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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
Nu we bijna de 'R' weer in de maand hebben mogen we terugkijken
op één van de beste zomers van de laatste 100 jaar. Velen zijn al met
vakantie geweest maar wij hebben het nog tegoed in september. De
Hofkerk zal het even zonder ons moeten doen maar er zijn gelukkig
prima vervangers.
In de kerkelijke tijd gaan we de start van een nieuw seizoen beleven
met een dienst in Tubbergen. Zie een artikel elders in dit blad.
Op 28 augustus gaat Mw. Anneke van der Kooi voor. Zij is jeugd- en
jongerenwerker in de Friese gemeente Burgum. Henk Warnaar
bespeelt het orgel.
4 september gaat Ds. Gerco weer voor; Henk is dan weer de organist.
De 11e is dan de startzondag in Tubbergen. De Hofkerk blijft
gesloten!!
Op 18 september gaat Ds. Ed de Bruin uit Losser voor. Een oud
gediende van de Hofkerk aan het orgel: Jaap Vonk.
Op 25 september komt Ds. Esther Scheer naar de Hofkerk. Sinds
enige tijd is zij de predikant van Tubbergen. Samen met pastor
Maroesjka Sleegers zal zij voorgaan in een oecumenische dienst. Ik
bespeel het orgel.
U allen een mooie tijd en inspirerende diensten gewenst!
Koos Schollaardt
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Zondag – 28 augustus – 10.00 uur
Voorganger
Mevr. A. van der Kooi (Friesland)
Ouderling
Dhr. J. Flokstra
Diaken
Mevr. J. Slinger

Ontvangst bij deur
Mevr. J. Slinger
Organist
Dhr. H. Warnaar
Collectes
1) Amnesty International
2) Catechese en educatie

Zondag - 4 september – 10.00 uur
Voorganger
Ds. G. Veening
Ouderling
Dhr. B. Post
Diakenen
Mevr. A. Wolbers

Ontvangst bij de deur
Dhr. B. Post
Organist
Dhr. H. Warnaar
Collectes
1) Dorcas
2) Wergroep Inspiratie en bezinning

Zondag – 11 september 10.00 uur géén dienst in de Hofkerk.
We vieren Startzondag in Tubbergen, aanvang: 10.00 uur
Zondag – 18 september - 10.00 uur
Voorganger
Ds. E. de Bruin (Losser)
Ouderling
Dhr. J. Flokstra
Diakenen
Mevr. B. Frowijn
Zondag – 25 september – 10.00 uur
Voorganger
Ds. E. Scheer (Tubbergen)
Ouderling
Dhr. B. Post
Diaken
Dhr. F. Woordes
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Ontvangst bij de deur
Dhr. J. Flokstra
Organist
Dhr. J. Vonk
Collectes
1) Stichting Noaberhulp
2) Instandhouding pastoraat

Ontvangst bij deur
Dhr. B. Post
Organist
Dhr. J. Schollaardt
Collectes
1) Kerk in Actie/Zending
2) Eigen PKN gemeente

Kerkenraad van de protestantse gemeente te Oldenzaal
is kerkelijk ongehoorzaam
Ja, u leest het goed, de kerkenraad is kerkelijk ongehoorzaam. En we
zijn er nog trots op ook.
Wat is er aan de hand?
Even een stukje terug in de tijd. Al sinds eeuwen is het mogelijk dat
twee mensen die getrouwd zijn voor de wet ook trouwen in de kerk.
Al sinds eeuwen is het mogelijk dat man en vrouw dus trouwen in de
kerk en dat hun huwelijk wordt ingezegend. Het liefst met een
feestelijke dienst, de kerk ook versierd met bloemen en linten, iedereen
blij.
In 2002 werd het mogelijk in Nederland dat ook twee mannen konden
trouwen of twee vrouwen, voor de wet dus. En in onze kerk is er op
een moment de mogelijkheid ontstaan dat er een zegen kon worden
voor een relatie anders dan het huwelijk tussen vrouw en man.
In 2018 heeft de synode van onze kerk in een vergadering besloten dat
het huwelijk tussen vrouw en man gewoon kon worden ingezegend
(zoals het al tijden kan), maar dat het huwelijk anders dan tussen vrouw
en man kan worden gezegend. Er zit dus wel wat verschil in, het
verschil van twee letters (zegenen of inzegenen). Wat het verschil
precies is, is niet helemaal duidelijk. Maar het is wel heel duidelijk
geworden dat je de begrippen niet door elkaar heen mag gebruiken.
Het huwelijk tussen vrouw en man is voor de synode dus toch van een
iets andere orde dan andere huwelijken.
De kerkenraad van de protestantse gemeente Oldenzaal heeft in haar
vergadering van 20 juni jl. het besluit genomen dat wij dat verschil niet
zullen hanteren. Anders gezegd….een huwelijk tussen man en vrouw
zal bij gelegenheid worden ingezegend, andere huwelijken zullen ook
worden ingezegend (uiteraard na één of meer trouwgesprekken). Wij
vinden dat dit meer past in de lijn van het evangelie.
En daarmee is de kerkenraad dus kerkelijk ongehoorzaam. Er is bericht
gedaan aan de synode en aan de classis en we wachten nog op
antwoord.
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Eerlijk gezegd verwacht ik geen sanctie. Toen men een aantal jaren
geleden in Borne hetzelfde besluit nam (op mijn verzoek overigens, en
ik heb het hier in Oldenzaal ook weer aangekaart), toen gebeurde er
niets. Nou ja, er kwam een bericht van ontvangst.
Mede namens een ondeugende kerkenraad,
Ds. Gerco Veening

