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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@hofkerk-oldenzaal.nl
Zaterdag vrij

Scriba
Mevr. R. M. Lubberding
Bruninksweg 4
7595 MH Weerselo
Tel:06-16262289
Email:riankelubberding@caiway.net
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
Het einde van het Kerkelijk jaar nadert. Op de laatste zondag, de
zogenaamde "Eeuwigheidszondag" staan we stil bij hen die ons
ontvallen zijn. Altijd een indrukwekkende dienst, waarbij de namen
van de overledenen genoemd worden en daarbij een kaars wordt
aangestoken. Familie wordt daarbij uitgenodigd om deze dienst bij te
wonen en na afloop deze kaars in ontvangst te nemen. Dit jaar op 20
november en onze eigen predikant gaat voor. Het Hofkoor onder mijn
bezielende leiding werkt mee.
Op zondag 30 oktober gaat Ds. Wim Blanken voor. Voor velen van
ons een goede bekende!
6 november gaat Ds. Gerco Veening voor en Jaap Vonk bespeelt het
orgel. In deze dienst is er aandacht voor de dankdag voor het gewas en
arbeid.
13 november komt Ds. Rienke Vedders uit Markelo naar de Hofkerk.
Ze komt altijd graag naar Oldenzaal en kijkt altijd uit naar de
ontmoetingen met ons na de dienst bij het koffiedrinken.
De 20e is de laatste zondag van het Kerkelijk jaar. Zie bovenstaand
stukje.
Op zondag 27 november is het de 1e Advent. Voorganger is dan Ds.
Maria de Vries uit Wierden. Henk Warnaar is de organist.
Wij wensen u en ons mooie, inspirerende diensten toe!
Met een hartelijke groet van ons aan u allen,
Koos Schollaardt

Kindernevendienst en/of crèche
Op aanvraag kan er kindernevendienst en/of crèche worden
aangeboden tijdens de zondagse eredienst. Wanneer (groot-) ouders
hiervan gebruik willen maken kunnen zij dit kenbaar maken op de
maandag voor de zondagse dienst.
De contactpersoon hiervoor is Gerard Pape (jeugdouderling).
Telefoonnummer 0541- 519115 (bij geen gehoor graag de voicemail
inspreken).
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Zondag – 30 oktober – 10.00 uur Kunst en Religie
Voorganger
Ds. W. Blanken (Zutphen)
Ouderling
Dhr. B. Post
Diaken
Dhr. F. Woordes

Ontvangst bij deur
Mevr. R. Lubberding
Organist
Dhr. J. Schollaardt
Collectes
1) Stg. Pietersberg
2) Cathechese en educatie

Zondag – 6 november – 10.00 uur Dankdag arbeid en gewas
Voorganger
Ds. G. Veening
Ouderling
Mevr. J. Slinger
Diakenen
Mevr. C. Vrielink

Ontvangst bij de deur
Dhr. G. Pape
Organist
Dhr. J. Vonk
Collectes
1) Dorcas
2) Jeugdwerk

Zondag – 13 november - 10.00 uur
Voorganger
Ds. R. Vedders-Dekker (Markelo)
Ouderling
Mevr. J. Westera
Diakenen
Mevr. C. Vrielink

Ontvangst bij de deur
Dhr. H. Medema
Organist
Dhr. J. Schollaardt
Collectes
1) Project Kleine Ring
2) Orgelfonds

Zondag – 20 november – 10.00 uur Eeuwigheidszondag
Voorganger
Ds. G. Veening
Ouderling
Mevr. Y. Meyer
Diaken
Mevr. A. Wolbers
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Ontvangst bij deur
Mevr. I. Simao
Organist
Dhr. J. Schollaardt
Collectes
1) Diaconaal werk plaatselijk
2) PKN: Pastoraat

