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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 
 
Koster 
Mevr. G. Schollaardt-v.d. Bent 
Noordelijke Esweg 131  
7558 MN Hengelo  
Telefoon (074) 2782810  
E-mail: famschollaardt@gmail.com 
 
Organist  
Contactpersoon: 
Dhr. J. Schollaardt  
Noordelijke Esweg 131  
7558 MN Hengelo 
Telefoon (074) 2782810 
E-mail: famschollaardt@gmail.com 

Kijk ook eens op de website van de Hofkerk 

www.hofkerk-oldenzaal.nl 

http://www.hofkerk-oldenzaal.nl/
tel:06-16262289
mailto:famschollaardt@gmail.com
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Rondom de diensten  
 

Een periode van herfst ligt voor ons. Een periode van lagere 

temperaturen, regen en wind en dikkere jassen. Laten we hopen dat de 

gasprijs niet teveel stijgt zodat we de jas nog wel uit kunnen doen 

tijdens de dienst...  

Op zondag 2 oktober is er een bijzondere dienst. Ieder jaar maken 

kunstenaars uit Oldenzaal een schilderij, die in deze dienst nader 

toegelicht zullen worden. Zie het stukje verderop in deze Hofstem. 

Voorganger is Ds. Gerco Veening en organist is Henk Warnaar. 

9 Oktober gaat Ds. Roel Kloosterziel voor en een week later op 16 

oktober komt Ds. Hans Wachtmeester uit Hengelo naar de Hofkerk en 

ik speel zelf weer op het orgel. 

23 oktober wordt het Avondmaal gevierd, deze keer niet met het 

Hofkoor maar met Gospelkoor "Onderweg" uit Almelo o.l.v. André 

Bijleveld. Voorganger is Ds. Gerco Veening en organist is Henk 

Warnaar. 

30 Oktober komt Ds. Wim Blanken uit Zutphen weer naar Oldenzaal. 

Het orgel bespeel ik zelf.  

Een mooie rij van voorgangers die ons hopelijk inspiratie geven!! 

 

Met een hartelijke groet, 

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 –  2 oktober – 10.00 uur Kunst en Religie  

 
Voorganger  Ontvangst bij deur  

Ds. G. Veening  Mevr. J. Slinger  

Ouderling  Organist  

Mevr. R. Lubberding  Dhr. H. Warnaar  

Diaken  Collectes  

Mevr. Y. Ponsteen  1) Voedselbank Oldenzaal  

 2) PKN Kerk en Israel  

 
Zondag – 9 oktober  – 10.00 uur  

 
Voorganger  Ontvangst bij de deur  

Ds. R. Kloosterziel (Weerselo)  Dhr. A. van Dijk  

Ouderling  Organist  

Mevr. R. van Dijk  Dhr. J. Schollaardt  

Diakenen  Collectes  

Mevr. C. Vrielink  1) Diaconaal werk plaatselijk  

 2) PKN Missionair werk  

 
Zondag – 16 oktober - 10.00 uur  

 
Voorganger  Ontvangst bij de deur  

Ds. H. Wachtmeester (Hengelo) Dhr. G. Pape  

Ouderling  Organist  

Dhr. G. Pape  Dhr. J. Schollaardt  

Diakenen  Collectes  

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

 2) Instandhouding kerkelijk gebouw 

 
Zondag – 23 oktober – 10.00 uur Heilig Avondmaal  
m.m.v. Gospelkoor ‘Onderweg’ o.l.v. André Bijleveld  

Voorganger  Ontvangst bij deur  

Ds. G. Veening  Dhr. D. Troost  

Ouderling  Organist  

Mevr. Y. Meyer  Dhr. H. Warnaar  

Diaken  Collectes  

Mevr. B. Frowijn  1) Havonos  

Mevr. J. Slinger  2) Instandhouding eredienst  
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Hoe wordt de wijn van 2022? 
 

Oktober is al heel lang de wijnmaand. Dit jaar is de wijnoogst in Spanje 

een maand eerder dan normaal, maar toch blijft oktober de wijnmaand.  

En in de bijbel komt de wijn vaak voor. Om te beginnen bij Noach 

(Genesis 9). Hij is, zoals gezegd, de eerste die een wijngaard aan legt. 

En hij is ook de eerste van wie gezegd wordt dat hij stomdronken 

wordt. Wijn heeft, zo weten we, het gevaar in zich dat men zich 

verliest. En ik denk dat velen nog wel weten van die eerste keer dat ze 

wijn dronken en misschien ook teveel.  

