
1 

45e jaargang nr. 3 

Maart 2023  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2011 



2 

 
 

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 met het carnaval in de 40-dagentijd beland. Tijd voor vasten 

en bezinning, op weg naar Pasen! Het paarse kleed gaat weer op de 

avondmaalstafel. Er zitten 40 hokjes op geborduurd, voor iedere dag 

één.  

 

Op 26 februari gaat Ds. Gerco Veening voor op de eerste zondag in de 

40-dagentijd.  

Zondag 5 maart komt Mariëlle Vlasblom naar de Hofkerk. Fijn! 

Op 11 maart vieren we de biddag voor gewas en arbeid. De diaconie 

zal de tafel weer fraai versieren. Het wordt ook een bijzondere dienst; 

dhr. René Dreierink zal bevestigd worden in het ambt van ouderling-

kerkrentmeester. Voorganger is Ds. Gerco Veening en aansluitend op 

de dienst wordt de gemeentemiddag georganiseerd. Verderop in 

deze Hofstem meer informatie hierover! 

19 maart komt Ds. Wim Blanken weer naar ooit zijn vertrouwde plek. 

Voor velen van ons een fijn weerzien! 

 

Wij wensen U en ons inspirerende diensten, 

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 – 26 februari  – 10.00 uur 1e zondag 40-dagentijd 

 
Voorganger  Ontvangst bij deur  

Ds. G. Veening  Mevr. I. Simao  

Ouderling  Organist  

Mevr. R. Lubberding  Dhr. J. Schollaardt  

Diaken  Collectes  

Mevr. A. Wolbers  1) St. Armoedebestrijding 
Oldenzaal 

 2) Eigen PKN gemeente  

 
Zondag – 5 maart - 10.00 uur  2e zondag 40-dagentijd  

 
Voorganger  Ontvangst bij de deur  

Ds. M. Vlasblom  Mevr. C. Christenhusz  

Ouderling  Organist  

Dhr. G. Pape Dhr. J. Schollaardt  

Diakenen  Collectes  

Mevr. C. Vrielink  1) Kerk in Actie/voorjaarszending 

 2) Instanhouding pastoraat  

 
Zondag – 12 maart - 10.00 uur Biddag voor gewas en arbeid 

3e zondag 40-dagentijd  
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) Dorcas  

 2) Bloemengroet uit de kerk  

 

Zondag – 19 maart - 10.00 uur 4e zondag 40-dagentijd 

 
Voorganger  Ontvangst bij deur  

Ds. W. Blanken Mevr. I. Simao  

Ouderling  Organist  

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

Diaken  Collectes  

Mevr. J. Slinger  1) Diaconaal werk plaatselijk  

 2) PKN missionair werk  
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Zondag – 26 maart - 10.00 uur 5e zondag 40-dagentijd 

 
Voorganger  Ontvangst bij deur  

Ds. G. Veening  Mevr. J. Westera  

Ouderling  Organist  

Mevr. R. Vlasblom Dhr. J. Schollaardt  

Diaken  Collectes  

Dhr. J. Bruil  1) St. Armoedebestrijding 
Oldenzaal 

 2) Instandhouding eredienst  
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Een zegen uitspreken over carnaval 
 

In het blad Tubantia stond de uitspraak van pastoor Reerink dat hij en 

ik samen de zegen zouden uitspreken over het carnaval. En ik heb 

begrepen dat dat hier en daar vragen oproept.  

Laat ik om te beginnen uitleggen hoe één en ander gekomen is. Vorig 

jaar was ik betrokken bij een overleg op het stadhuis omtrent de 

carnavalsoptocht op Palmzondag. Die optocht is natuurlijk nooit op 

Palmzondag, maar ja, vorig jaar gooide Corona nog regelmatig roet in 

allerlei eten. Tijdens dat overleg kwam er de vraag of er in Oldenzaal 

ook een carnavalsmis was als begin van het feest. In plaatsen, zeker in 

het zuiden van het land, komt dat namelijk wel voor. Het antwoord was 

dat het zeker niet jaarlijks zo was dat er in Oldenzaal een carnavalsmis 

was.  