Gedenken
Op 20 november noemen we in de kerkdienst de namen van de
gemeenteleden die ons het afgelopen kerkelijk jaar ontvallen zijn. Bij
elke naam ontsteken we een licht, om hun licht te laten schijnen in
relatie tot het licht van God. Het zal vast en zeker een indrukwekkende
dienst worden met veel herinneringen. En ook een dienst van
gedenken, niet alleen van de mensen die het afgelopen jaar zijn
overleden, ook anderen die eerder zijn overleden in of buiten onze
gemeente komen in onze herinneringen voor.
Ik vind het zelf altijd heel indrukwekkend en ik moet dan ook altijd
denken aan mijn ouders. Het is al wel weer een tijd geleden dat ze zijn
overleden (mijn moeder in 2002 en mijn vader in 2010) maar vergeten
kan niet en hoeft ook helemaal niet. Als deze dienst plaats vindt, dan
zal ik (net als in andere jaren) het gevoel hebben dat ze als het ware bij
mij zijn. En dat is, denk ik, ook de waarde van gedenken. Weten dat,
in mijn geval, ouders niet meer fysiek aanwezig zijn en tegelijk weten
dat ze in het hart wel aanwezig zijn.
Het is een groot goed dat we in onze kerken op deze manier de
gestorvenen gedenken. Ik weet nog goed dat ik als kind meemaakte dat
op oudejaarsavond in de kerk de overledenen genoemd werden. Ik
hoorde achter me een mevrouw huilen en ik zag haar tranen. Mijn
moeder vertelde me dat deze mevrouw sinds kort weduwe was en toen
begreep ik het. En ik dacht nog: “Als nu de naam niet genoemd was,
dan had ze misschien niet zoveel verdriet gehad.” Dat dacht ik als kind.
En later leerde ik dat het noemen van de overledenen pijn doet, en dat
het doodzwijgen nog veel meer pijn doet. En daarom is het een groot
goed dat wij op deze manier de overledenen gedenken.
In het jodendom is er deze uitspraak: Zikorneechem lebaracha. Het is
een wens, de wens dat de herinnering (de nagedachtenis) aan de
overledenen ons tot zegen mag zijn. Niet dat ze perfect waren of
volmaakt. De mens die ze waren, met alles wat daar bij hoort, de
herinnering aan die mens mag ons tot zegen zijn. Hun ervaringen, onze
ervaringen met hen, de goede dingen die ze hebben gedaan, de fouten
die hebben plaatsgevonden, onze goede en minder goede ervaringen
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met hen, onze fouten aan hen gedaan, de herinnering daaraan mag ons
tot zegen zijn. Om daar ons voordeel mee te doen.
En is er een weerzien? Ik geloof van wel. En wat zal er dan nog veel
te ontdekken zijn.
Ds. Gerco Veening