Wijn komt ook voor bij de zogenaamde Nazireërs. Of eigenlijk komt 

wijn daar niet voor, want tijdens hun periode van toewijding (het 

Nazireeër-zijn), mogen ze geen wijn of sterke drank drinken (in de 

nieuwste bijbelvertaling staat trouwens: geen wijn of bier).  

Wijn komt ook voor in psalm 104 en dan net in dat deel dat tijdens de 

ringviering niet gelezen is: de wijn die het hart van de mensen 

verheugt. En dat is zoals wijn bedoeld is. Niet om te verdrinken wat je 

wilt vergeten, maar om je te verheugen over al het goede dat er is.  

Jesus heeft iets met wijn. Jesus dronk wijn, anders dan Johannes de 

Doper. Jesus is erbij als water op de één of andere manier in wijn 

verandert, in ieder geval in de beleving van degenen die dronken. Jesus 

verbindt wijn op een moment met zijn bloed, met zijn leven dus, zijn 

levensweg. En dan nadrukkelijk de wijn die het hart verheugt. Wijn 

die niet bindt, een mens niet tot slaaf maakt, wijn als middel om het 

leven en de vrijheid te vieren.  

Wie wijn wil verbouwen heeft vrijheid nodig. Wie wijn wil verbouwen 

heeft rust nodig en tijd, de zegen van de natuur en het vertrouwen dat 

het land waarop de wijn wordt verbouwd met rust gelaten zal worden. 

Tanks die door de wijngaard trekken geven geen goede wijn. Zo mag 

wijn ook een symbool van vrede zijn.  

En meer….bij het sabbatsmaal in het Jodendom is er wijn. Bij het 

begin van de Sabbath als de moeder van het huis de zegen uitgesproken 

heeft. Wijn om het leven te vieren en de Sabbath als tijd van rust en 

optimale vrijheid. En als er geen wijn in huis is (geldgebrek?) dan 

neemt de moeder rozijnen in een glas. Zij voegt dan water toe en laat 
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het even staan. Die “wijn” wordt dan wijn. Wijn is op die manier ook 

een godsgeschenk, los van het alcoholgehalte. 

Op een fietstocht lang geleden was mijn water op en het was warm. Ik 

kwam een frans café binnen en vroeg om water. Ik gaf mijn bidon en 

de dame achter de bar waste mijn bidon schoon, van binnen en van 

buiten met veel zorg. Verder fietsend ontdekte ik dat het water smaakte 

naar wijn.  

Ik wens ons een goed wijnjaar toe.  

 

Ds. Gerco Veening 

 

Meeleven 
 

Mevrouw Davelaar ontving de moeilijke boodschap dat ze kanker 

heeft. Ze is hiervoor in behandeling in het UMcG in Groningen. Daar 

zal ze ook geopereerd worden. Het is een intensief traject. We wensen 

haar van harte heel veel sterkte en kracht. Ook voor haar naasten. 

 

Een aantal mensen in onze gemeente heeft corona. De één is er snel 

doorheen en bij de ander duurt het herstelproces langer. We wensen u 

allemaal van harte een volledig herstel. 

 

Wies Sanderman is thuis gevallen en heeft haar sleutelbeen gebroken. 

Ze zat al in quarantaine wegens corona. Een beetje veel allemaal in één 

keer. We wensen haar van harte veel sterkte toe en een voorspoedig 

herstel. 

 

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 
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Voortgang Hof van Heden 
 

Op 29 mei zijn we als gemeente bij elkaar geweest om geïnformeerd 

te worden over de voorliggende plannen voor aanpassing van het 

gebouw en de toegang/tuin. Tijdens deze bijeenkomst werd de 

gemeente in de gelegenheid gesteld opmerkingen te maken en vragen 

te stellen. Naar aanleiding hiervan heeft de kerkenraad besloten om een 

WABO-aanvraag te doen. Een WABO-aanvraag betreft een 

vergunning die verleend moet worden om het gemeentelijk monument, 

dat de Hofkerk is, te mogen aanpassen. Hierbij heeft ook de provincie 

een ijzer in het vuur. 

Met de gemeente, de subsidieverstrekker, is overleg geweest en zijn de 

plannen gepresenteerd. Er waren vanuit de gemeente enkele 

bezwaren tegen de aanpassing van het gebied rondom de kerk.  De 

bouwcommissie en de architect buigen zich in overleg met de 

gemeente Oldenzaal over een adequate oplossing 

Ondertussen is de commissie financiën heel druk in de weer om meer 

geld te vergaren uit subsidies en eventuele giften. Ook wordt er 

nagedacht over acties die de Hofkerkgemeente zelf kan doen om geld 

te genereren voor de gewenste aanpassingen. 

