka.
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En 31 juli is de collecte voor de plaatselijke voedselbank.
Collectedoelen van de diaconie in augustus
Zondag 7 augustus is de collecte voor het hospice in Oldenzaal.
14 augustus is de Collecte voor kerk in Actie/werelddiaconaat. In
Egypte is er veel armoede op het platteland. Met een groot
ontwikkelingsprogramma motiveert de Koptisch-Orthodoxe kerk de
dorpelingen om hun armoede zelf te lijf te gaan. O.a. met
alfabetiseringscursussen en kleine kredieten.
Op zondag 21 augustus is de collecte voor het project in de kleine ring.
Dit jaar is dat de wensambulance.
De collecte op 28 augustus is voor Amnesty internationaal.
Yvonne Ponsteen, voorzitter diaconie

De Hofvijver
De afgelopen weken hebben we veel meubelen gekregen. 2 Banken
een onderschuif bed een diepvries en een naaimachine. Het is allemaal
zeer welkom.
Waar op dit moment grote vraag naar is zijn fietsen. Het mogen best
oude zijn die opgeknapt moeten worden, want daar hebben ze mensen
voor. Het gaat om dames-, heren- en kinderfietsen. Misschien kunt u
het ook aan anderen vragen; ze worden opgehaald.
Dan nog een vraag namens de diaconie. Wij zoeken iemand die ons
zou willen vertegenwoordigen bij de STABO. Dit staat voor Stichting
Armoedebestrijding Oldenzaal.
Zij vergaderen eenmaal per maand, hooguit 1 uurtje. Heel dankbaar
werk want je maakt mensen alleen maar blij. U kunt zich bij mij
opgeven.
Namens de diaconie, Jet Slinger-de Graaf
Tel. 662093 of 06 81504914
Mag ook per mail: jetslinger10@gmail.com
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Overstapdienst
Zondag 26 juni wordt u van harte uitgenodigd om binnen te lopen bij
een dienst voor jong en oud.
Een viering waarin we elkaar interactief mogen ontmoeten.
Met een lezing wat het nodige aan vragen zal oproepen. Mooi dus om
het er met elkaar maar eens over te hebben.
Een viering wat oproept om in beweging te komen en op weg te gaan.
Ook met muziek van Vof de Hof die daar met hun enthousiasme van
harte hun medewerking aan gaan verlenen. Samen op weg...
pelgrimeren!
Gerard Pape

Oldenzaal Zingt, zaterdag 1 oktober
Na een afwezigheid van 2 jaar gaat het weer gebeuren: Oldenzaal
zingt! Een avondje luisteren naar de Chr. Gem. Zangvereniging
"Crescendo" onder leiding van Jan Willem Docter uit Enschede en
natuurlijk ook zelf lekker bekende liederen zingen uit diverse bundels.
Het orgel wordt bespeeld door Jan Willem en ondergetekende. We zijn
blij dat we het weer mogen en kunnen organiseren. Zet het in uw/jouw
agenda: Zaterdag 1 oktober, aanvang 19:30 uur.
Het programma duurt tot tegen 21:00 uur en dan nog een gezellig
samenzijn met koffie / thee of een glaasje wijn. Entree is gratis;
collecte voor de onkosten!
Koos en Ina Schollaardt
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Overzomeren Plechelmus & Hofkerk 2022
In de zomer van 2022 gaan we in Oldenzaal weer Overzomeren!
Overzomeren is bestemd voor die mensen die ’s zomers niet op
vakantie kunnen, om welke reden dan ook. En juist als iedereen weg
is en de straten leeg
zijn, is het fijn om
de week even te
doorbreken met een
leuke
ochtend
samen. Het is een
oecumenische
activiteit, waarbij
pastores van beide
kerken betrokken
zijn. Overzomeren vindt plaats in de Hofkerk. Iedere
woensdagochtend bieden we een activiteit aan voor een ieder die mee
wil doen. Kerkelijk of niet kerkelijk, iedereen is welkom. Het
programma ziet er ongeveer zo uit: we starten om 9.30 uur met koffie
en iets lekkers, van 10 tot 11 uur volgen we een programma en we
sluiten om 11.00 uur af met een drankje. Om 11.30 uur gaat iedereen
weer naar huis. De kosten bedragen € 2,50 per persoon per ochtend.
20 juli
27 juli
3 augustus
10 augustus
17 augustus
Hofkerk
24 augustus

Beeldverslag over Vietnam
Bloemschikken
Versier je eigen kaars met bijenwas
Iconen en hun achtergrond
Stadswandeling rondom de Plechelmusbasiliek en de
Bingo