Meeleven
De heer Cor van Hemert werd met benauwdheidsklachten opgenomen
in het ziekenhuis. Na een paar spannende dagen keerde het tij en
donderdag 19 oktober mocht hij zelfs weer naar huis. We wensen je
van harte toe dat je goed mag aansterken.
De breuk in het sleutelbeen van mevrouw Wies Sanderman heelt goed.
Ze mag thuis de mitellaband af doen. Dat zijn mooie berichten!
Corona grijpt behoorlijk om zich heen, zo horen we. Mocht u getroffen
zijn dan wensen we u toe dat het milde klachten geeft en goed van harte
beterschap.
Heeft u behoefte aan een gesprek? Moet er iets van het hart? Laat het
ons a.u.b. weten. Onze gegevens staan achterop de Hofstem.
Het pastoraal team
Jaap de Hond lijdt al lange tijd aan de ziekte van Parkinson. De laatste
tijd is deze aandoening bij hem sterk verergerd. Daarbij komt dat het
zicht door een oogaandoening van Jaap minimaal is. Lopen gaat
daarom niet meer, en hij verplaatst zich in een rolstoel. Door de
combinatie van Parkinson en slecht zicht is Jaap in grote mate
afhankelijk geworden van thuiszorg, die hem 4 keer per dag bezoekt.
Een zware tijd voor Jaap en zijn vrouw, die beide al op hoge leeftijd
zijn. Laten we daar als gemeente aan denken.
Martin Kila
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Ontmoetingsmiddagen, nog meer dan er al zijn
U, (jullie), weten al dat er van tijd tot tijd ouderenmiddagen zijn op
zondagmiddag. En kortgeleden was er op zondagmiddag een
bijeenkomst die ging over dementie. En nu komen er nog meer
ontmoetingsmiddagen bij.
Want daar is behoefte aan, er is om gevraagd. En vanuit het
ouderlingenoverleg dachten we: “Mooi, hier gaan we voor”. Wij
kwamen tot het volgende idee: vier ontmoetingsmiddagen op de
zondagmiddag in de Hofkerk voor iedereen die dat wil. Jong en oud,
alleenstaand of alleen gaand, gezinnen…..geen beperkingen. En dan
middagen met een thema, een thema dat te maken heeft met kerk en
geloof, met ons kerkelijk leven in de ruimste zin van het woord.
We hebben ook al een viertal data geprikt. De eerste keer op
zondagmiddag 6 november. Een middag waarin ruimte zal zijn voor
ontmoeting en waar we één en ander willen delen omtrent liturgie, de
gang van de kerkdienst. En daar hoort dan ook de invloed van de
inrichting van de kerk bij, daar horen dan ook bij de kleuren van het
kerkelijk jaar, het zingen en de invloed als er niet of nauwelijks
gezongen mag worden vanwege bijvoorbeeld Corona. En waarom
hebben we liever een overdenking dan een preek? Waarom lezen we
meestal twee lezingen, één uit Tenach (Oude Testament) en één uit het
evangelie?
Het heeft er dus mee te maken hoe wij een kerkdienst beleven en daar
valt veel over te zeggen en te delen.
Graag verwachten we u/jullie om 14.30 uur. Het is de bedoeling dat er
koffie en thee is en dat de middag zo rond 16.00 uur wordt afgesloten.
We hopen op jullie komst.
Het ouderlingenoverleg: Ria van Dijk, Andries Ponsteen, Joke
Westera, Yvonne Meyer, Gerco Veening
P.S. de andere data zijn: (in 2023)
29 januari (thema: muziek)
26 maart (thema: 40-dagentijd)
7 mei (thema nog niet bekend, suggesties?)
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Hof van Heden
Voortgang bouw- en subsidiecommissie
In de vorige Hofstem schreven wij over de WABO-aanvraag. We
willen graag onze kerk aan de buitenkant aanpassen om deze goed
toegankelijk te maken voor rolstoel- en rollatorgangers.
Dinsdag 18 oktober is er in dit kader een zoomoverleg geweest met de
Provinciale monumentencommissie waarbij het tweede voorstel voor
de aanpassingen aan de buitenzijde van de Hofkerk is besproken. Ons
tweede voorstel, dat op heel veel punten tegemoetkwam aan de wensen
en de gedachtegang van de Monumentencommissie (zoals zij dat
hadden verwoord in hun brief aan het College van Burgemeester en
Wethouders), kon echter nog niet op hun instemming rekenen. Omdat
er een aantal onderdelen ter sprake kwamen waar wij samen met onze
adviseurs John Velthuis en Huub Zoontjes toch echt anders over