  

Het is mooi dat de vrijwilligers die al het werk doen rondom deze 

plannen, hun tijd, kennis en kunde voor de Hofkerk willen inzetten. 

Het is niet mals wat er allemaal op hun bordje komt. Waar ze verstand 

van moeten hebben of waar ze besluiten over moeten nemen. 

En dit alles is nog slechts het voorwerk voordat er überhaupt een steen 

verlegd kan worden, binnen 

dan wel buiten de kerk. De 

aanpassing buiten, waar op 

dit moment vooral de 

nadruk op ligt, betreft een 

betere toegankelijkheid van 

het gebouw voor mensen 

die gebruik moeten maken 

van een rollator of rolstoel. 

Ook is het wenselijk dat een 
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rouwauto tijdens een afscheidsviering een parkeerplek bij de kerk 

heeft. 

Bij het schrijven van deze Hofstem komen de kerk en de gemeente 

Oldenzaal weer bij elkaar om te kijken of ze elkaar kunnen vinden in 

de voorliggende plannen. Laten we duimen dat ze hier succesvol in 

zullen zijn. De tijd dat de subsidie beschikbaar is, is beperkt en de 

einddatum nadert met rasse schreden. Wij wensen alle betrokkenen 

veel succes, wijsheid én geduld in dit proces. 

We hopen u in de volgende Hofstem goede berichten te kunnen geven. 

  

Het moderamen 

 

Startzondag seizoen 2022-2023 
 

In Tubbergen achter de kerk in de open lucht en onder een 

lichtbewolkte blauwe hemel hebben we de start gevierd van het nieuwe 

seizoen. 

Een paar honderd mensen, jong en oud, uit alle kerken en plaatsen van 

de kleine ring, Weerselo, Oldenzaal, Tubbergen, Ootmarsum en 

Denekamp genoten van deze bijzondere dienst. 

Het thema was Heel de Aarde. Iedereen had een bloem meegebracht 

en een groepje bloemschikkers maakte er prachtige boeketten van die 

weer in de diverse gemeentes uitgedeeld konden worden. 

Ook had elke gemeente een tafelkleed geschilderd. Ieder kleed met een 

eigen onderwerp: vuur, lucht, water of aarde. Met als vijfde thema de 

lofzang. (psalm 104) 

Het popkoor Ambiënte zong prachtige liederen die bij het thema 

pasten. 

Na afloop werden lange tafels gedekt met de kleden en daarop stonden 

schalen vol broodjes, elke gemeente had  gesmeerde broodjes en fruit 

of rauwkost meegebracht.  En voor iedereen een ijsje toe.  

Het was een hele fijne morgen, daar buiten op Gods aarde. 
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Een groep van  Hofkerk-

gemeenteleden kwam o.l.v. Wieger 

van der Lichte op de fiets naar 

Tubbergen. 

 

 

 

 

De bloemschikkers aan het werk. 

Christien Vrielink schikte namens de 

Hofkerk. 

                                
 

 

 

 

Het tafelkleed ‘Water’ geschilderd door 

Christien Vrielink en Ali van Hemert. 

 
 

 

 

 

 

 

Collectedoelen van de diaconie in oktober 
 

Zondag 2 oktober is de collecte voor de voedselbank.  

9 oktober is de Collecte voor het plaatselijke diaconale werk.  

Op zondag 16 oktober is de collecte voor Kerk in Actie/zending. Op 

het eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen 

rondkomen. Kerk in Actie helpt de Javaanse kerk om coöperaties op te 

zetten om duurzaam te ondernemen.  

De collecte op 23 oktober is voor Havonos, hulp aan Noord Oost Sri 

Lanka. Zondag 30 oktober is de collecte voor Stichting Pietersberg 

voor jeugdzorg en maatschappelijke opvang met overnachting. 
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Vrijwilligersavond 
Eindelijk is het zover:  We houden weer een vrijwilligersavond! Op 29 

november vanaf 18 uur worden alle vrijwilligers van de Hofkerk 

verwacht op een locatie in Oldenzaal. Natuurlijk met een hapje, een 

drankje en gezellig samenzijn.  

Ben je vrijwilliger en is je  adres, mailadres of telefoonnummer 

veranderd? Geef dat dan zo spoedig mogelijk  door aan Rianke,  

(rianke.lubberding@caiway.net) zodat we de uitnodiging op het juiste 

adres kunnen bezorgen. 