Een gelukkig nieuwjaar
Er zijn minstens drie momenten in het jaar dat je elkaar een gelukkig
nieuwjaar kunt wensen. Als eerste denk ik toch aan de eerste twee
weken van januari (of mag het de hele maand?). En verder kun je
streng-liturgisch elkaar als kerkgangers een gelukkig nieuwjaar
toewensen op de eerste zondag van advent. Ik heb dat nog nooit
meegemaakt op die zondag (bijvoorbeeld 27 november 2022), maar
het zou heel goed kunnen omdat dan een nieuw kerkelijk jaar begint.
En….het kan ook heel goed op bijvoorbeeld 25 september. Dan is het
nieuwjaarsdag in Israël, in het jodendom dus. Nieuwjaarsdag, ook wel
Rosh-Hasjana genoemd. (het woord “’rosh”, betekent “hoofd” en ook
“begin”, “hasjana” is “van het jaar”).
Een bijzondere nieuwjaarsdag, omdat deze joodse nieuwjaarsdag juist
niet het begin is van een jaar. Het is de eerste dag van de zevende
maand, die Tisjrie genoemd wordt. Het jaar begint met Pesach, met
Pasen dus, de uittocht uit het slavenhuis Egypte. En waarom dan
nieuwjaarsdag op de eerste van de zevende maand? Volgens een heel
oud gebruik was dat heel vroeger nieuwjaarsdag (nog voor de
herdenking van de uittocht?).
Op deze nieuwjaarsdag wordt op de sjofar geblazen. Geblazen op de
hoorn van een ram of van een geit. Teken om wakker te worden én tot
bezinning. Het is een feestdag, en ook wel een ernstige feestdag. Ik heb
één keer gehoord dat iemand op een ramshoorn blies. Het geluid was
dermate indringend dat blijven slapen totaal onmogelijk was. Het was
ook geen mooi geluid, maar ja, wel indringend dus.
Op deze nieuwjaarsdag is er ook iets met eten. Na de bijeenkomst in
de synagoge wordt er gegeten, bijvoorbeeld in huiselijke kring. Als
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eerste eet men dan een zoete appel, in de hoop dat een nieuw jaar veel
zoet zal brengen. Ook in de verwachting en hoop dat het nieuwe jaar
gezegend zal zijn.
De nieuwjaarsdag is een soort start van allerlei bijzondere dagen en
feesten. Zo is de tiende dag de grote verzoendag en daarna is er het
Loofhuttenfeest.
De nieuwjaarsdag is niet altijd op dezelfde dag (volgens onze
kalender), maar wel altijd in deze tijd van het jaar. Als de dagen korten
en in de kerk het winterseizoen start, zo rond de startzondag dus. En
misschien is dat ook niet helemaal toevallig, al weet ik dat niet zeker.
Zou er toch een soort verbondenheid zijn met dat joodse kerkelijke
jaar, al dan niet bewust? Het zou me lief zijn, omdat de verbondenheid
met het jodendom hoe dan ook essentieel is. Je kunt elkaar op minstens
drie momenten een gelukkig nieuwjaar toewensen. En eigenlijk kun je
elkaar elke dag een goede tijd toewensen. En vaak doen we dat ook al.
Ds. Gerco Veening