dachten, is afgesproken dat de Monumentencommissie alsnog op
locatie komt om een en ander zelf in ogenschouw te nemen. Want hoe
mooi de techniek van "zoomen" ook werkt, uitleg op locatie is altijd
gemakkelijker en beter, dan via een tekening. We waren wel een beetje
teleurgesteld maar hebben hoop dat het goed zal komen.
De commissie fondswerving heeft nog twee vragen uitstaan bij
mogelijke sponsoren en is zich nu aan het bezinnen op aanvullende
activiteiten. Zij denken daarbij aan zaken als een obligatielening maar
ook aan creatieve acties zoals ‘de grote club actie’. Daarnaast kijken
ze hoe er noodzakelijk onderhoud en gewenste aanpassingen van het
gebouw gecombineerd zouden kunnen worden. Onder leiding van Jaap
Flokstra is een groep bezig om in brede zin naar energie te kijken. De
uitkomsten van deze groep zouden gecombineerd kunnen worden met
gerichte subsidietrajecten. Er zijn hiervoor contacten met de
subsidiegroep Nederland. De voorstellen moeten nog verder doordacht
en uitgewerkt worden. Zodra men een stap verder is, zal men dit
melden.
De subsidie van de gemeente staat op onze rekening. Daar zit een
tijdsblok aan gekoppeld. Er zal een verzoek worden ingediend om de
einddatum (dec 2022) met een bepaalde tijd te verlengen omdat het
voorbereiden en afstemmen veel meer tijd vraagt.
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Nieuwe activiteiten
Ondertussen wordt er druk nagedacht over activiteiten binnen de Hof
van Heden. Die zijn voor zowel de eigen leden als de burgers van
Oldenzaal.
Een nieuw project dat uitgewerkt wordt: Aan de Hoftafel. Een
gezamenlijke maaltijd in de Hofkerk voor mensen die eenzaamheid
ervaren en die behoefte hebben aan een goed gesprek. De organisatie
is in handen van de diaconie en men is druk bezig met de
voorbereidingen. Er zijn gebruiksmiddelen ter beschikking gesteld en
er hebben zich diverse vrijwilligers aangemeld om mee te helpen met
dit mooie project.
De culturele poot van de Hofkerk is door de kerkenraad in 2021
ondergebracht bij het moderamen. Daar is gekozen voor de nieuwe
naam CultuurHof. Er is een commissie bezig om te kijken wat de beste
bestuursvorm is. Intussen is een programmacommissie, bestaande uit
vijf personen, actief bezig om nieuwe evenementen te ontwikkelen.
Het eerste grote evenement is een optreden van het Ukraine Liberation
Orchestra, bestaande uit gevluchte Oekraïense topmusici, onder
leiding van Jeroen Weierink. Het concert is op 26 november in de
Hofkerk om 20:00 uur en de kaartverkoop (15 euro) start op 1
november via Oldenzaal Promotie. Informatie volgt verder via de pers.
Voor volgend jaar zijn er al een viertal nieuwe producties in
ontwikkeling.
Wat is er gebeurd
Na de indrukwekkende dienst van 2 oktober waarin de kunstwerken
werden gepresenteerd over het jaarthema ‘Veerkracht’, was de kerk in
de week erna elke ochtend van 10:00-11:30 geopend. Een groot doek
op het hek maakte hier melding van. Het aantal bezoekers viel wat
tegen, maar de Hofkerk is door deze actie wel weer in beeld geweest:
een mooi stukje in de Glimlach op notabene de voorpagina én de
mensen die de Hofkerk zijn gepasseerd en het doek zagen.
Dinsdag 11 oktober was er een boeiende lezing over ons jaarthema met
als titel ‘Veerkracht als leerkracht’ die goed is bezocht door ruim
veertig mensen van binnen en buiten onze kerk. Verderop in de
Hofstem leest u een verslag van deze bijeenkomst.
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Wat op de rol staat
Een talentenveiling. We zijn nog bezig om hier trekkers en
vrijwilligers voor te krijgen. We hopen dat het lukt!
Hebt u zelf ideeën waardoor we elkaar, maar ook andere Oldenzalers
kunnen ontmoeten in onze mooie Hofkerk: laat het ons weten! Denk
mee en doe mee: de Hofkerkgemeenschap - dat zijn wij!
Houd ook vooral de vacaturebank in de gaten: lijkt het u leuk om
ergens uw tijd en energie aan te geven - dáár is de plek om iets leuks
en nuttigs te vinden.
Namens het moderamen, Jaap Flokstra

