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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:rianke.lubberding@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 

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


3 

Rondom de diensten 
 

Na een indrukwekkende herdenking van overleden gemeenteleden zijn 

we in de Advent terecht gekomen. Vier zondagen die in het teken staan 

van verwachten en nu is het dan zover: we mogen in vrede Kerstmis 

vieren! Hét feest van de geboorte van onze Verlosser, Jezus 

Christus,  Gods Zoon!! 

Na 2 jaren weer met elkaar in onze Hofkerk. We beginnen met de 

volkskerstzang op vrijdag 23 december, aanvang 19.30 uur met het 

koor Crescendo uit Enschede. Veel samenzang van bekende 

kerstliederen en na afloop om ca 21.00 uur nog even napraten onder 

het genot van een drankje. Gratis toegang! 

Dan, op zaterdagavond 24 december om 22.00 uur, de 

kerstavonddienst. Onze predikant,  Ds. Gerco Veening gaat voor en 

Teun Nicolai op trompet en ik begeleiden de bekende kerstliederen.  

Op zondag 25 december is het kerstfeest. Om 10.00 uur vangt de dienst 

aan met voorganger Ds. Gerco Veening. Gerard Pape op klarinet en 

ondergetekende begeleiden de samenzang. 

Oudejaarsavond is er om 19.30 uur een dienst waarin Yvonne Meyer 

voor zal gaan. De afsluiting van het kalenderjaar.  

Dan, op 8 januari is er een bijzondere dienst, met bevestiging en 

afscheid van een aantal ambtsdragers. Na afloop de gelegenheid voor 

een ieder hen de hand te drukken onder het genot van een hapje en een 

drankje.  

Op 15 januari vieren we de week van de eenheid. Na lange tijd is het 

weer mogelijk dat het Oldenzaals Nederlands Basiliekkoor aan deze 

speciale dienst meewerkt. Voorgangers zijn Ds. Maria de Vries en 

Pastor Maroesjka Sleegers. Jan Schoenmaker begeleidt de samenzang 

en Jet de Bruin begeleidt het koor. 

Zondag 22 januari gaat Ds. E. van Houwelingen uit Hengelo voor en 

Henk Warnaar is de organist.  

Wij wensen een ieder fijne Kerstdagen en een gezellige jaarwisseling 

toe!! 

 

Koos Schollaardt  
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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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Zaterdag – 24 december – 22.00 uur  

Kerstnachtdienst m.m.v. Teun Nicolai, trompet  

 
Voorganger  Ontvangst bij deur  

Ds. G. Veening  Dhr. H. Medema  

Ouderling  Organist  

Dhr. G. Pape  Dhr. J. Schollaardt  

Diaken  Collectes  

Dhr. F. Woordes  1) Stichting ‘Hartedekens’ 

 2) Instandhouding eredienst  

 
Zondag – 25 december – 10.00 uur  

1e Kerstdag m.m.v. Gerard Pape, klarinet  

 
Voorganger  Ontvangst bij de deur  

Ds. G. Veening  Mevr. I. Simao  

Ouderling  Organist  

Mevr. Y. Meyer  Dhr. J. Schollaardt  

Diakenen  Collectes  

Mevr. B. Frowijn  1) Kerk in Actie/kinderen in de knel  

 2) Instandhouding pastoraat  

 
Zaterdag – 31 december – 19.30 uur  

Oudjaarsavonddienst  

 
Voorganger  Ontvangst bij de deur  

Mevr. Y. Meyer  Dhr. B. Post  

Ouderling  Organist  

Dhr. B. Post  Dhr. J. Schollaardt  

Diakenen  Collectes  

Mevr. J. Slinger  1) Eindejaarscollecte  

 2) Instandhouding kerkelijk gebouw 

 
 

Zondag 1 januari ’23 is er geen dienst in de Hofkerk  
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Zondag – 8 januari – 10.00 uur  

Nieuwjaarsreceptie / Afscheid en bevestiging ambtsdragers   
 
Voorganger  Ontvangst bij deur  

Ds. G. Veening  Dhr. A. Ponsteen  

Ouderling  Organist  

Dhr. J. Flokstra  Dhr. J. Schollaardt  

Diaken  Collectes  

Mevr. Y. Ponsteen  1) St. Noaberhulp  

 2) Instandhouding pastoraat  

 

Zondag – 15 januari – 10.00 uur  

Week van de Eenheid m.m.v. het Oldenzaals Nederlands Basiliekkoor 
 

Voorganger  Ontvangst bij deur  

Ds. M. de Vries  
Pastor M. Sleegers  

Mevr. A. Wolbers  

Ouderling  Organist  

Mevr. R. Lubberding  Dhr. J. Schoenmaker  

Diaken  Collectes  

Mevr. C. Vrielink  1) Diaconaal werk plaatselijk  

 2) Ouderenwerk eigen gemeente  

 

 
Zondag – 22  januari – 10.00 uur  
 

Voorganger  Ontvangst bij deur  

Ds. E. van Houwelingen (Hengelo) Mevr. I. Simao  

Ouderling  Organist  

Dhr. G. Pape  Dhr. H. Warnaar  

Diaken  Collectes  

Mevr. B. Frowijn  1) Voedselbank  

 2) PKN missionairwerk  
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De veerkracht van een kerstverhaal 
 

In 1999 ben ik een tijd overspannen geweest. In de loop van het najaar 

herstelde ik en de eerste dienst dat ik weer voorging was in de 

kerstnachtdienst in de kerk te Eibergen.  

