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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
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Rondom de diensten 
 

We zijn in de Epifanie aangekomen . De liturgische kleur is groen tot 

en met de carnavalszondag op 19 februari dit jaar. Weer een keur aan 

(gast)voorgangers in deze periode. 

We beginnen op zondag 29 januari met een bijzondere dienst waarin 

Ds. Gerco Veening gaat dopen! De doop wordt bediend aan Daan 

Bakker. 

Op zondag 5 februari gaat Ds. Mevrouw Hennie Marsman uit Losser 

voor en 12 februari komt Ds. Roel Kloosterziel uit Weerselo naar de 

Hofkerk. Fijn dat er ook dominees uit de ring bij elkaar voorgaan. 

Zondag 19 februari -carnavalszondag- gaat Ds. Ed de Bruin uit Losser 

voor. Henk Warnaar bespeelt het orgel. Na deze dienst is het GEEN 

koffiedrinken. Dan is het nog mogelijk om, voordat de stad hermetisch 

op slot gaat, thuis te komen. 

 

Wij wensen u en ons gezegende diensten toe! 

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 –29 januari   – 10.00 uur  
Doopdienst  

 
Voorganger  Ontvangst bij deur  

Ds. G. Veening  Mevr. C. Christenhusz  

Ouderling  Organist  

Mevr. Y. Meyer  Dhr. J. Schollaardt  

Diaken  Collectes  

Mevr. J. Slinger  1) Havonos  

 2) PK kinderen en jongeren  

 
Zondag – 5 februari  – 10.00 uur  

 
Voorganger  Ontvangst bij de deur  

Ds. H. Marsman (Losser)  Mevr. J. Westera  

Ouderling  Organist  

Mevr. T. van der Lichte  Dhr. J. Schollaardt  

Diakenen  Collectes  

Dhr. Fred Woordes 1) Kerk in Actie/Werelddiaconaat 

 2) Werkgroep inspiratie/ bezinning 

 
Zondag – 12 februari – 10.00 uur  

 
Voorganger  Ontvangst bij de deur  

Ds. R. Kloosterziel  Dhr. A. van Dijk  

Ouderling  Organist  

Mevr. R. Vlasblom   

Diakenen  Collectes  

Dhr. J. Bruil  1) Kerk in Actie/Noodhulp  

 1) Eigen jeugdwerk  

 

Zondag – 19 februari – 10.00 uur Carnavalszondag  
 

Voorganger  Ontvangst bij deur  

Ds. E. de Bruin  Dhr. A. Ponsteen  

Ouderling  Organist  

Dhr. J. Flokstra  Dhr. H. Warnaar  

Diaken  Collectes  

Mevr. Y. Ponsteen  1) Verjaardag box  

 2) Instandhouding orgel  
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Jesus 
 

Een tijdje geleden begonnen we de kerkenraadsvergadering met een 

gesprek over “beelden van Jesus”. Want er zijn er nogal wat: 

leermeester, zoon van God, voorbeeld voor mensen, verlosser, en 

natuurlijk nog veel meer.  

Beelden van Jesus zijn al 2000 jaar aanwezig en zullen ook in de 

toekomst aanwezig zijn.  

In de kerkenraadsvergadering werden veel verschillende beelden 

genoemd, wij hebben de vrijheid om heel verschillend te denken en ik 

denk dat Jesus zelf daar een goed gevoel bij zal hebben. En misschien 

is het u al opgevallen dat ik Jesus schrijf met twee keer de letter “s”. 

Dat is geen schrijffout, dat is een bewuste keuze. Ingegeven door het 

feit dat men in de Griekse tekst (die van het tweede Testament) de 

naam schrijft met twee keer de Griekse letter sigma.  

Jesus is op zijn minst een bron van gedachten. Als voorbeeld voor 

mensen, als leermeester, als zoon van God, onuitputtelijk in inspiratie. 

In een zoektocht naar de historische Jesus kwam Albert Schweitzer 

(ook theoloog) tot de ontdekking dat Jesus niet in een vast kader te 

omlijsten valt. Vanuit het verleden komt Hij naar ons toe, en gaat ons 

voorbij de toekomst in. Maar niet zonder sporen na te laten.  