Je
kunt
je
opgeven
via
de
mail
bij
pastorsleegers@plechelmusparochie.nl
Doe dit in verband met de organisatie uiterlijk de zondag voordat de
activiteit is.
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Dit jaar kun je in de vakantietijd ook samen met anderen, onder leiding
van de dominee of een van de pastores bijbel lezen.
Iedere maandagavond van 19.00 – 20.00 uur in het Centrale
Secretariaat van de Plechelmusparochie aan de Kerkstraat 1. Tijdens
deze avonden worden de lezingen van de zondag daarop gelezen en
gaan we daarover met elkaar in gesprek.
Het betreft de maandagen 18 en 25 juli en 1, 8, 16 (deze keer niet op
maandag i.v.m. het katholieke feest van Maria Tenhemelopneming) en
22 augustus. Opgave is niet nodig. Weet dat u van harte welkom bent!
Maroesjka Sleegers

Busreis naar Munster
Op donderdag 25 augustus gaan we met de bus van Richters Reisen
Nordhorn naar Munster. Met een rondleiding door de stad en bezoek
aan de Vredeszaal onder leiding van een Nederlands sprekende gids.
Aan het einde van de middag is er een koffietafel.
Een eigen lunchpakket voor tussen de middag zelf meenemen.
Vertrek om 11 uur vanaf het station in Oldenzaal, terugkomst
ongeveer om 18 uur.
Voor wie nog mee wil, er zijn nog enkele plaatsen vrij.
Een ieder is welkom, de kosten zijn ongeveer € 30 per persoon.
U kunt zich nog opgeven tot 1 augustus bij:
Hendrik Tel tel: 0049-592 478 5255 of per mail:
hendrik.tel@online.de
Mariet Hamhuis tel: 0541- 552160 of per mail:
mariethamhuis@kpnmail.nl
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Kersen plukken
In de maanden juli en augustus
worden zoals elk jaar weer bij
fruitboerderij Oold Bleank in
Rossum de kersen geplukt. Dit
wordt het derde jaar dat
Hofkerkers
de
mandjes
voorbinden. Vorig jaar was het
resultaat maar liefst €2600 voor
de kas van de Hofkerk!
Lijkt het je (V/M) wat om deze
zomer een aantal ochtenden de
handen uit de mouwen te
steken? Je kunt bij het plukken
gewoon op de grond staan of op
een krukje zitten en krijgt vooraf
uitgelegd hoe je moet plukken.
De kas is deels overdekt
waardoor alle plukkers droog
staan mocht er een buitje vallen. Mede afhankelijk van de
weersomstandigheden is de plukperiode van ongeveer half juli tot half
augustus en de werktijden zijn van 8.00 tot 12.00 uur.
Wil jij ook gezelligheid die ook nog geld oplevert, actief zijn in de
voedselvoorziening dicht bij huis, deze lokale ondernemer helpen, met
dichte portemonnee en de Hofkerk ondersteunen?
Meld je dan aan bij Henk Vrielink, henk.vrielink49@gmail.com, 0683394390
Het zou plezierig zijn als je minimaal 2 ochtenden beschikbaar bent.
Het mooiste is natuurlijk 3 ochtenden!
De plukperiode is zoals het er nu uitziet van maandag 18 juli t/m
vrijdag 5 augustus. Weersomstandigheden kunnen van invloed zijn op
deze datums.
Hanneke Bugter
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Vrucht van de Geest
De achtste Vrucht van de Geest is
Zachtmoedigheid.
Het is weer een mooie eigenschap
die deze maand beschreven wordt,
zachtmoedigheid. En we worden
weer uitgedaagd om een kritische
vraag aan onszelf te stellen en te
beantwoorden. Te voelen. Het
liefst, zonder al te veel, emoties, anders zal je voelen niet zuiver zijn.
Zijn er veel emoties? Dan is dat ook goed. En heb je wellicht nog meer
om voor te bidden.
Er zijn in de loop van deze maanden dat ik over de Geest schrijf, een
aantal mensen geweest die vroegen of ik de stukjes kon bundelen in
een boekje. En wat wil het toeval? Dat door het Nederlands Vlaams
Bijbelgenootschap er een boekje is samengesteld met de negen Vrucht
van de Geest! Echt een prachtexemplaar met mooie quotes als
toelichting. Ik heb een beperkt aantal exemplaren weten te bestellen,
gratis!, en geïnteresseerden kunnen een mail naar mij sturen om een
boekje te krijgen. mirjamhvanes@gmail.com.