Heb je een week voor 29 november geen uitnodiging ontvangen, geef 

dit dan door aan Rianke, zodat we de fout kunnen herstellen. 

Vrijwilligers, tot ziens op 29 november! 

 

Namens de organisatie, Anja en Yvonne 

 

Hofkerk 
Het vermogen (algemene reserve) van de Hofkerk bedraagt per 31 

december 2021 € 626.915 (2020: € 634.327). Het tekort over 2021 

bedroeg € 7.412 (2020: € -31.541), dit tekort is aanmerkelijk lager dan 

in 2020 maar wel hoger dan begroot. Het tekort is ruim € 7.412 hoger 

dan begroot met name vanwege toevoegingen aan de 

bestemmingsreserves. De exploitatietekorten zijn lager tov 2020 door 

onder meer hogere verhuuropbrengsten en lager dan begrote kosten 

voor pastoraat. Verwachting is dat de tekorten vanaf 2022 wel weer 

zullen toenemen onder meer door hogere uitgaven voor pastoraat. Het 

tekort geeft reden tot aanhoudende zorg en om te zoeken naar 

kostenbesparingen op meerdere vlakken. Eén en ander is reeds in gang 

gezet en vindt plaats in nauw overleg met de desbetreffende instanties 

binnen de PKN.  

Diaconie Hofkerk  

Bij de diaconie is het vermogen in 2021 € 277.671 (2020: € 293.221). 

Het operationeel resultaat (tekort) van de diaconie over 2021 bedroeg 

-€13.450. Ten opzichte van de begroting is het tekort € 6.150 hoger 

uitgevallen. Het hogere tekort is veroorzaakt door een lagere opbrengst 

uit rentes en beleggingen, en hogere kosten voor onder andere 

boekhouding en administratie. Voor inzage in de volledige 

mailto:rianke.lubberding@caiway.net
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jaarrekeningen 2021 van kerk en diaconie, alsmede voor vragen 

hieromtrent, kunt u contact opnemen met René Dreierink en Gerrit 

Dortland. (In het midden van deze Hofstem vindt U de verkorte 

overzichten). 

 

Presentatie project Kunst & Religie 
 

Op zondag 2 oktober zullen zeven kunstenaars in de dienst van 10:00 

uur hun kunstwerken onthullen. Sinds januari hebben zij zich gebogen 

over het jaarthema van onze kerkgemeenschap en dat is ‘Veerkracht’. 

Het is weer boeiend om te zien hoe iedereen een eigen, individuele 

invulling heeft gegeven aan wat veerkracht voor haar betekent.  

In de dienst zullen wij afscheid nemen van Marietje Hofmeijer en Theo 

Obdeijn. Zij verlaten helaas onze kunstgroep. Daarvoor konden wij 

een nieuwkomer verwelkomen in de persoon van Saskia Hilgenberg, 

kunstenares uit Oldenzaal.  

Met dominee Gerco Veening hebben wij gekeken naar een passende 

presentatie tijdens de dienst. Wij hopen van harte dat u massaal aan uw 

nieuwsgierigheid gehoor zult geven en de dienst komt bezoeken. Zoals 

andere jaren gebruikelijk was, hebben wij ook nu weer een boekje 

gemaakt met de kunstwerken en de bijbehorende teksten van de 

kunstenaars. Dit boekje is vanaf 2 oktober te verkrijgen in de Hofkerk. 

Grijpt u mis, laat het ons dan weten! 

In de week na 2 oktober zal de kerk van 10:30-12:00 uur geopend zijn 

voor bezichtiging van de doeken. Er zal dan altijd minimaal één 

kunstenaar aanwezig zijn om u te woord te staan. 

Zegt het voor! 

 

Yvonne Meyer, projecttrekker 

 

Herinnering:Lezing ‘Veerkracht als leerkracht’ 
In verband met het jaarthema “Veerkracht” heeft de werkgroep 

Inspiratie & Bezinning Frank Jonker uitgenodigd een lezing te geven 

over ‘Veerkracht als leerkracht’. 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 
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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.                                                                   

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? 

Aanmelden: u kunt zich nog opgeven bij ondergetekende tot uiterlijk 

woensdag 5 oktober, per mail: jflokstrameems@hotmail.com of 

telefonisch: 0541 515473. 