Ik heb toen het volgende verhaal verteld, een verhaal dat volgens mij 

ook veerkracht heeft: 

 

In een land hier ver vandaan, woonde eens een rabbi. Rabbi Joshua. 

Deze rabbi woonde al jaren net buiten het dorp en woonde  daar met 

veel plezier. De rabbi was een gelukkig man en geliefd bij zijn 

dorpsgenoten en geloofsgenoten met wie hij samen werkte en met wie 

hij meeleefde. Het feit dat hij gelukkig was, was ook bekend bij 

anderen.  En zo kwam het dat op een dag een vreemdeling bij hem 

kwam. Wie hij was, de rabbi wist het niet. De rabbi zat voor zijn huis, 

te genieten van de zon die ook die dag weer voor niets opgegaan was 

en keek belangstellend naar die man die zo opeens bij hem kwam. Het 

leek een gewone man, met weinig opvallende trekken. Nou ja, als je 

goed keek, en dat deed de rabbi nog eens, viel het op dat de schouders 

van de man sterk afhangend waren.  

“Goedemiddag”, groette de rabbi, die een vriendelijk mens was. 

“Goedemiddag”, groette de man terug, “Het spijt me dat ik u stoor, 

maar ik wilde u wat vragen”. “U stoort mij niet, gaat u er bij zitten”. 

En de man ging erbij zitten. “Rabbi, rabbi Joshua, ik wilde u wat 

vragen, het is iedereen bekend dat u een gelukkig man bent en ik zou 

willen weten hoe dat komt; bent u erg rijk, hebt u geen problemen, hebt 

u geen zorgen, vergeef me mijn nieuwsgierigheid, maar de vraag 

brandt in me”.  

Rabbi Joshua wachtte een tijdje voor hij antwoord gaf. “Bent u niet 

gelukkig?” zo vroeg hij de man. “Nee, niet echt, ik probeer het wel, 

maar ik ben het niet, ik weet ook niet wat er aan mankeert, ik heb een 

lieve vrouw, fijne kinderen, maar ik voel geen geluk, en nu hoorde ik 

dat u dat wel kunt…. 

“Wilde je mijn recept?” vroeg de rabbi. “Nou, het zal wel niet een 

recept zijn.” antwoordde de man, “Het zal ook wel niet iets zijn van 

even doen of zo, maar toch zou ik, als het kan, iets van uw geheim 
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willen weten.” De rabbi vroeg hem: “Hoe heet u?” “Vindt u dat 

belangrijk?” “Ja, uw naam wil ik graag weten”. “Ik heet Adam, zei de 

man. “Adam, dat is een mooie naam, mens” zo zei Rabbi Joshua.  

“Ik kan u mijn geheim niet vertellen, omdat ik het zelf ook niet weet, 

ook voor mij is het een geheim hoe een mens gelukkig kan worden. Ik 

ben niet erg rijk, ik heb ook mijn zorgen, maar ik geniet van de dag die 

er is en van de zon die schijnt en hoe dat komt dat ik dat meestal kan, 

dat kan ik u niet zeggen”.  “Jammer”, zei Adam 

Een tijd lang zaten ze bij elkaar. “Ken je de wet, Adam, de wet van ons 

geloof?” zo vroeg rabbi Joshua en zelf schrok hij van deze abrupte 

vraag. “Ja”, zei Adam, “God liefhebben met alles wat je hebt en je 

medemens als jezelf”.  “Je hebt juist geantwoord, en houd je van God?” 

“Ja” zei Adam, “de Eeuwige, geprezen zij zijn heilige Naam, Hij is 

getuige dat ik van hem houd. “Ik begrijp het”, zei Rabbi Joshua, “en 

houd je van je medemens?” “Ja”, zei Adam, “de Eeuwige, geprezen zij 

zijn heilige Naam, Hij is getuige dat ik houd van mijn medemens en 

omzie naar mijn naaste zoveel als ik kan…” “Ik geloof je”, onderbrak 

de rabbi hem, “maar als ik een kleine waarschuwing geven mag: veel 

omzien naar de naaste kan maken dat een mens last krijgt van een stijve 

nek.” En Adam keek hem wat meewarig aan. “Houd je van jezelf?” 

vroeg de rabbi. Een tijd was het stil. “Ik ben bang van niet” klonk het 

kleintjes. “Wat jammer”, zei rabbi Joshua. 