Een mooie ringviering in het vooruitzicht
Op 11 september is er geen dienst in de Hofkerk in Oldenzaal, dan is
er de gezamenlijke ringviering in Tubbergen. Bij de protestantse kerk
zal dan een dienst in de openlucht gehouden worden, want het is dan
mooi weer.
Kerkgangers uit Tubbergen, Ootmarsum, Weerselo, Denekamp en
Oldenzaal zullen dan samen vieren met als thema: Heel de aarde.
Muziek en zang zijn aanwezig, alle vier de predikanten zullen een deel
van de viering verzorgen, er worden symbolen gebruikt en ook de
inwendige mens wordt niet vergeten.
Voor u als kerkganger is het wel van belang te weten dat u gevraagd
wordt om elk een bloem mee te nemen. Deze bloemen zullen ter plekke
geschikt worden en zo zullen er kleurrijke en bloemrijke boeketten
ontstaan.
Het zal vast heel mooi worden. Ik vond de viering op Hemelvaartsdag
ook goed en zeker de tocht naar Denekamp op de fiets.
Ds. Gerco Veening
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Wij gedenken: Henk Eekhof
Op 23 juni is overleden: Henk Eekhof. Hendrik Eekhof was 52 jaar en
zijn overlijden was heel plotseling.
Henk heeft in zijn leven veel meegemaakt. Hij heeft ziekte gekend en
soms ook niet herkend. Hij was ziek in zijn hoofd en kon als het ware
verdwalen. Maar hij was meer, hij was ook de hoogbegaafde bètajongen, die moeiteloos kon rekenen en wat al niet meer.
Hij studeerde chemische technologie, hij heeft de studie afgemaakt
maar er helaas niet mee kunnen werken. De laatste jaren van zijn leven
was het werken voor hem onmogelijk. Toch deed hij veel goede
dingen, als vrijwilliger.
Henk was zorgzaam en liefdevol. Het ouderlijk huis bij Rieks en Loura
was voor hem een soort baken, een plek om weer thuis te komen ook
toen hij al lang volwassen was.
Liefde was belangrijk voor hem, de liefde tussen mensen, de liefde
voor de medemens. Hij heeft die liefde nadrukkelijk vorm willen
geven en is liefgehad. Tijdens de afscheidsdienst lazen we een deel uit
1 Korinthe 13, het lied over de liefde. Dat lied past bij Henk. En zo
konden we hem uit handen geven en leggen in de handen van God. Het
was ook een groot goed dat Henk na zijn overlijden een aantal dagen
thuis kon zijn bij Rieks en Laura.
Hij rust in vrede.
Ds. Gerco Veening
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De ideeënbus
Op de gemeentemiddag van 29 mei werd gesproken over een
toekomstbestendige kerk. Na de inleidingen, discussies en allerlei
andere opmerkingen konden ideeën in een bus gestopt worden. Daar is
zeker gebruik van gemaakt. In dit stukje volgt welke opmerkingen
gemaakt zijn.
Een plek bieden voor groepen, een luisterend oor zijn, ook voor niet
kerkgangers en jongeren. Genoemd worden condoleances,
misbruikervaringen en pesten.
Er zijn opmerkingen geplaatst die vooral op de bouwtechnische
aanpassingen betrekking hebben. Geen twee bochten in de
hellingbaan. Hoe wordt de akoestiek beïnvloed. Vergeet vooral het
reguliere onderhoud aan het gebouw niet. Als je het hek weghaalt krijg
je dan niet dat de mooie tuin misbruikt wordt. Maak de muren lichter.
Denk aan stapelbaar meubilair voor een flexibele invulling van het
gebouw. Denk aan keukenfaciliteiten voor een eetproject.
Belangrijk is ook dat er vele vrijwilligers nodig zijn. We kunnen niet
enkel op de ouderen leunen. Er zijn jongeren nodig. Denk eens aan het
Vrouwennetwerk en leerlingen van het Marcellinus. Er hebben zich
gemeenteleden gemeld die bepaalde klussen willen oppakken.
Dan is er de zorg over de financiering. Hoe wordt het vermogen
aangetast. Er zijn subsidies te krijgen voor energiebesparing, isolatie
en verduurzaming. Zorg voor een heldere financiële structuur en splits
de begroting op in posten die door vrijwilligers kunnen worden
aangepakt.
Tenslotte wordt genoemd om een PR-groep te vormen om de
verbouwactiviteiten goed naar buiten te brengen.
Net als op de gemeentemiddag laat de ideeënbus zien dat er positief