Naar mijn gevoel is één van de sporen de spiegel die ons mensen wordt 

voorgehouden. De spiegel die laat zien hoe wij zijn en hoe we kunnen 

en zullen worden. Als Jesus de bergrede uitspreekt bijvoorbeeld, wijst 

Hij op een radicale manier op de wet in al zijn vormen. En dan met de 

hoop en de verwachting dat wij als mensen op juist die goede manier 

kunnen en zullen leven. Jesus spreekt in het gebed (Onze Vader, een 

gebed dat Hij zonder aanwijsbare citaten uitspreekt en dus origineel is) 

onder andere over het koninkrijk dat komt en ook over de vergeving 

van dat wat anders had gemoeten. Jesus gelooft in de groei van mensen 

en daarmee in de liefde.  

En Hij staat voor bevrijding, voor bevrijding van alles wat belemmert, 

inclusief (al dan niet terecht) schuldgevoel, inclusief de schuld die 

mensen met zich mee dragen van tijd tot tijd.  

Jesus houdt een spiegel voor en niet altijd even zachtzinnig. De Jesus, 

die altijd vriendelijk was, die heeft niet bestaan. Dat kan ook niet. Een 
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spiegel die alleen maar de mooie dingen laat zien en niet de dingen 

waaraan je als mens mag werken, die spiegel is een mislukte 

lachspiegel. En soms is het ook een enorme opluchting als je als mens 

kunt zien dat dingen anders hadden gekund. Fouten zijn niet altijd 

verkeerd in die zin dat er van fouten geleerd kan worden.  

Jesus is en was de jood, die net als zijn geloofsgenoten uit ging van 

een in principe positief mensbeeld. De mens die geschapen is naar het 

beeld van God, die mens is in staat om te leven tot eer van Gods naam. 

Een positief mensbeeld, dat in elke tijd weer bevestigd mag worden, 

ook in deze tijd. Albert Schweitzer heeft dus gelijk dat Jesus uit het 

verleden naar ons toe komt en ons voorbij gaat de toekomst in.  

En zo’n toekomst, ik teken er voor.  

 

Ds. Gerco Veening 

 

Er zit muziek in de Hofkerk 
Op zondagmiddag 29 januari zal er weer een ontmoetingsmiddag zijn 

in de Hofkerk. Een ontmoetingsmiddag voor iedereen en 

georganiseerd vanuit het ouderlingenoverleg. Deze middag willen we 

spreken over muziek en zang en zeker ook er naar luisteren.  

Samen met Koos Schollaardt heb ik een programma in elkaar gezet, 

het meeste komt overigens van Koos. Muziek zullen we horen van 

Mozart, van Bach, liederen van Herman van Veen en Stef Bos, muziek 

en liederen vanuit de traditie en van onze tijd. Liederen en muziek die 

soms heel sterk vanuit de christelijke traditie ontstaan zijn, en anderen 

op een wat andere manier.  

Het programma zal gevarieerd zijn dus en natuurlijk ook gesprek.  

Komt allen,  

De tijd is van 14.30 uur tot 16.00 uur, koffie en thee zijn aanwezig. 

 

Ds. Gerco Veening 
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In Memoriam Jan Willem Gerrit Hendriks 
* 29-04-1923      † 21-12-2022 

Met Wim is een zeer energierijk man heengegaan.  

Hij was een harde werker die zichzelf heeft opgewerkt na de oorlog 

middels avondopleidingen en cursussen van technisch tekenaar bij 

Gelderman tot uiteindelijk projectleider bij bouwbedrijf Vos. Trots 

kon hij vertellen over de gebouwen die ‘hij’ gebouwd had. Rond zijn 

57ste stopte hij met werken. Hij bleef zijn kennis en ervaring inzetten 

op diverse gebieden.  

Zijn grote hobby was muziek. Uren kon hij luisteren in de draaistoel 

met de koptelefoon op naar klassieke muziek. Zingen in het 

Antoniuskoor was zijn andere grote liefde.  

Tijdens zijn huwelijk nam hij zijn vrouw veel werk uit handen. Deed 

hij naast zijn werk de boodschappen en kookte hij op zondag. 