Heel lang was het stil. Rabbi Joshua keek Adam wat langer aan en 

opnieuw vielen hem de schouders op die wel heel sterk afhingen en 

ook zag hij dat de kleding van Adam schoon was en ook redelijk netjes, 

maar zijn uiterlijk niet echt verzorgd. Rabbi Joshua was een wijs man 

maar hij werd ook wat ongeduldig. “Mag ik vragen, waar je nu aan 

denkt?” vroeg hij aan Adam. 

“Het is gek”, zei Adam, “maar mijn gedachten zijn zo hun gang gegaan 

en ineens moest ik denken aan de Messias. Vooral dat verhaal dat me 

eens is verteld dat bij de geboorte van de Messias de engelen zullen 

zingen. U kent toch dat verhaal?” 

“Jazeker”. “Gelooft u dat?” “Ja, dat ook, want”, zo zei Rabbi Joshua, 

“de engelen zingen bij de geboorte van elk mensenkind, bij mijn 

geboorte en bij uw geboorte”.  “U meent het”, zei Adam. “Ja, en sterker 

nog, ze zingen soms ook nog later in het leven, ze zingen zelfs nu voor 
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u”. “Kunt u ze horen dan?” ”Soms wel”. “Ik kan ze niet horen, mijn 

oren zitten dichtgestopt.”  

“Maar luister dan”, zei de rabbi, die toch echt ongeduldig werd. Adam 

luisterde, maar hoorde niets.  

“Blijven ze wel zingen”,  vroeg hij aarzelend aan de rabbi. “Ja”, zei 

hij, “ Ze blijven zingen totdat je hoort en je mee kunt zingen, en 

gelukkig hebben ze heel veel geduld, meer dan ik, engelengeduld.”  

En Adam bleef nog een tijd zitten, meer ontspannen nu en na verloop 

van tijd ging hij weg, bedankte de rabbi en ging terug naar waar hij 

vandaan kwam. Adam was getroost, en Rabbi Joshua ook. Joshua keek 

Adam na en ineens zag hij dat de schouders van Adam iets minder 

afhingen.  

 

Ds. Gerco Veening 

 

Geen dienst op nieuwjaarsdag of toch wel? 
 

In 2023 valt 1 januari op een zondag. Dat is dus zeer binnenkort, zeker 

als u dit leest.  

De kerkenraad heeft al vroeg in 2022 besloten dat er op deze 

nieuwjaarsdag van 2023 geen kerkdienst zal zijn in de Hofkerk. En wat 

blijkt uit de historie: toen 1 januari 2017 op een zondag viel, toen was 

er die zondag ook geen dienst in de Hofkerk. De kerkenraad houdt van 

tradities.  

Maar….wie op deze zondag graag naar de kerk wil kan ook terecht in 

Ootmarsum. Daar is een ochtendgebed om 10.30 uur. En men kan 

terecht in Denekamp, daar is een kerkdienst om 10.00 uur. Men kan 

ook terecht in Tubbergen, daar is een dienst om 10.00 uur.  

En natuurlijk kan men ook terecht op veel andere plaatsen, ik noem 

deze vieringen omdat ze plaatsvinden in de “kleine ring”.  

En ik wens ons gezegende feestdagen toe.  

 

Ds. Gerco Veening  
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Midden in de winternacht …. 
 

December alweer en het is koud buiten (14 december 2022). De 

kerstboom staat en de lichtjes twinkelen. Je mijmert over wat het jaar 

gebracht heeft, voor jezelf maar ook voor de Hofkerk. 

Eerst een nieuwe predikant bevestigd aan het begin van het jaar. Velen 

van ons hebben Gerco leren kennen want hij heeft heel wat 

huisbezoeken afgelegd. Sommigen waren verbaasd, hadden in 

tientallen jaren geen dominee op bezoek gehad. En nu dan die aardige 

dominee die voor een praatje kwam en soms wat meer. Weer na een 

jaar een vaste kracht in de Hofkerk met aandacht voor de 

oorspronkelijke betekenis van bijbelteksten. 

Een vernieuwd moderamen met een nieuwe voorzitter en weer een 

scriba. Het begin was stormachtig en de krimlinde bij de kerk begaf 

het en viel op de zogenaamde armenhuisjes, waar musea in gevestigd 

waren. Ja, er is besloten dat er een nieuwe geplant wordt. 

En dan die verschrikkelijke oorlog in Ukraine met de vele 

vluchtelingen als gevolg ook in Oldenzaal. Gelukkig heeft de Hofkerk 

wat kunnen betekenen voor hen met twee diensten met Pasen en 

Pinksteren. Er waren diverse Oekraïners tijdens de diensten die deels 

in het Engels waren en een gebed in het Oekraïens. Een enkeling 

bezoekt wekelijks de kerkdienst en dat is heel fijn. 