Sint-Maarten viering
Op 12 november a.s. zal er
weer een aangepaste SintMaarten viering worden
gehouden voor en door
mensen met een beperking.
Iedereen is van harte
uitgenodigd om aan deze
feestelijke viering mee te
doen. Het thema is Niemand
in de kou laten staan. De
viering begint om 19:00 bij
de toren van de Hofkerk
waarna we samen in een
lampionnenoptocht naar de
Plechelmus gaan. In deze viering gaan pastor Sleegers en dominee
Veening voor en zullen kinderkoor De Trippeltjes en VOF de Hof de
muziek verzorgen. Na afloop is er chocolademelk en speculaas om nog
gezellig even na te praten. We hopen natuurlijk op een grote opkomst.
Denk ook aan je lampion!
Jan Schoenmaker
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Lezing ‘Veerkracht als leerkracht’ in de Hofkerk
Op dinsdag 11 oktober jl. was Frank Jonker, auteur van het boek
Veerkracht als leerkracht, te gast in de Hofkerk om een lezing te geven
over veerkracht. Frank Jonker is mentor-coach en begeleidt mensen in
het vergroten van hun veerkracht. In 2021 verscheen zijn boek
‘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 voorbeelden uit de
praktijk laat Frank ons
zien
hoe
belangrijk
veerkracht in ons leven
kan zijn. Wat kunnen we leren van de mensen om ons heen, die door
een diep dal zijn gegaan en die er, naar eigen zeggen, sterker uit zijn
gekomen? Wat was hun drijfveer? Herkennen wij die drijfveer ook in
onszelf?
Na deze introductie vertelt Frank hoe je stap voor stap veerkracht en
welbevinden kunt vergroten en nieuwe perspectieven kunt creëren.
Vanuit veerkracht zijn we beter in staat om uitdagingen, moeilijke
situaties, tegenslag of stress, adequaat te hanteren. Of om (uitgestelde)
doelen te bereiken die belangrijk zijn. Om aan den lijve te ondervinden
wat veerkracht met je doet, wordt iedereen verzocht in een kring te
gaan staan binnen een elastische band. Vervolgens gaat iedereen stapje
voor stapje verder achteruit, totdat de band strak staat. Je ervaart hoe
de band je in staat stelt er tegenaan te leunen en hoe de mensen om je
heen er voor zorgen dat de band niet ‘knapt’. Als je vervolgens weer
stapje voor stapje naar voren gaat, merk je dat je niet meer op de band
kunt leunen, maar de mensen om je heen staan ineens veel dichter naast
je. Een mooie metafoor hoe veerkracht in de praktijk werkt.
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Na deze doe-oefening is het tijd voor een denkoefening. Met behulp
van citaten van grote voorbeelden zoals Etty Hillesum, Marcus
Aurelius, Toon Hermans, Jon Kabat Zinn en Yongey Mingyur gaan we
bij onszelf te rade welke lijfspreuk het beste bij onze eigen
levensinstelling past. Welk mantra zouden wij gebruiken om de
veerkracht in onszelf aan te boren? Het moge duidelijk zijn dat dit voor
iedereen iets anders is, maar er zijn verbindende factoren te ontdekken.
Als je interesse hebt om (vaker) bij dit soort gespreksavonden
aanwezig te zijn, kun je dit kenbaar maken bij de werkgroep Inspiratie
& Bezinning. Ook zijn wij op zoek naar nieuwe leden voor onze
werkgroep. Je kunt je aanmelden bij Joke Flokstra,
jflokstrameems@hotmail.com.
Rianke Lubberding