De moed om zacht te zijn…
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Soft. Zwak. Die associaties kan het woord ‘zacht’ oproepen.
Zachtmoedigheid als eigenschap scoort dan ook niet goed. Wat is
zachtmoedigheid? Zachtmoedigheid betekent dat je zacht van gemoed
bent: barmhartig, goedaardig en goedhartig. Zachtmoedige personen
willen anderen geen schade berokkenen. Ze zullen niet snel op hun
strepen gaan staan en zullen proberen problemen vriendelijk en in
goede verstandhouding op te lossen. Het vaagt heel wat moed om mild
en goedhartig te handelen. Maar het is wel de moeite waard! Jezus
zegt: ‘Gelukkig de zachtmoedigen, zij zullen de aarde bezitten’.
(Matteüs 5:5, NBV21). Het spreekwoord zegt: ‘Een brutaal mens heeft
de halve wereld.’ Jezus zegt: ’Je erft de héle wereld als je de moed kunt
opbrengen mild en goedhartig te zijn.’
Milde voor jezelf…
In onze samenleving zijn vormen van overspannenheid en burn-out
volksziekten. Hoe komt dat? Onze samenleving vraagt om inzet.
Prestatie, groei, carrière maken en kansen pakken. En dat moet je wel
zelf doen! En als jij het niet goed doet en weinig bereikt, had je beter
je best moeten doen. Dus werken we hard, stellen we hoge eisen aan
onszelf. Totdat ons lichaam en onze geest het niet meer volhouden.
Juist in deze cultuur is het belangrijk te leren om mild te zijn voor
jezelf, je grenzen te kennen en dat eerlijk te durven communiceren naar
bijvoorbeeld je leidinggevende.
In de school van zachtmoedigheid…
Jezus gaat regelmatig de confrontatie aan met farizeeën. Zijn verwijt
in Mattheüs 23:4 luidt: ‘Ze bundelen alle voorschriften tot een zware
last en leggen die de mensen op de schouders, terwijl ze zelf geen
vinger uitsteken om die te verlichten.’ De goede bedoelingen van de
farizeeën – namelijk zorgen dat iedereen leeft volgens Gods regels –
hadden als bijwerking dat er geen klimaat van zachtmoedigheid
ontstond, maar van hoge eisen. Jezus nodigt ons uit: ‘Neem mijn juk
op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart.
Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mij juk is zacht en mijn
last is licht.’ (Matteüs 11:29-30). Vandaag kun je een zwaar ‘juk’
hebben door hoge verwachtingen van ouders, de samenleving, de kerk
of jezelf. Het juk van Jezus is licht, omdat Hij samen met jou dat juk
draagt. Jezus’ juk is zacht, omdat Hij nederig en zachtmoedig is. Wat
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weldadig als we in onze gezinnen, werkplekken, scholen en kerken
zachtmoedig kunnen zijn. Dat is trouwens iets anders dan alles met de
mantel der liefde bedekken! Zo spoort Paulus in Galaten 6:1 ons aan:
‘Broeders en zusters, wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft
begaan moet u, die door de Geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer
op het rechte pad brengen.’
Bid om zachtmoedigheid…
Is de manier waarop de mensen op je werk, in je thuissituatie, in je
straat in je kerk met elkaar omgaan mild en zachtmoedig? Zo niet, bid
dan dat de hardheid verdwijnt en plaatsmaakt voor mildheid. Wat kun
je hier zelf aan bijdragen?
Overgenomen van het Nederlands Vlaams Bijbelgenootschap.
De volgende maand de laatste Vrucht: Zelfbeheersing.
Met een groet,
Mirjam van Es.

Bedankt!
Hartelijk dank voor de bloemen die ik mocht ontvangen van de kerk
na mijn enkeloperatie.
Wil Davelaar
Bloemen
Hartelijk dank voor de bloemen die ik van de Hofkerk kreeg i.v.m.
mijn staaroperatie. Tot spoedig ziens!
Wies Sanderman
Familie van Hemert bracht ons namens de kerk een hele mooie bos
bloemen. Wij zijn ziek geweest door een Corona-infectie. Gelukkig
zijn we zijn nu weer gezond.
Hartelijk dank, Tjesje en Hendrik Tel
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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:
18 aug.
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: 26 augustus 2022
Redactie
Mevr. G. Schollaardt-v.d. Bent, tel. (074) 278 28 10
Voor digitale reacties: hofstem@hofkerk-oldenzaal.nl
Redactiecommissie
Dhr. W.P. Timmers
Dhr. W. Valkema
Mevr. Y. Ponsteen
Coördinatie bezorging
Mevr. J. Timmers, tel. 520477
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Diaconie
Dhr. F.J.C. Woordes
(administratie)
Look 55, 7577 GK Oldenzaal.
Telefoon 522 607.
Bankrekening:
NL42ABNA0595523544
Rekening t.n.v. Diaconie Hofkerk te
Oldenzaal
Administratie kerkleden
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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