En in het afgelopen jaar is ook een nieuw beleidsplan geschreven en in 

de november- vergadering door de kerkenraad vastgesteld. De basis 

ligt weer vast voor de periode tot 2028. Maar er zijn nog zoveel meer 

plannen. 

De Hof van Heden krijgt steeds meer gestalte. De fondswerving voor 

de noodzakelijke aanpassingen aan de kerk gaan voort. En hoewel een 

provinciale monumentencommissie (nog) niet instemt met 

voorgestelde veranderingen aan de buitenkant van het gebouw 

(toegang ook voor rolstoelen) heeft zelfs de burgemeester van 

Oldenzaal (portefeuille cultureel erfgoed) zich opgeworpen om onder 

zijn leiding beide partijen rond de tafel te krijgen om tot een oplossing 

te komen. 

Binnen de Hof van Heden krijgen de pijlers nadere invulling. Zo start 

de diaconie in januari met het project aan de Hoftafel. Hier komen 
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mensen bijeen om tijdens een eenvoudige maaltijd met elkaar te praten 

over zingeving of zomaar wat, even weg uit hun soms wel geïsoleerde 

woonomgeving. 

Ook de cultuur krijgt een nieuwe boost via de CultuurHof. Een mooi 

voorbeeld was het excellente concert van het Ukraine Liberation 

Orchestra, een orkest dat bestaat uit gevluchte professionele musici uit 

Oekraïne. Een volle kerkzaal, een staande ovatie.  

Niet alleen privé, maar ook de kerk voelt de gevolgen van de sterk 

gestegen kosten voor gas en elektriciteit. De energierekening gaat van 

9000 euro naar 27000 euro. Een commissie is bezig hoe we hier mee 

om moeten gaan. Ga er maar vanuit dat de thermostaat wat naar 

beneden gaat en dat, als we er warmpjes bij willen zitten, de dresscode 

zal moeten worden aangepast. Dus jas maar aanhouden. Maar de 

woorden in de kerkdienst zijn warm en zingen helpt. 

Ik wens een ieder een gezegende Kerst, een fijne jaarwisseling en een 

goed nieuwjaar toe en denk eens aan de kribbe midden in de (koude) 

winternacht. 

 

Jaap Flokstra 

 

Bevestiging ambtsdragers 

 
Er zijn geen bezwaren ingediend tegen de drie voorgestelde kandidaten 

voor het ambt in de kerkenraad. 

Op 8 januari 2023 zullen bevestigd worden: 

Mevr. Trudy (GC) van der Lichte (ouderling, pastoraat) 

Mevr. Renske (RMEB) Vlasblom (ouderling, pastoraat) 

 

Heer Wim (DW) te Brinke heeft zich om persoonlijke redenen 

teruggetrokken voor de functie ouderling-kerkrentmeester en zal dus 

niet bevestigd worden. 

 

Jaap Flokstra  
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De begroting 2023 Hofkerk en begroting 2023 Diaconie 
 

De Hofkerk en Diaconie zijn 2 afzonderlijke rechtspersonen, daarom 

dienen we niet een maar twee begrotingen in. Maar voor ons gevoel 

horen wij bij elkaar. 

De begroting van de Hofkerk kent voor 2023 een behoorlijk aantal 

onzekerheden, waarbij de grootste onzekerheid de energieprijzen zijn. 

Daarnaast speelt mee dat we een tijdlang zonder college van 

kerkrentmeester hebben moet werken, waardoor er weinig historische 

informatie is waarop we de begroting kunnen baseren. 

We prijzen ons echter gelukkig dat we sinds kort weer een 

penningmeester hebben, te weten Henk Hekman. Henk is bovendien 

registeraccountant dus we zijn in goede handen. 

De begrotingen zijn in het college van kerkmeesters, in de diaconie  en 

in de kerkenraad behandeld en goed gekeurd. 

Zoals u uit de cijfers kunt lezen hebben we met afnemende op-

brengsten en toenemende kosten te maken. Dit houdt in dat we in 2023 

een aanmerkelijk verlies van €36.200 lijden. Daar komt bij dat we 

weinig posten hebben waar we op kunnen bezuinigen, derhalve zullen 

een aanspraak moeten doen op ons vermogen. 

Dat laat onverlet dat we actief werken aan de toekomst van de Hofkerk 

en we zullen de komende tijd laten zien dat we bezig zijn met  de 

financiële kant van ons kerk. 

 

* de begrotingen van de Hofkerk en de Diaconie vindt U in het midden 

van deze Hofstem gevouwen.  