En dan ontstaat er in de gedachten van mensen dat het toch goed is als 

er wel weer een carnavalsmis is, en men noemt het dan een 

carnavalsviering om het zo ook oecumenisch te laten zijn. En vandaar 

komt dan ook het verzoek naar mij om mee te doen als voorganger in 

deze viering. Voor mij een grote verrassing, ik had als protestantse 

Groninger ook nooit kunnen bedenken nog eens hiermee bezig te zijn. 

Het leven is vol verrassingen, zo blijkt dan weer.  

En inderdaad spreken we aan het eind van de viering een zegen uit, 

zoals dat bij elke viering gebeurt. (en als u dit leest, dan is het allemaal 

al gebeurd). De zegen uitspreken is het goede wensen voor de tijd die 

komt en voor alle mensen. De zegen uitspreken is ook symbool voor 

de gedachte en het geloof dat God mensen zegent.  

Zegen is verbonden met het Latijnse woord “benedicere”,  dat letterlijk 

vertaald “spreken op een goede manier”  is. Zegen betekent niet dat 

alles wat komt goed zal zijn. Als je een  huwelijk zegent of inzegent, 

dan is dat ook geen garantie dat het echtpaar nooit eens woorden zal 

hebben. Het is zelfs geen garantie, helaas, dat het huwelijk goed zal 

zijn en zal blijven. Je wenst het wel en je hoopt het natuurlijk ook, maar 

we weten tegelijkertijd ook van de werkelijkheid die soms heel anders 

is dan we hopen.  
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Zegen uitspreken aan het einde van een carnavalsviering is voor mij 

dan ook de wens dat de tijd die komt een goede tijd mag zijn. En ik 

geloof dat wij in Gods hand geborgen zijn, wat er ook gebeurt.  

In de carnavalsviering mag ik ook nog het woord voeren. Ik zal dan in 

ieder geval zeggen dat een feest echt een feest is als ieder tot zijn of 

haar recht mag komen. En ik zal ook zeggen dat een feest echt een feest 

is als je de dag erop jezelf in de spiegel aan kunt kijken. En dit verbind 

ik met de zegen.  

En ik wens ons allen een gezegende tijd toe, ook in de veertigdagen.  

 

Ds. Gerco Veening 

 

Bidden en werken en zeker op zondag 12 maart 
 

Ora et labora, een oude uitspraak, bid en werk (en dan in de 

zogenaamde “gebiedende wijs”). 

Een oproep aan ons om bidden en werken te combineren, een prachtige 

uitdaging. En op zondag 12 maart willen we daar nadrukkelijk vorm 

aan geven. De dienst, die om 10.00 uur begint, zal onder andere in het 

teken staan van al het werk dat in de kerk gedaan wordt. We bidden in 

de kerk, we werken ook voor de kerk. Als loper voor de kerkbalans, 

als bezoekmedewerker, als ambtsdrager, koster, organist, teveel om op 

te noemen en alles is belangrijk.  

Verder zullen we in deze dienst René Dreierink bevestigen tot 

ouderling-kerkrentmeester en de kerk zal versierd zijn door diakenen.  

In ons visioen en in onze droom is de kerk die zondag dan ook 

stampvol, vol met mensen die van alles doen en daarom…..u, jullie 

zijn elke zondag welkom, op 12 maart dus zeker ook.  

Na de dienst is het nog niet gebeurd, nee, dan gaan we vrolijk verder. 

Eerst koffie, daarna rond 12.00 uur een lunch en vanaf 13.00 uur een 

gemeentemiddag. In deze gemeentemiddag willen we met u aan ronde 

tafels spreken over het beleidsplan en leggen we enkele gerichte 

vragen in uw midden. We noteren de antwoorden en die nemen we 

mee om het beleid verder uit te werken. Zo zijn we met elkaar bezig 

met de toekomst van onze Hofkerk.  
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We hebben voor die middag ook nog enkele aangename verrassingen 

voor u in petto. Uiteraard noemen we die nu niet, want ja, dan is het 

geen verrassing meer.  