Wim en zijn vrouw kregen vier kinderen. Drie zoons en een meisje. 

Het meisje is helaas kort na de geboorte overleden, tot groot verdriet 

van Wim en zijn vrouw. 

Voor zijn zoons heeft hij alles gedaan en alles gegeven. Hij was trots 

op wat ze presteerden in hun leven. Toen daar de echtgenotes 

bijkwamen en kinderen en kleinkinderen was hij de koning te rijk.  

Helaas heeft zijn huwelijk geen stand gehouden, iets waar hij veel 

moeite mee had. 

Met zijn broers en zussen onderhield hij een warme band die, naarmate 

de leeftijd vorderde, alleen maar sterker werd. De jaren aan de 

Pastoriestraat waren goed voor hem. Hij werd betrokken bij deze 

hechte sociale gemeenschap. Hij vond zijn plek in de Protestantse kerk, 

de Hofkerk, in Oldenzaal.  

Op 30 december hebben wij vanuit de aula aan de Schipleidelaan, 

afscheid van Wim genomen. Afscheid van deze gelovige, gevoelige, 

aimabele, eigenwijze, duidelijke, dwingende, zorgzame, trotse, 

beheerste en lieve mens. Wij hopen en vertrouwen dat hij daar is die 

hem kende als geen ander en die wij noemen: Abba, Vader. 
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In memoriam Joke Scholten-Schuldink 
 

Op 27 december 2022 is ons ontvallen: Joke Scholten-Schuldink, ze is 

79 jaar  geworden.  

Joke is geboren in de oorlog als oudste kind. Geen gemakkelijke tijd, 

haar moeder trok met Joke tijdelijk in bij de oma omdat Joke’s vader 

in dienst moest in die tijd.  

Joke leerde haar aanstaande kennen in Ommen, ze verloofden zich, 

trouwden en kregen 3 kinderen. 

Joke wist wat werken was, ze genoot van het leven ook. Vakantie 

vieren, ook toen de kinderen er waren, verre reizen onder andere naar 

Israël, en genieten van eenvoudige dingen.  

Haar leven heeft ook verdriet gekend, haar oudste dochter Henriëtte 

overleed op 27-jarige leeftijd en dat is natuurlijk een grote klap 

geweest.  

Joke was een harde werker totdat ze op een moment met de VUT ging. 

Ook toen bleef ze op veel manieren actief. Totdat haar lichaam haar in 

de steek liet en meer nog haar geest. Op een moment kon ze niet meer 

thuis blijven wonen en vond ze een plek in de Mariahof.  

Ze sliep in in aanwezigheid van haar man Anton, en haar kinderen 

Anita en Angelique.  

Haar naam is geborgen in de palm van Gods hand.  

 

Ds. Gerco Veening 

 

In memoriam Klaas Visser 
 

Klaas Visser is geboren op 9 september 1941 op Marken. Hij groeide 

op in een traditioneel groot gezin met 3 broers en 2 zussen. Hij had 

daar een gelukkige jeugd. Zijn schooltijd bracht hij door op 

Schooldijkje, zoals vele Markers. Het leren ging hem gemakkelijk af 

Toch is hij na de lagere  school direct aan het werk gegaan. Zo ging 

dat in die tijd. 

Hij heeft in die tijd gewerkt aan menige dijk in Noord Holland en 

Flevoland. Later werkte hij bij Van Essen. In civiele techniek het 
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leggen van kabels en buizen voor de infrastructuur van gas water en 

elektriciteit  

Het was zwaar werk en zijn rugproblemen zorgden ervoor dat hij een 

andere baan moest vinden. Hij vond die als havenmeester op Marken. 

De haven en de dijken rondom Marken werden zijn domein en hij 

zorgde dat deze altijd goed onderhouden waren . 

De predikant die zijn uitvaart leidde sloot in zijn preek er mooi op aan.  

Elke haven heeft er één : Een havenlicht. Zo’n mini vuurtorentje aan 

het begin van de haven. Op Marken is ook zo’n havenlicht. Je kunt je 

erop oriënteren  en zo koers zetten naar de ingang van de haven. 