 

Namens de diaconie en college van kerkrentmeester 

 Yvonne Ponsteen           Arjen van Dijk 
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Collecte opbrengsten 
 
06-11 Catechese en educatie   €  45,75  

13-11 Jeugdwerk    €  84,75  

20-11 PKN Pastoraat    €109,30  

27-11 Instandhouding kerkgebouw €  33,05 

      --------- 

Totaal      €272,85  

 

Verder is er een gift ontvangen van € 1000,- 2x van € 20, -en 1x van € 

10, - 

 

Hiervoor dank, Dik Troost namens het college van kerkrentmeesters   

  

Een gezellige vrijwilligersavond op 25 november 
 

   

Vrijdagavond 25 november was er het tweejaarlijkse 

vrijwilligersfeestje voor de vrijwilligers van de Hofkerk. Door de 

Corona pandemie had het een jaartje vertraging opgelopen. Vanaf 

half zes waren we uitgenodigd in het clubgebouw van Semper 

Crescendo aan de Wilhelminastraat. Er waren zestig vrijwilligers 

komen opdagen. 
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Een mooi aantal, die met een kort welkomstwoordje door Yvonne 

Ponsteen werden toegesproken. Het was er zeer sfeervol. Bij onze 

oud koster Aaltjo Wubbema, muzikant van het Semper en zijn collega 

Nicole Platenkamp  konden we aan de bar terecht voor de 

consumpties. Ook in het voorste gedeelte bij de bar was het gezellig 

zitten. En naast zitplaatsen aan de tafels waren er ook nog praattafels 

in de zaal, kortom het liep gezellig en zat gezellig door elkaar met een 

praatje je hier en een praatje daar. Na het drankje en het welkom was 

er een stamppotbuffet waarbij stamppot boerenkool, hutspot en 

zuurkool op het menu stond voorzien van alle benodigde 

ingrediënten. Het smaakte een ieder voortreffelijk want het ging 

allemaal op. Na het eten werd er in de grote zaal nog een kort grappig 

spelletje gespeeld. Onze vingervlugheid werd getest. In een kring 

moesten we de rechter wijsvinger in de handpalm van je rechter 

buurman zetten. Met de 

linkerhand had je dus de 

wijsvinger van je linkerbuurman 

in je handpalm. Dan speelde er een 

stukje muziek. En als de muziek 

stopte moest je je wijsvinger 

wegtrekken en met de linkerhand 

de wijsvinger van je 

linkerbuurman zien te pakken. Dat 

zijn dus twee tegengestelde bewegingen die je moet maken. Rechts 

de wijsvinger omhoogtrekken (vluchten) en links de wijsvinger 

pakken (vangen). Dat viel dus nog niet mee. Ik moest terwijl het niets 

met elkaar te maken had, denken aan een soort stoelendans. Na dit 

spel werd er nog weer gezellig gedronken en gepraat en tegen negen 

uur konden de organisatoren terug kijken op een heel gezellig 

samenzijn. Organisatoren heel hartelijk bedankt.  

 

Joop Bruil 
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Zondagavond 11 december 
Leazend, zeengend en spöllend….. op de kribbe an! 
 

Een unieke samenwerking tussen Muziektheater Bureau Melange en 

de Hofkerk in het kader van de Hof van Heden. 

 

In onze toekomstplannen van de Hofkerk is het nadrukkelijk de 

bedoeling om onze kerk in het midden van de Oldenzaalse 

gemeenschap te plaatsen. Deze avond is daar een mooi voorbeeld 

van.  

 

Na de kerkdienst in de morgen werd met behulp van een aantal 

gemeenteleden de kerk in kerstsfeer gebracht. Onze grote kerstboom 

was met hulp van de klussen club wat eerder geplaatst zodat deze 

onderdeel van het decor kon uitmaken, het geheel werd aangevuld 

met 20 kerstbomen om het plaatje compleet te maken Mooi om te 

zien hoe we met elkaar een prachtige ambiance in kerstsfeer wisten 

te creëren 

 

Het was een bijzondere avond, een samenspel tussen het Vocaal 

Ensemble Twente, het koperkwartet van St Jozef, dichters en lezers, 

een mooie voorbereiding op kerst 

 

Bekende Oldenzalers zoals Antoinette de Ruiter, Vera Wiefferink, 

Toon Brummelhuis, Harry Nijhuis Patrick Welman lazen de 

bijbelteksten in het Twents. Zij werden afgewisseld met muziek en 

gedichten door Geert Christenhusz en Annette Meijerink 

 

We begonnen met o kom, o kom Immanuel afgewisseld met 

gedichten, bijbellezingen en eindigden met een prachtige medly van 

het vocaal ensemble Twente 

 

We hopen in de toekomst dat we meer van dit soort bijeenkomsten in 

Hofkerk kunnen houden zodat onze kerk een Hof van Heden wordt 

 

Arjen van Dijk 
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Vrijwilliger gezocht: 
 

Het College van kerkrentmeesters is op zoek naar een Lid/ouderling. 