gedacht wordt over de plannen voor de Hofkerk. Er zijn zeker ook
zorgen, maar we moeten vooral doorgaan op de ingeslagen weg.
Jaap Flokstra
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Dik Troost de nieuwe administrateur van de kerk
In april 2022 heeft
Dik de
administratie van de kerk
overgenomen
van
Janke
Meulenbeld, die dit jaren naar
volle tevredenheid heeft gedaan.
Dik, die al jaren penningmeester
bij Nivon is, heeft deze taak van
haar overgenomen.
We gaan op bezoek bij Dik & Marget
Dik schetst zijn levensloop. Hij heeft een groot deel van zijn leven in
Gouda door gebracht.
Hij was werkzaam als bedrijfsleider in een elektronica zaak, Radio
Modern, voor velen van ons een bekende naam. Helaas ging deze zaak
failliet en was Dik genoodzaakt een nieuwe invulling van zijn bestaan
te zoeken.
Samen met zijn vrouw nam hij een dierenwinkel in Hengelo over om
daar zijn ervaring met het runnen van een zaak toe te passen.
Doordat de verkoop van hun huis in Gouda lastig was hebben ze
tijdelijk in Rekken en in Goor gewoond. Helaas werd de vrouw van
Dik ernstig ziek en is zij inmiddels overleden. Dus Dik stond er op dat
moment alleen voor. In die tijd heeft hij veel steun van de kerk in Goor
ontvangen en is daar zeer dankbaar voor.
Echter het huis in Goor werd verkocht en Dik moest op zoek naar een
nieuwe woonplek.
Via Funda is hij terecht gekomen op de Oude Postweg in Deurningen,
een paradijselijke plek.
Dat betekende ook dat hij op zoek naar een nieuwe kerk moest. Zo
belande Dik via Jan Bos in de Hofkerk.
Jan Bos heeft gezorgd voor een contact met Geeke Koster, die in het
kader van het rouwpastoraat vele zinvolle gesprekken met Dik heeft
gevoerd.
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In 2018 kwam Dik via zijn dochter zijn nieuwe partner Marget tegen.
Ze zijn in 2019 in het Stift Kerkje in Weerselo door Ds. Roel
Kloosterziel getrouwd. Margret heeft een achtergrond in
communicatie, maar heeft haar voorliefde voor kruidengeneeskunde
van haar vader geërfd. De hobby kan ze naar hartenlust in de praktijk
brengen aan de Oude Postweg
Vele mensen zouden Dik kunnen kennen via het Hofwinkeltje, elke
donderdag van 10.00 -12.00 geopend. Er zijn plannen om u daar met
een lekker kopje koffie te ontvangen.
Hoe kwam je erbij om de rol van administrateur op te pakken ?
Ik had het voorbeeld van het Nivon voor ogen en ik dacht dat kan ik
ook voor de kerk wel doen. Ik ben handig met Excel, dus met de
computer moet dat wel lukken.
Bovendien heb ik een voorkeur voor administratieve klussen, omdat ik
als gevolg van mijn achteruitlopend gehoor behoorlijk doof aan het
worden ben. Het voor mij veel moeilijker om klussen te doen waar ik
veel verschillende contacten heb.
Sommigen denken dat ik niet geïnteresseerd ben, maar dat komt
omdat ik mensen vaak niet kan verstaan. Het zou fijn zij als U daar wat
rekening mee houdt.
Wat zijn je eerste ervaringen?
Het is me behoorlijk tegen gevallen. De administratie van de kerk zit
ingewikkeld in elkaar. Er is een boekhoudpakket, Twinfield, en dan
hebben we nog een ledenadministratie LRP en vervolgens moet alles
nog in FRIS geboekt worden. Alles hangt met alles samen en het
geheel is nogal omslachtig. Gelukkig is Janke bereid om me in te
werken en met raad en daad terzijde te staan. Ook Fred Woordes heeft
zijn hulp aangeboden.
Ik zit dus nog volledig in de leerfase en heb nog wel even tijd nodig
om het geheel goed onder de knie te krijgen. Dus mocht iemand
constateren dat er iets misgaat laat het dan even weten.
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Als we in de uitvoeringsfase komen hoop ik het systeem goed te
begrijpen en ontdek misschien nog wel mogelijkheden om de zaak te
vereenvoudigen.
Je moet het eerst snappen om het te kunnen veranderen.
Ik hoop over een jaar te kunnen melden dat Dik een echte expert is
geworden .
Arjen van Dijk
College van kerkrentmeesters