Hij was consciëntieus in zijn werk   het gaf hem voldoening zijn gevoel 

van nauwkeurigheid en precisie kwamen goed van pas. 

Niet alleen als havenmeester maar ook in de kerk kon men op hem 

rekenen. Hij heeft daar ruim 32 jaar met hart en ziel gewerkt voor de 

kerkvoogdij. 

Na zijn pensionering verhuisde hij met zijn vrouw naar Oldenzaal. 

Hier woonde hij dicht bij zijn dochter en haar man en de kleinkinderen 

Astrid en Niels in de jaren hebben jullie met hem een goede band 

opgebouwd. Je ging zelfs met hen op vakantie. Ook met René en zijn 

vrouw zijn jullie nog op veel plaatsen geweest. 

Hier in Oldenzaal heeft hij bij de klussenclub geholpen bij het 

onderhoud van de kerk 

God heeft in het leven van Klaas een duidelijk plaats gehad, Hij was 

het Licht aan de horizon van zijn bestaan God deed zijn lamp schijnen, 

ook toen zijn gezondheid afnam en in 2016 d bij hem de ziekte van 

Parkinson werd vastgesteld.  

In die tijd is hij zeker ook door zijn kinderen ondersteund van de 

vakanties samen in die tijd genoot hij met volle teugen. 

Ook in de donkere tijden van zijn leven was God voor hem een licht 

op zijn pad. 

Hij voelde zich geleid door Gods havenlicht. 

Met dat licht vóór hem is hij oudejaarsdag Thuis gekomen. 

In de dienst is zaterdag gezongen een lied dat veel voor hem betekende  

Er ruist langs de wolken een lieflijke naam.  

 

Joke Westera  
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Credo (ik geloof)….. 
Een terugblik op de kerkenraadsvergadering van 16 januari 2023. 
 

Elke kerkenraadsvergadering begint met een bezinningsmoment. Alle 

kerkenraadsleden moesten in één zin vertellen wat geloven voor je 

persoonlijk betekent. Daar kwam een heel palet aan antwoorden uit en 

Gerco heeft alle zinnen naamloos opgeschreven. We zullen vast wel in 

zijn toekomstige overdenkingen hier wat over horen. 

Naast allerlei verslagen en korte vragen stond een aantal onderwerpen 

centraal. 

Zo heeft de kerkenraad een nieuwe ouderling-kerkrentmeester 

gekozen. De heer René Dreierink zal, als er geen bezwaren vanuit de 

gemeente worden ingebracht, optreden als titulair penningmeester en 

met Henk Hekman (handelend penningmeester) ontstaat er zo een 

ijzersterk financieel team. 

Het beleidsplan 2023-2028 is al in een eerdere vergadering vastgesteld, 

maar we willen de voortgang van het beleid volgen en de 

noodzakelijke financiële middelen voor dat beleid in kaart brengen. 

Dus kunnen de diverse groepen uit het beleidsplan een schrijven 

tegemoet zien waarin om deze informatie gevraagd wordt.  Ook de 

vraag hoe we het beleidsplan in de gemeente zullen brengen is 

beantwoord.  

Op zondagmiddag 12 maart komt er een gemeentemiddag waar naast 

een terugblik op het afgelopen jaar het beleidsplan besproken zal 

worden tezamen met de gedachten over de realisatie van de Hof van 

Heden. Noteer de datum alvast. 

De kerkenraad heeft zich ook achter de vijf pijlers van de Hof van 

Heden geschaard. Dit document kunt u lezen in een andere bijdrage in 

deze Hofstem. 

Naast de datum van de gemeentemiddag kunt u ook alvast de datum 

van de startzondag noteren. Deze zal in Oldenzaal plaatsvinden op 10 

september a.s.  

Het jaarthema voor 2023 is vastgesteld met als titel: Aan tafel ! Dat 

sluit mooi aan bij het landelijke thema en bij ons project Aan de 

Hoftafel (zie elders in deze Hofstem). 
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Intussen is het dan half tien. Gerard heeft de “uitsmijter” en leest een 

gedeelte uit Ezra. Nog een drankje en een hapje.  