 

Namens de werkgroep Inspiratie & Bezinning,  

Joke Flokstra   

 

Toekomstgericht kerkbeheer 
Op een speciale bijeenkomst ( 3 juni 2022) sprak onze classispredikant 

ds. Klaas van der Kamp voor de Vereniging van Kerkrentmeesterlijk 

Beheer Overijssel-Flevoland over het toekomstgerichte kerkbeheer. 

De door ds. van de Kamp uitgesproken toekomstvisie en de lijn hoe dit 

mogelijk te bereiken is dacht ik ook voor Hofkerk en haar 

gemeenteleden interessant. 

Ik vat hierbij zijn rede kort samen.  

 

Mijn (K. v.d. K) pleidooi, mijn doorkijkje naar toekomstig kerkbeheer, 

is dat de kerken in de toekomst niet puur voor erediensten zijn, maar 

bijdragen aan brede maatschappelijke belangen. (vanzelfsprekend 

draagt de maatschappij dan ook bij aan de instandhouding) 

De visie  

Het kerkgebouw is ook bedoeld als ontmoetingsplaats voor de 

leefgemeenschap om de kerk heen. Ik (K.v.d.K) probeer 

kerkrentmeesters en kerkenraden ervan te overtuigen ruimhartig hun 

gebouwen voor de samenleving ter beschikking te stellen. Dat heeft 

consequenties voor bijvoorbeeld het interieur. Een gebouw wat breder 

mailto:jflokstrameems@hotmail.com


13 

inzetbaar is, heeft geen zwaar opgelegde eiken toegangsdeuren, maar 

deuren met glas om kijklijnen van de straat mogelijk te maken. Het 

heeft geen vaststaande houten kerkbanken, maar statafels en losse 

stoelen. De kerk heeft geen doophek en omlijnd liturgisch centrum met 

een preekstoel, maar een enigszins verhoogd podium, waar mensen die 

iets te zeggen of te zingen hebben zichtbaar zijn. Er is een stamtafel 

met tijdschriften. Er zijn hoekjes met computers. Er is een buffet, waar 

je eten of drinken kunt halen en daarachter een keuken.  

Het gebouw is niet heilig, al brengt het je wel in goede sferen. Het 

gebouw is niet deftig, al is het wel stijlvol. Komt de eredienst van de 

christelijke gemeente dan niet in de knel?, vraagt u zich misschien af. 

‘Welnee’, zeg ik dan, ‘al die activiteiten zijn een opmaat. En op zondag 

zijn er één of meer erediensten’. Het kerkgebouw wordt een heilige 

plaats op het moment dat de heilige boeken opengaan en de mensen 

zingen. Het is wel spannend of het lukt in een gebouw iets van het 

kerkelijk zicht te laten bestaan en of het lukt het gebouw overeind te 

houden. Er is veel vraag naar herinrichting van gebouwen. Het 

belangrijkste dat een gebouw moet communiceren is gastvrijheid. Het 

Saxion College in Deventer heeft er een speciale minor voor studenten 

binnenhuisarchitectuur ontwikkeld. Om vrijblijvend plannen te maken 

voor kerkbesturen over de mogelijkheid het kerkgebouw breder in te 

zetten.  

Organisatie en vertrouwen 

De organisatiestructuur van de kerk wijzigt zich in de toekomst. We 

hebben minder regels in de kerkorde en gaan meer uit van vertrouwen. 

De mensen die in een plaats wonen en werken kunnen met de meeste 

liefde de beslissingen nemen en dat hoef je niet voor te schrijven of 

altijd te controleren. De besturen worden kleiner en zakelijker. In het 

verleden was het grootste probleem van een kleine gemeente de 

financiën. Nu zijn het de financiën en daarbij vaak het gebrek aan  

bestuurskracht. Kleinere gemeenten zullen komende jaren voor de 

keus komen te staan of men een zelfstandig bestuur overeind kan 

houden. Veel gemeenten zijn bang dat een integratie hen uiteindelijk 

de das om doet. Ik denk dat die angst overbodig is, want je kunt 

bindende afspraken vooraf maken die de veiligheid van de eigen 
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leefgemeenschap veilig stellen. Er zijn geslaagde voorbeelden van 

integratie en samenwerking. 

(Ter informatie een college en diaconie moeten minimaal bestaan uit 

zeven kerkenraadsleden, twee ouderlingenkerkrentmeester in de 

kerkenraad aangevuld met een niet-ouderling kerkrentmeester, dus 

drie collegeleden voor het college van kerkrentmeesters en voor de 

diaconie geldt hetzelfde qua ambtsdragers als bij de kerkrentmeesters.) 