Abonnement Hofstem
Het abonnement voor de Hofstem 2022 wordt op 25 augustus jl. door
de Hofkerk geïncasseerd. Heeft u geen incassomachtiging afgegeven
en heeft u het abonnementsgeld nog niet voldaan, wilt u dan het
abonnement (minimaal 20 euro) overmaken op de bankrekening van
de Hofkerk (NL60 ABNA 0595 8957 00) onder vermelding van
‘Hofstem 2022’.
Hartelijk dank,
Dik Troost,
Financiële administratie Hofkerk

De Hofvijver
Na de oproep voor fietsen hebben we er in totaal 14 gekregen en ze
zagen er allemaal zo goed uit hoorde ik. Ook kwam er een loopfietsje
en dat was ook zeer welkom. Mocht u nog kinderfietsjes, of stepjes
hebben geeft u het dan a.u.b. door. We kregen ook nog een kinderbedje
met toebehoren. Ondanks de vakantietijd een fijne opbrengst.
Dank dat u zo met ons meedenkt.
Namens de diaconie,
Jet Slinger-de Graaf
Tel. 662093 of 06 81504914
Email: Jetslinger10@gmail.com
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Vacaturebank Hofkerk: Vrijwilligers gezocht!

We willen graag samen zorgdragen voor een goedlopende en actieve
gemeente en een voltallig, goed functionerend bestuur. Daar zijn
mensen voor nodig die een steentje kunnen en willen bijdragen en
daarom doen we een beroep op u en op jou. Want vele handen maken
nog steeds licht werk. Als u/je belangstelling hebt in één van
onderstaande taken, neem dan contact op met de persoon die bij de
taak genoemd staat. Zij vertellen er graag wat meer over.
Schoonmaakploeg
Eens in de zoveel weken schoonmaakwerkzaamheden uitvoeren in de
Hofkerk. Er is al een kleine ploeg aan de slag, maar we kunnen nog
wel wat versterking gebruiken.
Voor informatie bel of mail met Mirjam van Es: 06-13641162 /
mirjamhvanes@gmail.com
Autodienst
Wij zoeken mensen die af en toe op zondag iemand die zelf niet mobiel
is met de auto ophalen van huis, naar de kerk brengen en na de koffie
weer terugbrengen na de dienst. Een kleine moeite, groot plezier!
Voor informatie bel of mail met Alie van Heemert: 06-23647847 /
c-vanheemert@tele2.nl
Ouderlingen (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 bel of mail met : Yvonne Meyer: 06-14379278 /
ycmeyer60@gmail.com
Secretaris voor het College van kerkrentmeesters (CKRM)
De secretaris is samen met het college van kerkrentmeesters
verantwoordelijk voor het financieel beheer. Hij/zij verzorgt de
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algemene administratie binnen het college, o.a. communicatie (in- en
uitgaande post), het voorbereiden van de vergaderstukken en de
notulen.
Voor informatie bel of mail met: Arjen van Dijk: 06-42274343 /
arjen@kairos-consultancy.com
Penningmeester voor het college van kerkrentmeesters (CKRM)
De penningmeester is samen met het college van kerkrentmeesters
verantwoordelijk voor het financieel beheer. Hij/zij verzorgt de
financiële administratie.
Voor informatie bel of mail met: 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, hulp bij tuinieren, een
zelfgebakken appeltaart, een bon van een pedicure, de verhuur van een
vakantiewoning en vele andere zaken.
Voor het team Talentenveiling zoeken wij mensen die het leuk vinden
om:
mensen enthousiast te maken iets leuks aan te bieden en mensen te
benaderen die eerder talenten hebben ingezet
Het maken van een powerpointpresentatie van de geboden kavels
De administratieve afwikkeling (penningmeester)
Twee veilingmeesters die de avond aan elkaar praten
NOTE: Er is een draaiboek gemaakt van de eerder gehouden avonden.
Voor informatie bel of mail met: Hanneke Bugter: 06-30049014 /
hannekebugter@outlook.com
Bovengenoemde contactpersonen kunnen namen van geïnteresseerden
doorgeven aan de scriba, Rianke Lubberding.
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Bezorging van de Hofstem
In verband met ziekte is een van de wijken die maandelijks de Hofstem
krijgen vacant.
Er wordt een bezorger gezocht die in één van de wijken in de Essen
deze taak op zich wil nemen. Het gaat om het bezorgen van 15
exemplaren van de Hofstem.
Wanneer u deze taak op zich wilt nemen , kunt u contact opnemen met
Ina Schollaardt. Het emailadres is famschollaardt@gmail.com

Programma Inspiratie & Bezinning voor het nieuwe
seizoen
De oecumenische werkgroep Inspiratie & Bezinning organiseert al
jarenlang elke maand een Hofavond, waar altijd een
gespreksonderwerp op het programma staat rond een vooraf bepaald
jaarthema. Ook voor komend seizoen is er weer een jaarthema
gekozen, nl. ‘veerkracht’, maar de invulling zal dit keer iets anders
zijn. Wij hebben gemerkt dat het aantal bezoekers van de Hofavonden
iets terugloopt, maar daarnaast is ook het groepje vrijwilligers dat deze
avonden voorbereidt kleiner geworden. Daarom hebben wij ervoor
gekozen om een gastspreker uit te nodigen die enkele avonden gaat
verzorgen. Wij zijn erg blij dat wij Frank Jonker, auteur van het boek
Veerkracht als leerkracht hiertoe bereid hebben gevonden.
Frank Jonker is mentor-coach en begeleidt mensen in het vergroten
van hun veerkracht.
In 2021 verscheen zijn boek ‘Veerkracht als leerkracht’. Voor zijn
boek deed hij onderzoek naar het geheim achter veerkracht. Het is een
inspiratieboek voor mensen die willen ontdekken hoe ze effectiever
kunnen omgaan met uitdagingen, veranderingen en stress.
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Avond 1: dinsdag 11 oktober. Aanvang: 20:00. Inloop vanaf 19.30
uur.
Lezing ‘Veerkracht als leerkracht’
We struikelen allemaal wel eens over tegenslagen en uitdagingen in
het leven.
Als dat gebeurt helpen veerkracht en vitaliteit ons om weer op te staan
en onszelf te herpakken.
Aan de hand van inspirerende levensverhalen en handvatten uit het
boek laat Frank ons zien welke belangrijke rol veerkracht in ons leven
kan hebben. Wat kunnen we leren van de mensen die hij heeft
geïnterviewd en wat maakt het boek zo actueel?
Na deze introductie maakt Frank een bruggetje naar de workshop
‘Veerkracht versterken, hoe doe je dat?’ Frank vertelt hoe je stap voor
stap veerkracht en welbevinden kunt vergroten en nieuwe
perspectieven kunt creëren. Vanuit veerkracht zijn we beter in staat
zijn om uitdagingen, moeilijke situaties, tegenslag of stress, adequaat
te hanteren. Of om (uitgestelde) doelen te bereiken die belangrijk zijn.
Als je interesse hebt om actief deel te nemen in de workshop om het
geleerde in de praktijk te brengen, kun je je hiervoor na de lezing, of
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al op voorhand, opgeven. De workshop bestaat uit drie onderdelen, die
per avond verder uitgediept zullen worden.