Zie hier een kerkenraadsvergadering en dat vijf keer per jaar.  

 

Jaap Flokstra 

 

Gedachten over de realisatie van de Hof van Heden 
In het beleidsplan is een stuk opgenomen over de Hof van Heden, 

overgenomen uit het boekje “Toekomst Hofkerk Oldenzaal”. Het gaat 

dan over de Hemelse Hartelijke Hofkerk met Hemels voor genieten, 

heerlijk voedsel, zaaien, groeien, oogsten, vreugdevol en met een 

gouden randje, met Hartelijk voor gastvrij, huiskamer van de stad, 

laagdrempelig, open deur en voor en door iedereen en met Hofkerk 

voor samenkomen, vieren, centraal, zichtbaar en actief. 

Voorlopig zien wij als kerkenraad vijf pijlers die mede gestalte gaan 

geven aan deze woorden.  

Aan de Hoftafel 

Dit project richt zich op een goed en inspirerend gesprek van 

verschillende groepen mensen tijdens een eenvoudige maaltijd. Dit 

kunnen mensen zijn die graag eens uit hun eigen min of meer 

geïsoleerde omgeving weg willen voor ontmoeting. De activiteit wordt 

uitgevoerd door de diaconie en is in januari 2023 van start gegaan. Het 

richt zich niet alleen op leden van de Hofkerk maar ook op de 

Oldenzaalse bevolking. 

CultuurHof 

De CultuurHof gaat de cultuur in de Hofkerk stimuleren en is daar eind 

augustus 2022 al mee begonnen. Het moet ervoor zorgen dat de 

Hofkerk bekend wordt als een cultureel centrum in Oldenzaal. Het 

optreden van het Ukraine Liberation Orchestra op 26 november 2022 

was hier een duidelijk voorbeeld van. 

Inspiratie en Bezinning 

De activiteiten die hieronder vallen zijn die van de werkgroep I&B, 

maar ook het starten van leeskringen, filosofiegroepen en 

bijbelstudiegroepen vallen hieronder. Het ontwikkelen van deze 

activiteiten zou ter hand genomen moeten worden.  
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De Creakerk 

Hier denken we met name aan de jongeren en de jongvolwassenen. De 

jeugdraad heeft in zijn beleidsplan al de kliederkerk opgenomen. De 

creakerk moet zich duidelijk ook richten op de mensen buiten de kerk. 

Er zijn verscheidene mensen die al hebben aangegeven mee te willen 

doen. 

De Eredienst 

De eredienst zoals we die kennen in de Hofkerk zal zeker blijven 

bestaan, maar we zien het als gewenst nieuwe vormen van 

samenkomen te ontwikkelen waar ook jonge mensen aan de rand van 

de kerk of daarbuiten op af zullen komen.  Hier is een gerichte aanpak 

gewenst. 

We doen een beroep op de gemeente om met ons aan de slag te gaan 

deze doelstellingen te realiseren. Reacties hierop ontvangen wij graag 

via de mail aan de scriba, Rianke Lubberding 

(rianke.lubberding@caiway.net), of in de Ideeënbus die in de hal van 

de kerk staat.  

 
Even bijpraten…………………………. 
 
In deze turbulente tijden zijn we bezig met allerlei zaken, die wel veel 

tijd kosten, maar waar u niet altijd direct wat van merkt. Dan dient de 

vraag zich aan hoe houden we elkaar op de hoogte van wat er allemaal 

speelt en hoe voorkomen we dat allerlei zaken communiceren die later 

toch weer anders uitpakken. 

 

Hierbij een poging: 

 

Actie kerkbalans 

Er is veel werk en tijd in de organisatie gaan zitten, nu een gedeeltelijk 

nieuw team deze activiteit op zich heeft genomen. Maar het is gelukt 

alle enveloppen zijn klaar en worden uitgedeeld aan de “lopers”, zodat 

U allen in de gelegenheid wordt gesteld uw bijdrage voor 2023 te 

leveren Wij rekenen op U! Op 7 februari worden de enveloppen 

ingeleverd en op dat moment kunnen we vaststellen wat we aan 

vrijwillige bijdragen in 2023 mogen verwachten. 
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Energie 

Als kerk worden we ook geconfronteerd met stijgende energieprijzen. 