Komt allen, laat het zo zijn dat we merken dat een paar broden genoeg 

is voor een hele groep. 

 

Namens het moderamen,  

Ds. Gerco Veening 

 

Weer een ontmoetingsmiddag 
 

Het wordt bijna een gewoonte, op zondagmiddag ook naar de kerk.  

Op zondagmiddag 26 maart is er weer een ontmoetingsmiddag voor 

jong en oud. Van 14.30 uur tot 16.00 uur is er gelegenheid elkaar te 

ontmoeten in de kerkzaal en zullen we met elkaar spreken over de 

veertigdagentijd. Deze tijd wordt ook wel vastentijd genoemd en ook 

wel lijdenstijd. De tijd voor Pasen die een bijzondere plaats inneemt in 

het kerkelijk jaar.  

Veel valt er over te vertellen en uiteraard zal er ook muziek zijn. En 

thee en koffie natuurlijk.  

 

We hopen u of jullie te ontmoeten,  

Namens de ouderlingen, ds. Gerco Veening 

 

Even bijpraten……… 
 

Energie 

Onze energiecommissie komt binnenkort met een eindrapport. Zij 

willen ons inzicht verschaffen hoe we ons gedrag kunnen aanpassen 

om de noodzakelijke besparingen te realiseren. Te denken valt aan de 

verwarming een graadje lager een jas aanhouden in de kerk. Kleine 

bijeenkomsten bij mensen thuishouden, in plaats van in de kerk. 

Daarnaast is er onderzoek gedaan naar het verbruik van de apparatuur 

in de kerk. Dat heeft inzichten opgeleverd waar er met technische 

ingrepen energie bespaard kan worden.  
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We zijn blij om u te kunnen meedelen dat Koos Schollaardt de rol van 

energie coördinator op zich gaat nemen. Hij is heel praktisch bezig met 

het realiseren van besparingen en doet o.a. onderzoek naar het gas- en 

lichtgebruik per bijeenkomst. Hij heeft ondertussen al mooie resultaten 

geboekt. Hebt u nog ideeën ,laat het hem weten zodat hij ermee aan de 

slag kan gaan. 

Dan blijft er nog een structureel probleem over: hoe isoleren wij een 

gebouw als de Hofkerk.  

Dat blijkt in de praktijk niet eenvoudig. We hebben ons aangemeld bij 

een ontzorgingsloket van de provincie Overijssel om professionele 

ondersteuning  hierbij te krijgen. De overheid betaalt deze 

ondersteuning. 

 

Studenten 

Vanaf vandaag zijn 7 studenten van de Saxion Hogeschool voor ons 

werkzaam om met ons na te denken hoe we het idee van de Hof van 

Heden verder in de praktijk  kunnen brengen. Zij werken 20 weken aan 

dit project en moeten voor hun opleiding met concrete voorstellen 

komen. 

Het plan is om ze op 12 maart op de gemeentemiddag  aan U voor te 

stellen. 

We zijn blij met hun inzet en zijn benieuwd wat deze jongere generatie 

ons kan bieden voor de toekomst van de Hofkerk. 

 

Actie Kerkbalans 

Inmiddels zijn alle formulieren, die binnengekomen zijn verwerkt in 

LRP. Het kan zijn dat er nog enkele formulieren bij komen. 

Het totaal aan toezeggingen bedraagt nu ruim EUR 66.000. Dit bedrag 

ligt in lijn met de verwachtingen, maar is toch iets lager dan begroot. 

In onze begroting  zijn we van een bedrag van €70.000 uitgegaan, dus 

de resultaten zullen wat negatiever uit pakken dan begroot. 

 

Dit jaar hebben een 20 tal leden te kennen gegeven zich uit te willen 

laten schrijven.  
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Wij willen alle lopers en organisatoren bedanken voor hun inzet, zij 

hebben weer veel werk verzet. 