Hij/ zij zal zich met name bezig houden met de actie kerkbalans en 

eindejaar-collecte. 

Voor informatie kunt u bellen of mailen met  Harm Medema, tel, 

0650637013 

hmedema@hotmail.com 

 

Vacaturebank Hofkerk: Vrijwilligers gezocht! 

  
 
We hebben al een aantal maanden een aantal vacatures onder de 

aandacht gebracht. Sommige zijn gelukkig inmiddels vervuld, maar er 

zijn er ook nog een heleboel waarvoor zich nog niemand heeft gemeld. 

Daarom doen wij nogmaals een oproep aan iedereen die in de 

gelegenheid is iets te doen: denk mee en doe mee: de 

Hofkerkgemeenschap - dat zijn wij! 

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.  

Administrateur voor het College van Kerkrentmeesters 

De administrateur helpt met het organiseren van de actie kerkbalans, 

de eindejaarscollecte en de solidariteitskas. Andere taken zijn: het 

inzichtelijk maken van de financiën, de boekhouding in Twinfield 

inbrengen, het bijhouden van debiteuren en crediteuren, het verwerken 

van declaraties, het controleren van facturen en afschrijvingen en het 

contact met de salarisadministratie. De werkzaamheden kosten 

gemiddeld ongeveer een halve dag per week. Voor deze functie is de 

mailto:hmedema@hotmail.com
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vrijwilligersvergoeding van toepassing en ontvang je een vergoeding 

voor kantoorkosten. 

Voor informatie bel of mail met: Arjen van Dijk: 06-42274343 / 

arjen@kairos-consultancy.com 

Iemand die de website van de Hofkerk onderhoudt 

Ben jij handig met computers en weet je iets van websites? Dan zijn 

we op zoek naar jou. We vinden dat onze huidige website wel wat 

moderner en leuker kan worden. We gaan gebruik maken van een 

standaard template, maar zoeken iemand die het leuk vindt om dit 

verder in te richten. Je hoeft niet voor de inhoud te zorgen, die wordt 

automatisch bij je aangeleverd. 

Voor informatie bel of mail met: Rianke Lubberding: 06-16262289 / 

rianke.lubberding@caiway.net 

Verkoper op Marktplaats 

We zoeken iemand die de spullen die we niet hebben verkocht of waar 

geen plaats voor is in ons Hofwinkeltje op marktplaats kan zetten. 

Voor informatie bel of mail met: Hanneke Bugter: 06-30049014 / 

hannekebugter@outlook.com 

Medewerkers talentenveiling 

Eén keer in de 2 jaar organiseren wij een talentenveiling in de Hofkerk. 

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 

Voor informatie bel of mail met: Hanneke Bugter: 06-30049014 / 

hannekebugter@outlook.com 

Oecumenische werkgroep Inspiratie & Bezinning 

mailto:arjen@kairos-consultancy.com
mailto:rianke.lubberding@caiway.net
mailto:hannekebugter@outlook.com
mailto:hannekebugter@outlook.com
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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 diner’, 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 

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 

Diaken 

Er zijn veel mensen die hulp en aandacht nodig hebben. De diaconie is 

er om naar hen om te zien. Ook beoordeelt de diaconie verzoeken om 

financiële ondersteuning. Het is gevarieerd werk. De diaconie 

organiseert bijvoorbeeld de jaarlijkse Koningsdag/boekenmarkt, zorgt 

voor de kerstattenties en ze neemt deel aan de Stichting 

Armoedebestrijding Oldenzaal. 

 

Meedraaien bij crèche en kindernevendienst 

Als er op zondag kinderen in de kerk zijn, kunnen zij naar de crèche 

(0-4 jaar) of naar de kindernevendienst (basisschoolleeftijd). Omdat dit 

niet zo vaak voorkomt, is er een pool van vrijwilligers op oproepbasis 

beschikbaar. Je kunt dus zelf opgeven wanneer je beschikbaar bent. 

Het is niet gezegd dat je dan ook ingeschakeld wordt, maar het is wel 

fijn dat we dan een beroep op je kunnen doen. Ongeveer vijf dagen 

voor die tijd hoor je of het nodig is. 

mailto:rianke.lubberding@caiway.net
mailto:mirjamhvanes@gmail.com
mailto:c-vanheemert@tele2.nl
mailto:c-vanheemert@tele2.nl
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Voor informatie bel of mail met : Gerard Pape: 06-22149328 / 

gerard.pape@gmail.com 

Lid van de Klussenclub 

Steek je graag de handen uit de mouwen en houd je van gezelligheid? 