Ontvangen giften
Mevrouw Slots ontving tijdens een bezoek aan een gemeentelid
€ 20,- euro voor de kerk.
Mevr. R. Schuurman ontving € 20,- van de fam. Elzink

Collectedoelen van de diaconie in november
Zondag 6 november is de collecte voor Dorcas, hulp aan Oost-Europa.
13 november is de Collecte voor het project van de kleine ring, dat is
dit jaar de wensambulance.
Op zondag 20 november voor plaatselijk diaconaat.
De collecte op 27 november is voor Kerk in Actie/werelddiaconaat,
maar liefst 1,5 miljoen kinderen in Colombia moeten elke dag zwaar
en gevaarlijk werk doen. Ze groeien op in een omgeving met veel
geweld en drugsgebruik. School komt op de laatste plaats. Stichting
De Kleine Arbeider geeft deze kinderen onderwijs en maakt ze
weerbaarder om zo hun kansen op een betere toekomst te vergroten.
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Out of the Box
Op zondag 6 november kunt u weer meedoen aan ons project Out of
the Box. Zoals u wel weet richt dit project zich op mensen die
afhankelijk zijn van de voedselbank in Oldenzaal. Naast de
gebruikelijke inhoud van de voedselpakketten is er ook grote behoefte
aan luxere artikelen, zoals: wasmiddelen, vacuüm verpakte kaas en
koffie. U kunt uw producten deponeren in de boxen die klaar staan in
de kerkzaal. De boxen blijven nog een week na de actiezondag staan.
Dus ook op zondag 13 november kunt u nog spullen inleveren. De
voedselbank is altijd erg blij met onze hulp.
Dankdag en de voedselbank
Op 6 november is het Dankdag. Ook dit jaar zal de diaconie weer
zorgen voor een bijzondere aankleding van de kerk. Vorig jaar stonden
er voor in de kerk kistjes met appels en kreeg iedere aanwezige een
appel mee om op te eten.
Dit jaar valt het project Out of the Box precies op Dankdag. We willen
jullie daarom vragen dit jaar geen appels uit de kerk mee te nemen,
maar fruit naar de kerk te brengen. Zodat we buiten de gebruikelijke
de kaas, koffie en waspoeder de bezoekers van de voedselbank rijkelijk
kunnen voorzien van fruit.
Vrijwilligersavond
Op 25 november houden we eindelijk weer een vrijwilligersavond. Die
avond worden alle vrijwilligers van de Hofkerk die zich op hebben
gegeven verwacht op een locatie in Oldenzaal. Natuurlijk met een
hapje, een drankje en gezellig samenzijn. De inloop is vanaf 17.30,
Ben je vrijwilliger, dan krijg je een uitnodiging via de mail.
Heb je op 15 november nog geen uitnodiging ontvangen en ben je wel
vrijwilliger? Geef dat dan door aan Anja Slingenberg, zodat we je
alsnog kunnen uitnodigen. (a.slingenberg@het-erasmus.nl)
Vrijwilligers, tot ziens op 25 november!
Namens de organisatie
Anja en Yvonne
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Schoonmaken: Doen we het zelf of laten we het doen
Veel verenigingen maar ook kerken kampen met deze vraag.
Zoals bij veel verenigingen de taken toebedeeld worden aan de leden,
omdat er geen middelen zijn om die door betaalde krachten te laten
verrichten. Zo zijn wij in onze kerk nog redelijk verwend.
Wij hebben een koster die ons in de watten legt en ons veel werk uit
handen neemt.
We hebben vorig jaar om budgettaire reden het besluit moeten nemen
om met onze koster een afbouwregeling af te spreken.
In 2022 hebben een aantal vrijwilligers de keukenhof en de bovenhof
schoon weten te houden. Daarnaast doen we een beroep op alle
gebruikers van de keukenhof en de bovenhof om deze zelf op te ruimen
en de ruimtes netjes achter te laten.
Wij willen Mirjam, Erik, Melanie, Alie en Herman bedanken voor het
werk dat ze opgepakt hebben en hopen dat ze dit ook in 2023 willen
voortzetten
De afbouwregeling houdt echter in dat we 2023 weer extra taken op
ons moeten nemen als gemeente. Dat betekent dat we extra mensen
nodig hebben, bovendien gaat Mirjam aan het eind van het jaar
verhuizen.
Daarom doe ik een beroep op u om U aan te melden als vrijwilliger om
zo nu en dan een schoonmaakklus te verrichten. Als we met velen zijn
dan ben je niet zo vaak aan de beurt en misschien wil je het wel met
z’n tweeën doen, dan is het nog gezellig ook.
Het moet toch haalbaar zijn om samen voor onze kerk te zorgen.
Ik wil nog eens benadrukken dat wij blij zijn met alles wat Ina voor