Avond 2: dinsdag 8 november. Aanvang: 20:00. Inloop vanaf 19.30
uur.
Workshop deel 1
In deel 1 van de workshop stelt iedere deelnemer vast hoe het met
haar/zijn veerkracht is gesteld. De deelnemers komen in contact met
hun eigen veerkracht aan de hand van actieve werkvormen. Op deze
manier ontwikkelen ze strategieën om de eigen veerkracht te
versterken en om te gaan met stressvolle gebeurtenissen die zich in de
toekomst kunnen aandienen.
De deelnemers vergroten kennis en vaardigheden. Ook is er ruimte
voor individuele vragen die bijdragen aan passende oplossingen die in
de praktijk kunnen worden toegepast.
De deelnemers gaan ontdekken welke kleine veranderingen een
verschil kunnen maken.
Avond 3 : dinsdag 13 december. Aanvang: 20:00. Inloop vanaf 19.30
uur.
Workshop deel 2
17

De deelnemers gaan actief aan de slag met de eigen uitdagingen – van
wens naar werkelijkheid. Mensen die met focus stap voor stap werken
aan hun persoonlijke ontwikkeling, besparen tijd, geld en energie. Aan
de hand van opdrachten brengen de deelnemers van de workshop in
kaart wat voor hun momenteel de grootste uitdaging is in hun leven.
‘Waar sta je nu? En, waar wil je vooruitgang op boeken?’
Thema’s kunnen zijn: sociale contacten, gezin, vrijetijdsbesteding,
relatie, gezondheid, werk, financiën, familie en welzijn.
Avond 4: dinsdag 10 januari. Aanvang: 20:00. Inloop vanaf 19.30 uur.
Workshop deel 3
Dit onderdeel gaat over
ontspanningsmethoden.

omgaan

met

stress

en

verschillende

Uitgangspunt: door ontspanningsmethoden aan te leren en hiermee te
oefenen heeft stress minder vat op de mens en verbetert de mentale
veerkracht en het herstellingsvermogen.
Ontspanning is een fijn gevoel, maar dat ontstaat niet zomaar. Er wordt
actief geoefend met verschillende methoden zodat ieder voor zich gaat
ontdekken welke het gewenste effect sorteert.
‘Niet piekeren en angstig zijn, maar rustig en helder denken. Vanuit de rust
die je innerlijk verkrijgt, weet je wat er te doen staat.’ - Etty Hillesum

Aanmelden:
De lezing gaat alleen door bij voldoende deelname en vol is vol! Na de
eerste avond kun je besluiten of je je ook opgeeft voor het vervolg in
de vorm van de workshop. Meld je aan voor zondag 11 september bij
Joke Flokstra, jflokstrameems@hotmail.com. Wij vragen een eigen
bijdrage van €10,- per avond. Mocht de prijs een probleem zijn, dan
vinden we in overleg samen een passende oplossing. Het lezen van het
boek is geen vereiste om deel te kunnen nemen aan de lezing en/of aan
de workshop. Het boek zal op de eerste avond wel te koop zijn en is
ook vooraf te bestellen. Als je een boek wilt bestellen, geef dit dan aan
bij je aanmelding.
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Tip: Dit is de eerste publicatie, maar er zal ook veel aandacht aan
besteed worden in de pers en via de andere publiciteitskanalen van
Oldenzaal. Meld je dus snel aan, zodat je verzekerd bent van een
plekje.
Namens de werkgroep Inspiratie & Bezinning,
Rianke Lubberding