Kom dan eens kijken bij de klussenclub. Deze club is wekelijks in 

touw voor allerlei kleinere en soms ook grotere klussen in en om het 

kerkgebouw. Naast de vaste kern kent de klussenclub ook een flexibele 

schil. Deze kan worden ingeschakeld wanneer de werkzaamheden 

hierom vragen. Bovendien is het mogelijk om niet permanent lid te 

zijn, maar kan er projectmatig worden deelgenomen. Je hoeft geen lid 

te zijn van de Hofkerk om mee te doen, iedereen is welkom! 

Voor informatie bel of mail met : Henk Vrielink: 06-83394390 

henk.vrielink49@gmail.com 

Bezoekmedewerker 

Naast het bezoekwerk van de predikant en de ouderlingen , zijn er ook  

bezoekmedewerkers in de gemeente actief die regelmatig een bezoekje 

brengen aan gemeenteleden die daar behoefte aan hebben. Iedere 

bezoekmedewerker heeft een aantal adressen, waarmee hij of zij 

namens de kerk het contact onderhoudt. Zij bezoeken mensen die 75 

jaar en ouder zijn. In onze gemeente is een aantal bezoekmedewerkers 

hier om gezondheidsredenen mee gestopt. We zoeken gemeenteleden 

die deze taak op zich willen nemen. Voor informatie mail met: Trudy 

van der Lichte, gcvanderlichte@gmail.com 

Bovengenoemde contactpersonen kunnen de namen van 

geïnteresseerden doorgeven aan de scriba, Rianke Lubberding. 

 

Collectedoelen december en januari  
 

Zondag 25 december is de collecte voor kerk in Actie, kinderen in de 

knel. Miljoenen kinderen groeien op in een onveilige situatie. Kerk in 

Actie komt voor ze op. Juist met Kerst verdienen deze kwetsbare 

kinderen extra aandacht en steun.  

31 december is de eindejaarscollecte. 

De diaconie  
 

 

mailto:gerard.pape@gmail.com
mailto:henk.vrielink49@gmail.com
mailto:gcvanderlichte@gmail.com
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Een ‘warme’ maaltijd Aan de Hoftafel 
 

De diaconie start op 

11 januari 2023 met 

het project ‘Aan de 

Hoftafel’. 

Vanaf deze datum 

zullen we elke 

tweede woensdag 

van de maand om 12 

uur een gezellige, 

smakelijke en warme maaltijd serveren voor diegenen die vaak alleen 

zitten, die wel eens samen willen eten, die soms een gezellig samen 

zijn missen. De kosten zijn € 5,00 pp.  

 

Kent u iemand die u zo’n ‘warme’ maaltijd gunt? Dan horen wij dat 

graag. De maaltijd is bedoeld voor iedereen, je hoeft geen lid te zijn 

van de Hofkerk.  

 

Namens de diaconie,ymponsteen@hetnet.nl 

bellen  of appen: 06-22809951 

 

 
Hofvijver 
 
De afgelopen maand hebben we veel binnen gekregen. 2 Fietsen en 

een leuke kinderstoel. Een gourmetstel, welke goed van pas komt met 

de feestdagen,  een audio installatie plus hele mooie gordijnen.  Ook 

was er weer iemand die een klusje wilde laten doen.  Dat is inmiddels 

gebeurd. Fijn dat er steeds weer spullen aangeboden worden; veel dank 

daarvoor.  We hopen dat u ook volgend jaar weer aan ons denkt. 

 

Namens de Diaconie, 

Jet Slinger- de Graaf 

Tel. 662093 of 06 81504914 

jetslinger10@gmal.com 

mailto:ymponsteen@hetnet.nl
mailto:jetslinger10@gmal.com
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Warm de winter door  
Overzomeren, maar dan in de winter… 
 

Het beloven koude dagen te worden in januari en februari. Daarom 

nodigen wij iedereen die behoefte heeft aan warmte en gezelligheid uit 

om naar het Emmaushuis aan de Dingeldeinstraat 37 in Oldenzaal te 

komen voor een viertal gezellige ochtenden. We drinken samen 

koffie/thee met wat lekkers, gaan creatief aan de slag of luisteren naar 

een interessante spreker en we sluiten de ochtend af met een warme 

kom soep met een broodje. 

 

Woensdag 18 januari Creatief met Christien 

Onder leiding van Christien Vrielink gaan we schilderen. Het resultaat 

nemen we mee naar huis! 

 

Woensdag 25 januari Rooms Soesje 

Samen met pastor Constance Janssen gaan we cup cakes versieren met 

fondant.  

 

Woensdag 1 februari Lente in je bol 

We versieren een potje en zetten er bloembolletjes in en halen zo het 

voorjaar in huis 

 

Woensdag 8 februari Carnaval 

We hopen Prins Carnaval te strikken om ons te vertellen over de 

historie van Carnaval in het algemeen en in Oldenzaal in het bijzonder 

 

Zin om mee te doen? Meld je dan bij: 

pastor-sleegers@plechelmusparochie.nl 

Doe dit wel uiterlijk een week voordat de ochtend is waar je naar toe 

wilt komen. Dit in verband met de inkoop van materialen etc. 