ons doet maar ik hoop ook dat ze ons wil begeleiden zodat we aan het
eind van 2024 in staat zijn om met elkaar deze rol als vrijwilligers in
te vullen
U kunt zich aanmelden bij Mirjam van Es 0541-515095 of
0613641162 of Erik Benschop 0653512779 of bij ondergetekende.
Namens het college van Kerkrentmeesters, Arjen van Dijk,
0642274343
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Vacaturebank Hofkerk:
Vrijwilligers gezocht!
Heb je ideeën waardoor we elkaar,
maar ook andere Oldenzalers kunnen
ontmoeten in onze mooie Hofkerk:
laat het ons weten! Denk mee en doe
mee: de Hofkerkgemeenschap - dat
zijn wij!
Lijkt het je leuk om ergens jouw tijd en energie aan te geven – dan is
dit dé plek om iets leuks en nuttigs te vinden!
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.
Medewerkers talentenveiling
Graag willen wij dit seizoen weer een talentenveiling organiseren. 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
Redactie Hofstem
Je hoeft niet zelf te schrijven (maar het mág natuurlijk wel), je gaat
actief op zoek naar interessante onderwerpen en benadert mensen om
daar iets over te schrijven. Ook redigeer je de aangeleverde teksten. Er
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is al een mooie groep redactieleden actief, maar we kunnen nog wel
wat versterking gebruiken.
Voor informatie bel of mail met: Yvonne Ponsteen: 06-22809951 /
ymponsteen@hetnet.nl
Oecumenische werkgroep Inspiratie & Bezinning
Deze groep stelt jaarlijks een aanbod van activiteiten samen rond een
bepaald jaarthema. De activiteiten zijn gericht op de gemeenteleden
maar ook op mensen buiten de Hofkerk. In voorafgaande jaren zijn
bijvoorbeeld activiteiten als ‘Hofavond’, ‘running dinner’, lezingen en
‘films die je raken’ georganiseerd. Er zullen dit seizoen opnieuw
verschillende activiteiten georganiseerd worden.
Voor informatie bel of mail met: Rianke Lubberding: 06-16262289 /
rianke.lubberding@caiway.net
PR & Marketing
Meedenken over communicatie en publiciteit met betrekking tot
activiteiten die in en rond de Hofkerk plaatsvinden. Denk hierbij aan
het aanleveren en/of het opvragen van teksten voor de Hofstem,
Hofbrief, Tubantia, de huis-aan-huis-bladen, de website en facebook
van de Hofkerk. Ook zoeken we iemand die het leuk vindt om flyers
te maken voor (met name digitale) verspreiding in de stad.
Voor informatie bel of mail met: Arjen van Dijk: 06-42274343 /
arjen@kairos-consultancy.com
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 Hemert: 06-23647847 /
c-vanheemert@tele2.nl
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Ouderling
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 ouderlingen het pastoraal team.
Voor informatie bel of mail met : Yvonne Meyer: 06-14379278 /
ycmeyer60@gmail.com
Secretaris voor het College van kerkrentmeesters (CKRM)
Het secretariaat lijkt ingevuld te zijn.
Voor informatie bel of mail met: Arjen van Dijk: 06-42274343 /
arjen@kairos-consultancy.com
Penningmeester voor het college van kerkrentmeesters (CKRM)
Het penningmeesterschap lijkt ingevuld te zijn.
Voor informatie bel of mail met: Arjen van Dijk: 06-42274343 /
arjen@kairos-consultancy.com
Bovengenoemde contactpersonen kunnen de namen
geïnteresseerden doorgeven aan de scriba, Rianke Lubberding.

van

Bedankt!
Lieve mensen van de Hofkerk,
Bedankt voor de bloemen die ik namens jullie kreeg. Ook bedankt voor
de kaarsjes, kaarten en telefoontjes. Al dat medeleven zorgt dat jezelf
weer opleeft als je in een dip zit.
Nogmaals bedankt! Wies Sanderman

Friese kerkdienst
Op Zondag de 27 november is er om 14.30 uur is een Friestalige
kerkdienst. Deze kerkdienst vind plaats in de Johanneskapel in
T Twekkelo, Twekkelerweg 110. Voorgangster is Ds. Monica
Schwarz. Na afloop kan men gezellig met elkaar koffiedrinken.
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
19
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Redactie Hofstem
Aanleveren kopij
U kunt de kopij (bij voorkeur) digitaal aanleveren.
E-mailadres: hofstem@hofkerk-oldenzaal.nl

Uiterlijke
inleverdatum:
17 nov.
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: 25 november 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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