Kersen plukken flinke opbrengst
Afgelopen vrijdag is het kersen plukken afgerond.
Gedurende 12 ochtenden hebben we geplukt in diverse groepen.
Ondanks de warmte was het weer een gezellige gebeurtenis. De
opbrengst is dit jaar € 2100,- weer een heel mooi bedrag. Hopelijk
kunnen we volgend jaar weer een beroep doen op onze vrijwilligers.
Alle plukkers heel hartelijk bedankt!
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De kerk van Brunskog
Midden in de provincie Värmland in Zweden
ligt het dorpje Brunskog. Aan de rand van een
meer hoog bovenop de heuvel staat de stenen
kerk van Brunskog.
Na een hele klim over een steil pad sta ik voor
de ingang en ga ik de kerk binnen via de toren.
Het eerste dat me opvalt is een kleine glazen vitrine aan de torenmuur.
Daarin ligt een viool met een papier met bladmuziek. Erboven staat dat
dit de viool is van ‘spelman Ola’.
Op de kerkmuur staat de
geschiedenis van de kerk.
De houten kleine kerk die er
stond werd te klein voor de
gemeente. De voorganger
Wilhelm Svartengren kreeg
de handen op elkaar voor de
nieuwbouw van een stenen
kerk met toren. In 1875
werd het aanbod van
aannemer Johannes Larsson aanvaard om de kerk voor 98.029 kronen
te bouwen.
Voor de bouw gebruikten ze enorme granieten blokken. Elk blok was
zo zwaar dat er minstens 20 man nodig was om een blok te tillen. Met
de hoogte steeg ook de moeilijkheidsgraad. Op een gegeven moment
weigerde de bouwers verder te gaan met het stapelen van de blokken.
Larsson liet eerst een trommelaar en daarna een accordeonist spelen
om de arbeiders aan te moedigen. Maar tevergeefs, de bouw lag stil.
De voorganger stelde voor de beste ‘spelman’ die er te vinden was uit
te nodigen. En zo kwam Ola met zijn viool naar de kerk. Hij schreef
een ‘kyrkmarsch’, een mars voor de kerk. De mars inspireerde de
bouwers, iedereen wilde meedoen. Twee jaar lang zat Ola op een blok
graniet en speelde uren achtereen zijn mars. En op de tonen van de
muziek verrees wat onmogelijk leek: een kerk die in 1880 werd
beschreven als de grootste plattelandskerk met 2000 zitplaatsen.
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Ik vond het zo’n bijzonder verhaal: hoe muziek een kerk bouwt.
Wie schrijft en speelt de ‘kyrkmarsch’ voor de Hofkerk, zodat we
allemaal mee willen doen?
Yvonne Ponsteen

Vrucht van de Geest

Ik ben aan het einde gekomen van de publicatie over de ‘Vrucht van
de Geest’. Ik vond het heel fijn, en ook helend en leerzaam voor
mijzelf, om zo intensief met de heilige Geest en haar Vrucht bezig te
zijn, al deze negen eigenschappen. Tijdens deze periode hebben ik af
en toe mooie gesprekken gehad met mensen. Ook het boekje van de
‘Vrucht van de Geest’, deel ik met heel veel liefde en vreugde uit, en
levert nog steeds waardevolle gesprekken en ontmoetingen op. Je kunt
nog steeds een exemplaar krijgen van het boekje door een mailtje te
sturen naar mirjamhvanes@gmail.com.
Door de uitgave van het boekje, door het Nederlands Vlaams
Bijbelgenootschap, kan ik nu ook vertellen, na al die maanden, dat ds.
Willem Griffioen, predikant van de Akkergemeente, een Christelijke
kerk in Amsterdam Nieuw West, de schrijver van de stukjes over de
Geest is.
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Hartelijk dank voor de mogelijkheid om het op deze manier te kunnen
en mogen delen, zo in de Hofstem. We zien en spreken elkaar.
Vaya con Dios!
Hartelijke groeten, Mirjam van Es.
De Vrucht van de Geest is Zelfbeheersing.
De eerste en voornaamste uitwerking van Gods Geest is liefde. Liefde
is een gerichtheid op de anders, je wilt een ander tot bloei brengen. Dit
kan alleen als je in staat bent om jezelf goed te managen.
Zelfbeheersing is dat je een goed beheer voert over jezelf. Je bent geen
slaaf van jezelf, maar hebt de macht, de kracht om jezelf aan te sturen.
Wat als zelfbeheersing ontbreekt?
Bij gebrek aan zelfbeheersing denk je al snel aan ‘grote ’dingen:
verslavingen, overspel, geweld…maar het zit net zo goed in de kleine
dingen van het dagelijkse leven. Ik ben iemand die nogal eens (te) laat
vertrekt en kom dus regelmatig (te) laat op afspraken. Ik weet dat dit
stress geeft, ook bij de mensen die op me wachten. En toch doe ik vaak
zo. Klussen, gesprekken waar ik tegenop zie, stel ik uit. Opnieuw stress
en het niet nakomen van toezeggingen.
Gebrek aan zelfbeheersing merk je het snelst op als dingen tegenzitten
en niet gaan zoals je had gedacht. Hoe reageer je daarop? Raak je
geïrriteerd, ga je schreeuwen, word je onredelijk tegenover anderen?
Of laat je alles uit je handen vallen en ben je niet bereikbaar? Gebrek
aan kracht om jezelf te managen kan jezelf en anderen grote schade
toebrengen.
Zelfmanagement leren bij Jezus…
Er zijn meerdere verhalen waarin Jezus fel en verontwaardigd reageert.
Denk aan het verhaal van de leerlingen die ouders met hun kinderen
tegenhouden, aan het vervloeken van een vijgenboom die geen vrucht
draagt, of aan het wegjagen van de handelaars op het tempelplein. Is
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dat gebrek aan zelfbeheersing? Nee, het is heilige verontwaardiging
die Hem zo laat reageren. Het is hartstochtelijke liefde waarmee Hij
opkomt voor kinderen en voor het huis van zijn Vader.
Er is maar één situatie waarin Jezus de zelfcontrole lijkt te verliezen.
Dat is als Hij zich biddend terugtrekt en zich voorbereid op de
kruisdood. De beker van de Vader lijkt te heftig en Jezus zweet
druppels bloed van heftige angst. Waar vindt Jezus dan toch rust,
richting en vrede? Zijn gebedsleven is een belangrijke sleutel. Onder
grote druk zien we Jezus zich terugtrekken om in de geborgenheid van
zijn Vader te zijn. Wij worden uitgenodigd dat ook te doen. Bid om de
heilige Geest. Die legt in jou de vrede die je in jezelf mist.
Ter afsluiting: putten uit de juiste bron…
Je bent aan het einde gekomen van dit bijbelleesplan over de vrucht
van de Geest zoals Paulus die omschrijft in Galaten 5:21en 22. In dit
hoofdstuk gaat het om de bron van ons gedrag. Waaruit putten we als
het gaat om onze omgang met anderen? De bron kan zijn wat de Bijbel
– misschien een beetje ouderwets – noemt: ons vlees, onze oude
natuur, de zonde die in ons woont. Uit die bron komen egoïsme,
ongeduld, liefdeloosheid, drift en ongeremdheid. Een christen wordt
uitgedaagd om uit een andere bron te putten, namelijk uit de heilige
Geest.
Bij de schepping zweefde de Geest van God over de chaos, de
oervloed. Vervolgens bracht de Geest kleur, balans, harmonie, orde en
rust, diezelfde Geest woont in de gelovigen en wil in ons de wanorde,
gebrokenheid en scheefgroei veranderen in harmonie, kleur, leven,
vrijheid, vrede, liefde voor onszelf en de naaste. Zo sluit Paulus dit
deel af met de volgende slotsom; ‘Wie Christus Jezus toebehoort, heeft
zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen.
Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgden
die de Geest ons wijst’ (Galaten 5:24-25). We nodigen je uit om wat
tijd te nemen en terug te blikken. Heb je nieuwe inzichten opgedaan?
In welke karaktereigenschap zou je willen groeien?
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Mag God Geest met jou onderweg zijn in dit proces!
Door ds. Willem
Bijbelgenootschap.