Vervlechting  

Een laatste punt wat ik (Kvd K) wil aansnijden luidt: vervlechting. De 

kerk van de toekomst is minder de kerk van de trouwe elke-zondag-in-

de-kerk-zijn-gemeenschap. Er is wel een groep die trouw komt. Dat is 

onze Gideonsbende. Maar meer dan in het verleden bestaat de grootste 

groep uit mensen die bij goed beleid wel een besef hebben van ‘onze 

kerk’, maar die iedere keer verleid moeten worden om concrete 

activiteiten bij te wonen. Dat vraagt om uitvoering, die mensen weet 

te bereiken met een informatie. 

We mogen zichtbaar zijn in het geheel van de samenleving. Mensen 

mogen gevoed worden in het besef dat ze het bezoek aan een 

kerkgebouw net zo vertrouwd is als de gang naar de openbare 

bibliotheek, het onderwijs en af en toe de tandarts. Dat vraagt om 

expliciet pr-beleid van iedere gemeente, om meer gedetailleerde 

ledenbestanden, om registreren van bezoekers bij activiteiten, om 

zichtbare en voorbereide aanwezigheid bij publieke bijeenkomsten van 

de burgerlijke overheid; kortom: om marketing. Wijlen Anne van der 

Meiden riep twee generaties terug dat er een hoogleraar public 

relations aan de theologische faculteit moest komen. Dat is niet 

gebeurd.  

Niet alleen als gemeente kunnen we ons verder ontwikkelen in 

onderscheiden profielen van mensen. We kunnen ook als gemeentes 

onderling meer samenwerken en ons spiegelen in elkaar, een netwerk 

opbouwen. Het programma Fris, waar we soms op mopperen vanwege 

de in te voeren data, kan daar een goede hulp bij zijn, omdat we ons 

aan elkaar weten te meten en vandaaruit ideeën kunnen opdoen. Die 

netwerken van plaatsen en verwijzingen worden steeds belangrijker. 

We zouden meer aan netwerkopbouw kunnen doen; ook als gemeenten 

samen waar het gaat om digitalisering. Ik kan op de website van onze 
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classis zien vanaf welke kerkelijke websites mensen op bezoek komen. 

Het zijn maar enkele gemeentes die de moeite van een linkje hebben 

geplaatst. Ik zie op de website plaatsen als Haaksbergen, Emmeloord, 

Vollenhove, Kuinre, Ootmarsum, Oldenzaal, Goor, Wijhe, Olst. De 

meeste kerken voeren nog geen verbindend beleid. Als er netwerken 

ontstaan is het een Godswonder; en het zou standaard beleid moeten 

zijn m.i. 

We spraken over visie, over vertrouwen en over vervlechting. ‘Wat 

ons verenigt is het besef dat het geloof tijd en energie van ons mag 

vragen. En ondertussen is de bede: Heere, zegen het werk van onze 

handen. Ja, het werk van onze handen, bevestig het.’  

ds. Klaas van der Kamp 3 juni 2022 voor de Vereniging van 

Kerkrentmeesterlijk Beheer Overijssel-Flevoland. 

de provincie Overijssel kent 518 kerkgebouwen waarvan ruim een 

derde protestant is.  

 

Samenvatting gemaakt door Inge Simao 

  

De Hofvijver 
Afgelopen maand hebben we een mooi vloerkleed en nog 2 fietsen aan 

geboden gekregen. Dank daarvoor. 

We hopen van harte dat u ons niet vergeet. Vooral witgoed kan men 

goed gebruiken als het niet al te oud is,  met het oog op hoog verbruik 

van elektra.  

 

Namens de diaconie, Jet Slinger-de Graaf 

Tel. 662093 of 0681504914 

email:  jetslinger10@gmail.com 

 

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 

mailto:jetslinger10@gmail.com


16 

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 

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 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 

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 
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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. 

 

Hofreis naar Munster op  25 
augustus 2022 
 

Met 32 mensen op een snikhete dag naar 

Munster was een ware belevenis. 

Gelukkig was er airco in de bus en onderweg 

vertelde onze organisator Hendrik Tel enkele 

wetenswaardigheden over de Duitse 

“kreisen”. 

In Munster aangekomen stapte er een 

Nederlandssprekende Duitse gids in om ons 

rond te leiden en vele bezienswaardigheden over deze bijzondere 

universiteitsstad te vertellen. 
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Vervolgens werden we in 2 groepen lopend rondgeleid door het 

centrum en bezochten we de raadzaal waar de vrede van Münster werd 

getekend…… 

Na een echte Duitse maaltijd bracht de bus ons weer naar Oldenzaal 

Een mooie reis ….dank aan de organisatoren ( met name Hendrik en 

Mariet). 