 

Fondswerving 

Vorige week mochten we een cheque van €15.000 van de Rabobank 

ontvangen als bijdrage voor onze toekomstplannen.  Zie bijgaande foto 
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Afbouw  koster 

Vanaf 1 januari 2023  heeft Ina, onze koster, conform afspraak een deel 

van haar werkzaamheden afgestoten. De klussenclub heeft deze 

activiteiten overgenomen. Op deze manier lukt het om de kosterstaken 

van onze kerk op peil te houden. 

Ina is nog in dienst tot eind 2024 en we zullen ons moeten beraden hoe 

we vanaf  die datum  het” kosterwerk” door( betaalde) vrijwilligers 

kunnen laten doen. 

 

Namens de kerkrentmeesters, Arjen van Dijk  

 

Collecten opbrengsten kerk 
8 januari: Instandhouding Pastoraat EUR 134,45 

15 januari: Ouderenwerk EUR 81.60 

22 januari: PKN Missionair Werk EUR 41,60 

29 januari: Kinderen en jongeren EUR 60,12 

 

Collecten opbrengsten diaconie 
8 januari EUR 93.72, St. Noaberhulp 

15 januari EUR 98.80, Diaconaal werk plaatselijk 

22 januari EUR 55.13, Voedselbank 

29 januari EUR 68.10, Havanos 

 

Collectedoelen van de diaconie in februari en maart 
 

Op 26 februari is de collecte voor de Stichting Armoedebestrijding in 

Oldenzaal.  

Zondag 5 maart  is de collecte voor kerk in Actie. Samen bijbellezen 

opent deuren. Steun aan verschillende organisaties die lokale 

gemeenten ondersteunen, zowel bij bijbelstudie als bij diaconaal werk. 

12 maart is de collecte weer voor Dorcas; hulp aan de allerarmsten in 

Oost-Europa. Start van ons project Out of the Box. 

19 maart is de collecte voor Diaconaal werk in Oldenzaal. En vervolg 

Out of the Box.  

26 maart is de collecte voor  de Stichting Armoedebestrijding in 

Oldenzaal. 
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Project Out of the Box, producten voor de voedselbank 
 

Op zondag 12 maart kunt u weer meedoen aan ons project Out of 

the Box. Zoals u wel weet richt dit project zich op mensen die 

afhankelijk zijn van de voedselbank in Oldenzaal. Naast de 

gebruikelijke inhoud van de voedselpakketten is er ook grote behoefte 

aan luxere artikelen, zoals: wasmiddelen, vacuüm verpakte kaas en 

koffie. U kunt deze producten deponeren in de boxen die klaar staan in 

de kerkzaal. De boxen blijven nog een week na de actiezondag staan. 

Dus ook op zondag 19 maart kunt u nog kaas, koffie en wasmiddel 

inleveren. 

 

De Hofvijver 
 

Deze maand een televisietoestel ontvangen en een 1 persoons bed. 

Deze konden al meteen doorgegeven worden aan een zeer blije 

ontvanger. 

Ook kregen we weer een dames- en herenfiets. Die blijven ook nog 

steeds welkom. Ook als er wat aan mankeert, want ze worden helemaal 

opgeknapt door de Werkwijzer voordat ze door iemand opgehaald 

worden.  

Het is fijn dat u aan ons denkt ook al kan niet alles aangenomen 

worden; maar dat heeft dan een goede reden. Dank dat u steeds weer 

aan ons denkt. 

 

Namens de diaconie, 

 Jet Slinger-de Graaf 

0541 662093 of 06 81504914  

Email: Jetslinger10@gmail.com 

 

 
 
 
 
 
 

mailto:Jetslinger10@gmail.com
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De Hoftafel 
 

Ook op woensdag 8 

februari konden we  15 

gasten verwelkomen, 

die zich hadden opge-

geven voor de Hoftafel. 

De uitgeserveerde ge-

rechten willen we graag 

warm houden op 

rechauds. We hebben 

er een paar gekregen, 

maar willen graag al 

onze gasten verwennen 

met eten wat op tafel 

warm gehouden kan 

worden. Hebt u 

toevallig nog een 

rechaud voor waxinelichtjes op zolder staan of ongebruikt in de kast, 

dan houden we ons aanbevolen. U kunt contact opnemen met Yvonne 

Ponsteen, ymponsteen@hetnet.nl. 