We moeten 2.75-3 keer zoveel betalen als vorig jaar. In concrete cijfers 

betekent dit dat we op jaarbasis ca €20.000 meer kwijt zijn. Hiermee 

ontstaat een lastig dilemma: Enerzijds willen we als kerk als gastvrij 

bekend staan en veel mensen over de vloer hebben, anderzijds betekent 

dit dat hiermee de energiekosten oplopen. 

De kerkenraad stelt voor dat we proberen een derde op het 

energieverbruik te besparen. Er is een energiegroep gevormd die zich 

over dit vraag stuk buigt. Zij komen zo snel mogelijk met concrete 

plannen. Maar mocht het ondertussen al een graadje kouder zijn dan 

vragen wij bij voorbaat om begrip. 

 

Concrete activiteiten trekken vrijwilligers 

Het is verheugend om te zien daar, waar concrete zaken zoals de 

cultuur hof en het project :”aan  de Hoftafel” veel mensen op de been 

hebben gebracht die met veel plezier samen mooie activiteiten hebben 

gerealiseerd.   

 

Hoe staat het met de aanpassingen aan het gebouw? 

De plannen voor de toekomst worden getrokken door het moderamen, 

daarnaast is er een werkgroep bouw en een werkgroep fondswerving 

De werkgroep bouw probeert noodzakelijk onderhoud en gewenste 

aanpassingen te combineren. Daarbij speelt het energievraagstuk ook 

een belangrijke rol. Maar de drijvende visie blijft hoe kunnen de 

bouwplannen de missie van onze kerk versterken. 

Er is een uitgebreide discussie geweest met de provinciale 

monumentencommissie over onze plannen, dit heeft de focus van onze 

plannen verschoven. Was eerst het plan om de buitenkant als eerste 

aan te pakken nu komt het accent wat meer op de binnenkant te liggen. 

Binnenkort komen de bouwcommissie en de monumentencommissie 

onder leiding van de burgemeester bij elkaar om naar een passende 

oplossing te zoeken voor de buitenkant. Het uitgangspunt is dat de 

plannen in zijn geheel gerealiseerd worden, mits het ook betaalbaar is. 

We willen niet verder springen dan onze financiële polsstok lang is. 
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Fondswerving 

De commissie fondswerving heeft naast de subsidie in het kader van 

de spontane binnenstad een aantal subsidies weten binnen te halen. Op 

dit moment is men bezig om te onderzoeken of een obligatielening een 

passende vorm is om bij te dragen aan de financiering van dit project. 

Daarnaast wordt naar andere vormen gekeken om de financiën bij 

elkaar te krijgen. We mochten dit jaar een legaat ontvangen dat voor 

de toekomst zal worden ingezet Er is een gesprek geweest met de 

ABN-AMRO. Zij denken actief mee over de verschillende vormen van 

financiering, waarbij filantropie ook een invalshoek is. 

 

Het beleidsplan is klaar 

In het nieuwe beleidsplan wordt een overzicht gegeven waar we als 

Hofkerk mee bezig zijn. 

Het idee is om dit plan te bespreken in een bijeenkomst die in maart 

gepland is. Nader informatie hierover volgt. 

 

Afscheid van onze administrateur: 

In april 2022 stond in de Hofstem een verslag van gesprek met onze 

nieuwe administrateur , Dik Troost. 

Door zijn verhuizing naar Tubbergen heeft Dik helaas afscheid van ons 

moeten nemen. 

Hij heeft het boekjaar 2022 keurig met ons afgerond. Maar dit houdt 

in dat we nu op zoek moeten naar een nieuwe administrateur. 

Henk Hekman zal de zaken op de korte termijn waarnemen, 

ondertussen zijn we op zoek  naar een lange termijn oplossing. 