Hieronder enkele sfeerplaatjes…….. 

 

Ria van Dijk-Dragt  

 

  
 

Hofbrug en Jeugdkerk/Tienerdienst najaar ‘22 
 

De Hofbrug is op de vrijdagavonden van 19.30 - 20.30 uur in de ruimte 

op de 1e verdieping van de Hofkerk en gaan in oktober weer van start. 

Omdat Hanneke alleen op de oneven weken beschikbaar is voor de 

Hofkerk Oldenzaal zijn de vrijdagavonden gepland op 14 en 28 

oktober, 11 en 25 november en 9 december.  

 

De Jeugdkerk/Tienerdienst in het najaar ’22 zijn op de 

zondagochtenden van 30 oktober en 27 november om 10.00 uur. 

Vanwege 1e Kerstdag is er geen Jeugdkerk / Tienerdienst  op zondag 

25 december.  

 

Met vriendelijke groet, Gerard Pape, Jeugdouderling 
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Ontmoetingsmiddag 23 oktober 2022 
 
Zondag 23 oktober hebben we weer onze ontmoetingsmiddag. 

De heer Rijn van Wely komt spreken over het Palthehuis. 

Inloop om 14.45 uur start 15.00 uur. 

We beginnen met koffie/thee. De afloop is tussen 16.30 en 17.00 uur 

Na de opening door Bertha Frowijn zal het lied  “Tel uw zegeningen” 

worden gezongen, begeleid door Hendrik Tel op de hoorn. 

Rijn van Wely vertelt over het Palthehuis. We gaan ook met ons allen 

lopend naar het Palthehuis. Daar zal Rijn meer vertellen. 

Maar eerst hebben we koffie/thee met iets lekkers. 

Na het bezoek aan het Palthehuis zijn we weer terug in de kerk daar 

zal als slotlied  Psalm 146 de verzen 1 en  3 van het Liedboek worden 

gezongen. 

 

Deze ontmoetingsmiddag is voor iedereen toegankelijk vanaf 65 jaar. 

Het is misschien wenselijk dat u zich meldt bij Mariet of Jannie. 

Voor de mensen die graag willen worden opgehaald, of heeft u nog 

vragen neem contact op met,  

Mariet Hamhuis.   tel. 0541-55 21 60 

Jannie Standhardt.  Tel. 06-490 833 41 
 

De Hofwinkel 
 

Graag willen wij u er op attenderen dat de Hofwinkel nog steeds is 

geopend.  

Elke donderdag van 9.30 uur tot 12.00 uur kunt u ons in de winkel 

bezoeken. . 

Niet alles kan gepresenteerd worden  maar tenminste één van ons team 

is dan aanwezig en helpt u graag bij het zoeken. 

Er is een rijk aanbod te vinden aan spullen die het verdienen nog een 

keer gebruikt te worden. 

 

Graag tot ziens, namens het Hofwinkel-team,  

Hendrik Tel  
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Petrus in het land 
 Deze week van 17-24 september was ik met oudere en kwetsbare 

mensen op vakantie in Doorn. Het is een mooie plek voor mensen die  

door hun beperkingen niet meer zoveel kunnen ondernemen. 

Met vrijwilligers worden er 

uitstapjes gemaakt en worden 

er verschillende activiteiten 

aangeboden.  

Afgelopen maandag, 19 

september, waren er mensen 

van het programma” Petrus in 

het land “op bezoek. Er zijn 

opnames gemaakt van gasten 

en de omgeving, Een 

aantal  mensen  hebben hun 

verhaal verteld. De vraag was, 

“Wie is uw engel” Het thema 

van de overdenking van de zondag. Wie is jouw engel, was ook het 

uitgangspunt van de meditatie van maandag. Het was een korte 

samenvatting van de preek die ik de zondag heb gehouden in de kapel 

van Hydepark. De uitzending is te zien zaterdag 1 oktober om 17.05 

op Nederland 2. 

  

Joke Westera 

 
Verandering is veerkracht 
 

Alles veranderd, niet alleen in onze tijd, maar altijd en overal. Jaar in 

jaar uit. Maar de veranderingen gaan gevoelsmatig steeds sneller en 

sneller. De politiek worstelt met al die veranderingen en moet crisis na 

crisis managen. Ook de Media verandert steeds sneller. Sociale Media 

is soms mooi en leuk, maar vaak ook verschrikkelijk, beledigend en 

bedreigend. Ook de Televisieprogrammering veranderd vaak en veel. 