De kosten voor iedere ochtend, inclusief koffie/thee, materialen, soep 

en een broodje zijn 2,50 euro. Graag contact te voldoen. 

 

Warm de winter door is een oecumenisch project van de Hofkerk en de 

Plechelmusparochie 

mailto:pastor-sleegers@plechelmusparochie.nl
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De kerstboom in de Hofkerk  
 

Als eerste gaan we 

(afvaardigingsklussenclub) 

bij onze vaste leverancier in 

Noord-Deurningen een 

mooie boom uitzoeken. Dat 

is altijd een dilemma want 

wat is nu de ‘mooiste’ boom? 

Als dat uiteindelijk gelukt is 

wordt deze voorzien van een 

label Hofkerk. Begin 

december gaan we met de 

aanhanger op p  ad om de 4 à 

5 meter lange boom op te 

halen. Deze wordt op dat 

moment omgezaagd, dus 

hebben we altijd een ‘verse’ 

boom.  

Het opzetten door de 

klussenclub is ook altijd weer een spektakel. Want de bovenste lampjes 

en ballen doen we erin als de boom nog plat ligt. Als hoogtepunt, 

voordat we de boom met vereende krachten rechtop zetten, plaatst Wil 

v.d. Pol de piek erop. We zeggen dan altijd: Wil heeft hem weer 

‘gepiekt’.  

Dit jaarlijkse ritueel gaan we zo lang mogelijk in stand houden.  

 

Henk Vrielink 
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Ontmoetingsmiddag 

 
Het ontmoetingscomité wilt u eraan herinneren, dat wij u graag 

ontvangen op zondag 15 januari 2023. Het is de bedoeling er een 

gezellige middag van te maken. 

Tevens is er de gelegenheid elkaar de beste wensen over te brengen 

onder het genot van kniepertjes en een drankje. Ook zullen de 

sjoelbakken weer klaar staan. 

De kerk is open om 14.45 uur  en we starten om 15.00 uur. 

Iedereen is weer van harte welkom vanaf 65 jaar. 

 

Voor de mensen die gehaald willen worden belt u naar onderstaande 

mensen.  

Mariet Hamhuis  tel. 0541-55 21 60 

Jannie Standhardt  tel. 06-490 833 41 
 

 
Hofkoor zoekt zangers  
 
In de kerkdiensten waarin het Avondmaal wordt gevierd en in andere 

speciale diensten werkt het koor van de Hofkerk (meestal) mee. We 

zijn een enthousiaste groep van ongeveer 12 zangeressen en zangers 

en repeteren met ingang van volgend jaar 1x per 2 weken op de 

maandagavond van 19.00 uur tot ca 20.00 uur. We kunnen zéker nog 

enkele mensen gebruiken en zouden het leuk vinden als er zich nieuwe 

zangers zouden aanmelden. 

Dit kan bij mij als ik dienst heb of bij Ina. Er zijn geen kosten aan 

verbonden, wel een hoop gezelligheid!  

 

Koos Schollaardt  
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Bedankt 
Ik was zeer verrast dat ik zondag 20 november de bloemen kreeg. 

 

Hartelijk bedankt! Alie van Hemert  

 

Bedankt 
Blij verrast ontvingen wij van dhr. en mevr. Eekhof de bloemen van 

de zondagse kerkdienst van 27 november jl.  Het is fijn dat onze 

Hofkerkgemeente mee leeft als ziek bent. Met onze gezondheid 

gaat het langzaam weer de goede kant uit. Hartelijk dank voor 

de prachtige bloemen en tot ziens 

  

Janke en Wiebe Valkema 

 

Bloemen 
Bedankt voor het prachtige boeket bloemen welke wij op zondag 11 

december in ontvangst mochten nemen voor de vele werkzaamheden 

in deze drukke december maand.  

 

Koos & Ina Schollaardt.  
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Volkskerstzang vrijdag 23 december 2022  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Medewerking door het koor ‘Crescendo’ o.l.v. Jan Willem Docter. 

 

Koos Schollaardt en Jan Willem Docter, orgel 

Plaats:  Hofkerk, Hofmeijerstraat 1 

Aanvangstijd: 19:30 uur 

Toegang vrij; collecte voor de bestrijding van de onkosten 



26  



27 

 
 

 
 
Diaconie Hofkerk 
De diaconie verleent hulp aan mensen in nood, zowel dichtbij in de 

eigen gemeente en in de stad alsook 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/
mailto: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 

 

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 januari 2023 

 

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 

Dhr. J. Schollaardt  

 

Coördinatie bezorging 

Mevr. J. Timmers, tel. 06-24689687 

 
 
 

Uiterlijke 
inleverdatum: 

20 jan.  
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 
Anja Wolbers 
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 
Email: c-avanhemert@tele2.nl 
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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