 

Een hartelijke groet 

Arjen van Dijk 

 

Actie kerkbalans 2022 

Helaas moeten we ook constateren dat een aantal mensen hun 

toezegging voor 2022 nog niet hebben voldaan. Graag vragen wij nog 

even uw aandacht hiervoor. 
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Kopieerwerk 

Gelet op het meerjarencontract dat met de leverancier van het 

kopieerapparaat is afgesloten is het gewenst dat we meer kopieën 

draaien. Mocht u een kopieer vraag hebben neem contact met Ina 

Schollaardt en wij doen u een aantrekkelijk aan bod.  

 

Arjen van Dijk  

 

Aan de Hoftafel 
Impressie van de eerste 

bijeenkomst op woensdag 11 

januari. Het zag er feestelijk uit, 

zie bijgaande foto. En het werd 

nog feestelijker toen het op en 

rondom de tafel gevuld was met 

eten en eters. De 14 aanwezigen 

hebben genoten van het voedsel 

en van elkaar. Samen aan de dis: 

het blijft een gouden combi. Wat 

schafte de pot zo al?:  

eigengemaakte salades, een 

aardappelgratin, diverse ge-

kookte groentes, een overheerlijke gehaktbal van Nico, onze bioslager 

en als afsluiter een fluweelzacht toetje, geschonken door de Raw Milk 

Company.  De groentes kregen we tegen gereduceerde prijs van 

groenteboer Piet Nijboer. 

Aan de Hoftafel is een initiatief van Diaconie Hofkerk, bedoeld voor 

alle Oldenzalers, binnen en buiten de kerken. Aan de Hoftafel biedt 

ruimte voor een gesprek met aandacht voor de ander. Elke tweede 

woensdag van de maand om 12 uur wordt een smakelijke, warme 

maaltijd geserveerd voor diegenen die vaak alleen zitten, die wel eens 

samen willen eten, die soms een gezellig samenzijn missen. 

Bent u of kent u iemand die u zo’n ‘warme’ maaltijd gunt? Laat het 

ons weten! Aanmelden per mail ymponsteen@hetnet.nl of telefonisch: 

0622809951 

Namens de voorbereidingsgroep ‘Aan de Hoftafel’, Joke Flokstra  

mailto:ymponsteen@hetnet.nl
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Vacaturebank Hofkerk: Vrijwilligers gezocht! 

  
 
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 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 

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 

 

 

mailto:arjen@kairos-consultancy.com
mailto:gcvanderlichte@gmail.com
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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 

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 

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 Erik Benschop: 06-53512779 / 

erikbenschop@hotmail.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 

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 

mailto:rianke.lubberding@caiway.net
mailto:rianke.lubberding@caiway.net
mailto:c-vanheemert@tele2.nl
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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. 

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- 516669 / 

henk.vrielink49@gmail.com 

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. 

mailto:gerard.pape@gmail.com
mailto:henk.vrielink49@gmail.com
mailto:hannekebugter@outlook.com
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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 

Bovengenoemde contactpersonen kunnen de namen van 

geïnteresseerden doorgeven aan de scriba, Rianke Lubberding. 

 
Collecte opbrengsten december 
 

04-12 Oecumene Oldenzaal   €   72,03  

11-12  Vernieuwingsgelden   €   60,56 

18-12  PKN Jong Protestant   €   49,82  

24-12  Instandhouding eredienst  € 131,48  

25-12  Instandhouding pastoraat  € 119,70  

31-12  Instandhouding kerkgebouw €   65,07  
     ------------ 

Totaal      € 498,66 

  
Ontvangen via mevr. Ponsteen 2x € 20,- voor de diaconie  

   

Collectedoelen van de diaconie in januari en februari 
Op 29 januari is de collecte voor de Stichting Havonos.  

Zondag 5 februari is de collecte voor kerk in Actie, vak training voor 

jongeren in Pakistan. 

12 februari is de collecte weer voor Kerk in Actie, deze keer voor 

noodhulp en rampenpreventie in Ethiopië.  

19 februari is de collecte voor de verjaardag box. Ook in Oldenzaal 

zijn er behoorlijk wat gezinnen die onder de armoedegrens leven. Die 

hebben geen geld voor extraatjes. Zelfs de verjaardag van één van de 

kinderen vieren zit er soms niet in en dat is best schrijnend. Een 

mailto:hannekebugter@outlook.com
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verjaardag hoort toch één van de leukste dagen van het jaar te zijn? Dat 

verdient elk kind, en daarom bestaat Verjaardag box Oldenzaal. 