En veel programma’s zijn wat mij betreft (ik spreek voor mezelf), het 

kijken niet waard. Maar via uitzending gemist kun je je eigen keuzes 

natuurlijk maken. Gelukkig is er tegenwoordig ook de mogelijkheid 
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om via YouTube naar een podcast te kijken en kun je te kust en te keur 

kiezen uit wat je wil zien, afhankelijk van je interesses. Zelf ben ik 

geïnteresseerd in het esoterisch christendom en onlangs stuitte ik op de 

Podcasts van Tijdboek Lumens.nl gepresenteerd door Ferdinand van 

der Neut. LuMens ziet de mogelijkheid om gezamenlijk vorm te geven 

aan een wereld gebaseerd op liefde en vertrouwen. Daar geloven wij 

als Christenen toch ook in? Maar voor dat dat bereikt is moet er nog 

heel veel veranderen en is er veel veerkracht nodig. Toch zou ik hier 

een oproep willen doen om eens een podcast van LuMens op YouTube 

te volgen. Er zijn vele interessante sprekers aan het woord zoals prof. 

Bob de Wit, Hans Stolp, Henk Fransen en vele anderen. Elke twee 

weken een nieuwe podcast. Verbaast u of laat u inspireren.  

 

Liefdevolle groet, 

Joop Bruil.  
 

Bedankt  
Voor de bloemen, welke ik van de Hofkerk mocht ontvangen.  

 

Els Schouten-Lans  

 

Bloemen 
Wanneer wij een keer op zondagmorgen niet in de Hofkerk zijn, 

volgen wij de dienst meestal via internet. 

Ook zondag 18 september was dat het geval. 

In de afkondigingen door de heer Jaap Flokstra waren wij verrast te 

horen dat de bloemen die zondag naar Riejennie en Jan Racer Palthe 

zouden gaan i.v.m. hun 50 – jarig huwelijk. 

Bleef voor ons de vraag: wie zou ons de bloemen brengen? 

Laura en Rieks Eekhof waren zo vriendelijk om dit namens de Hofkerk 

te doen. 

  

Heel hartelijke dank voor de mooie bloemen, 

Riejennie en Jan Racer Palthe  
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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 

https://www.hofkerk-oldenzaal.nl/diaconie/#Out-of-the-Box
https://www.hofkerk-oldenzaal.nl/diaconie/#recyclehof
https://www.hofkerk-oldenzaal.nl/diaconie/#recyclehof
https://www.voedselbankoosttwente.nl/
https://www.voedselbankoosttwente.nl/
https://www.amnesty.nl/
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Redactie Hofstem 
 

Aanleveren kopij 

U kunt de kopij (bij voorkeur) digitaal aanleveren.  

E-mailadres: hofstem@hofkerk-oldenzaal.nl 

 

Getypte of handgeschreven kopij voorzien van 

naam, adres en telefoonnummer inleveren op het redactieadres (zie 

colofon pag. 2). Later aangeleverde informatie wordt niet verwerkt! 

 

We proberen zoveel mogelijk de aangeleverde kopij te plaatsen. 

Aangezien we aan een maximum aantal pagina´s zijn gebonden, kan 

het voorkomen dat we uw bijdrage door moeten schuiven naar een 

volgende keer. We zullen u hiervan altijd op de hoogte stellen. 

 

De volgende Hofstem verschijnt:  28 oktober 2022 

 

Redactie 

Mevr. G. Schollaardt-v.d. Bent, tel. (074) 278 28 10 

 

Voor digitale reacties: hofstem@hofkerk-oldenzaal.nl 

 

Redactiecommissie 

Dhr. W.P. Timmers  

Dhr. W. Valkema 

Mevr. Y. Ponsteen 

 

Coördinatie bezorging 

Mevr. J. Timmers, tel. 520477 

 
 
 

Uiterlijke 
inleverdatum: 

20 okt. 
vóór 18.00 

uur 
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Diaconie 
Dhr. F.J.C. Woordes 
(administratie)  
Look 55, 7577 GK Oldenzaal. 
Telefoon 522 607.  
Bankrekening: 
NL42ABNA0595523544  
Rekening t.n.v. Diaconie Hofkerk te 
Oldenzaal  
 
Administratie kerkleden 
Bauke Post  
E-mail: ledenadministratie@ 
hofkerk-oldenzaal.nl  
 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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