Griffioen,

van

het

Nederlands-Vlaams

Een grote verrassing
Blij verrast was ik, toen ik op zondag 17 juli, zo rond kwart over elf
gebeld werd door Rianke Lubberding. Zij vroeg of ik thuis was en dat
had een reden. Ze bracht me namelijk de bloemen uit de kerk, uit de
Hofkerk dus.
Het was voor mij een grote verrassing, vooral ook omdat ik officieel
geen lid ben van de Hofkerk. Uiteraard kom ik er met enige regelmaat
en ik vind het ook zeker fijn om er te zijn. Ik voel me ook wel
verbonden en de bloemen maakten dat ik me ook gekend voel.
Daarom, hartelijk dank, Dinie Veening-Zoetemeijer.
Hartelijk dank voor de prachtige bloemen die ik op 17juli mocht
ontvangen vanuit de kerk. En ook wil ik alle mensen bedanken die na
mijn heupoperatie hebben meegeleefd door middel van kaarten,
telefoontjes en bezoek. Het voelde als een warme mantel.
Renske Vlasblom-Scheringa
Bedankt!
Wij, Herman en Gerdi Breukink willen u hierbij hartelijk danken voor
het mooie “bruidsboeket” dat we voor ons 55-jarig huwelijk mochten
ontvangen. Het was echt een grote verrassing!”
Met vriendelijke groet,
Herman en Gerdi
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Hartelijk dank voor de bloemen die mw. Zinkweg mij namens de
Hofkerk bracht bij mijn terugkomst uit het ziekenhuis.
Het gaat weer goed met mij.
Alle Oosterhof
Hartelijk dank voor de felicitaties, de bloemen, de mooie woorden,
gesproken door Arjen van Dijk en de traktatie bij de koffie voor
iedereen t.g.v. mijn 12,5 jaar jubileum als koster van de Hofkerk. Het
kwam als een echte verrassing! Ik hoop nog tot 1 januari 2025
werkzaam te zijn als koster in de Hofkerk.
Ina Schollaardt
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Oldenzaal gaat weer zingen!
Na een afwezigheid van 2 jaren 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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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:
22 sept .
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: 30 september 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
Almeloseweg 43
7651 ND Tubbergen
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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