26 februari is de collecte voor  de Stichting Armoedebestrijding in 

Oldenzaal. 

 

De diaconie  

 

‘Elke kerk moet een eigen keuken hebben' 

 

Kerkleden verwachten van hun kerk dat zij eenzamen, vluchtelingen 

en armen helpen. Een manier om dat te doen: voor hen koken. 

De Protestantse Gemeente Rotterdam-Schiebroek doet met die 

maaltijd precies wat de regionale leiding van de Protestantse Kerk in 

Nederland graag ziet: met de verbouwing van de kerk is er meteen een 

keuken geïnstalleerd, zodat er in de kerk gegeten kan worden. 

Elke kerk moet een keuken hebben, vindt Julia van Rijn, 

classispredikant van de regio Zuid-Holland Noord. "Want samen aan 

tafel, dat is inclusief, samen eten is altijd goed." Volgens haar hebben 

al aardig wat PKN-kerken een keuken. En bij renovatie is het, vindt 

zij, een must om er een te creëren. 

Van Rijn prees dit 'kerk-keukenmodel' gisteren aan bij de presentatie 

van een onderzoek onder 4000 protestanten en katholieken, naar wat 

zij van de kerk verwachten in deze crisistijd. Bijna 90 procent verwacht 

dat kerken in actie komen voor eenzame mensen. Ook vluchtelingen 

moeten op hulp kunnen rekenen, vindt driekwart. En tegen de 70 

procent meent dat de kerk een taak heeft bij het bestrijden van 

armoede. Meer politieke onderwerpen als corona en stikstof laten ze 

graag aan anderen over. 

Hoewel kerken leger worden en er een tekort is aan vrijwilligers, 

krijgen met name ouderen volgens haar nog regelmatig bezoek van een 

actief kerklid of de dominee. Ook ziet ze tal van groepsactiviteiten, van 

bijbelcursussen tot inloopmiddagen voor koffie en thee. En warmte, in 

deze tijd van energie-armoede. 

 

(bron: Trouw, 19 januari) 
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Ontmoetingsmiddag  

 We hebben 15 januari onze eerste 

ontmoetingsmiddag van dit jaar gehad; het 

was tevens een nieuwjaarsreceptie. 

De opkomst was helaas erg klein. We denken 

dat het door het slechte weer kwam. Maar het 

was een heel gezellige middag, Mariet 

Hamhuis had samen met dochter Marianne 

heerlijke kniepertjes gebakken en ook nog 

voor schalen met lekkere hapjes gezorgd.   

Er werd als vanouds gesjoeld maar Hendrik Tel had een heel leuk spel 

meegenomen. We moesten zakjes rijst vanaf een afstand van 3m in een 

bak gooien met een gat erin. 

Hilariteit alom en er werd 

geconcentreerd gegooid. 

De competitie was groot, we 

gooiden om en om. 

  
De muzikale omlijsting werd 

verzorgd door Koos 

Schollaardt die ons weer 

begeleide bij mooie liederen. 

  

De collecte was voor Ukraine en heeft  € 51,00 opgebracht. 

De volgende ontmoetingsmiddag is op 23 april. 

Graag zien we u in grote getale komen, zegt het voort,  zegt het voort. 

 

Jannie Standhardt  

 

Bedankt 
Wat was ik blij verrast dat ik de bloemen van de Hofkerk kreeg. Het 

doet goed dat er aan je gedacht word. Gelukkig gaat het nu weer goed 

met me al blijf ik de rollator voortaan mijn vriendje. 

 

Jet Slinger-de Graaf 
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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:  24 februari 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: 

16 febr.  
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 
Dhr. H. Hekman  
Scholte Grevinkhoflaan 28,  
7577    Oldenzaal 
E-mail:  
fahofkerkoldenzaal@gmail.com 
Bankrekening ten name van 
Hofkerk te Oldenzaal  
NL60ABNA0595895700  
Declaraties graag voorzien van 
scan of fotobewijsstukken.  
 
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:hmedema@hotmail.com
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