 

Samen met de gastvrouwen, liet men zich na een mooi gedicht van 

Annie M.G. Schmidt, de rijst met kip-groente curry  en verse salade 

van groente van groenteboer Piet uit de Thij goed smaken. Gevolgd 

door een dessert van zuivelproducten geschonken door Raw Milk 

Company.  

Onze biologische slager Nico Veltman had 20 borden geschonken, de 

tafel zag er feestelijk en verzorgd uit.  

Belangstellenden kunnen bij Yvonne Ponsteen informeren of er nog 

plaats is aan tafel voor woensdag 8 maart. 

 

Namens de Hoftafel,  

Yvonne Ponsteen  
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Veerkracht,  leren omgaan met ongemak 
 

De werkgroep Inspiratie & Bezinning heeft Joop Bos, die ruime 

ervaring heeft als trainer,  bereid gevonden een workshop te geven over 

bovenstaand thema. Hij zegt hier het volgende over: 

Ieder van ons ervaart momenten dat het mee zit, zowel privé als op het 

werk, maar er zijn ook tijden dat het wat minder gaat. Vaak gaat het 

niet om grote drama’s, maar om een opeenhoping van alledaagse 

beslommeringen. Zoals teveel bezigheden, gebrek aan tijd, zaken die 

niet gaan zoals we graag zouden willen dat ze gaan etc. Alles lijkt dan 

wat moeizamer te gaan. Meestal herstellen we ons vrij snel, maar het 

gebeurt ook dat we een tijdje minder goed te pas zijn.                                                                                                                               

We lopen af en toe op tegen taaie vraagstukken waar we geen kant en 

klare oplossingen voor zien. En dan kan het gebeuren dat het je 

persoonlijk raakt. Een ieder van ons heeft zo weer zijn eigen manier 

van reageren. De een blijft kalm en gaat vooral door met waar hij of 

zij mee bezig is. Een ander grijpt zo’n moment aan om zaken anders 

aan te pakken. Maar ook gebeurt het dat je geraakt wordt en korte of 

langere tijd ontregeld bent. En hoe ga je daar mee om? Dat vraagt om 

veerkracht.  

Veerkracht heeft veel facetten.  Kan je jezelf voorbereiden op wat er 

gaat komen? In welke omgeving verkeer je? Bij wie kan je jouw 

verhaal kwijt? Etc…. Veerkracht is geen kunstje! En is geen 

haarlemmerolie voor al onze problemen. Leren omgaan met ongemak 

is mijn werkdefinitie van Veerkracht en ik doe dat aan de hand van een 

aantal oefeningen. De ambitie voor vanavond is om aan de hand van 

korte inleidingen en oefeningen op zoek te gaan naar wat ons raakt en 

hoe we daar mee omgaan. Zonder te vervallen in hapklare antwoorden.  

Het gaat vooral om het goede gesprek met elkaar. En het zou fijn zijn 

als je na afloop mogelijkheden ziet om de zaken een beetje anders aan 

te pakken. It’s simple but not easy. 

                                                                                                                                                                      

Oefeningen                                                                                                                                                                       

*Wat raakt mij?                                                                                                                                                            

*Heb ik emoties of hebben ze mij?                                                                                                                                  

*Hoe kan ik helder zien?                                                                                                                                            
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*Wat is ‘gestold gedrag’?                                                                                                                                          

*Is de fles halfvol of halfleeg?                                                                                                                                       

*Ik ben/maak mij verantwoordelijk                                                                                                                                   

*Wat hebben anderen nodig?                                                                                                                                                        

*Waar ben ik goed in?                                                                                                                                                      

*Hoe vraag ik om hulp? 
 

U bent van harte welkom op donderdag 9 maart, 20.00 uur, in de 

Hofkerk (toreningang). Koffie/thee staan klaar vanaf 19.45 uur.  U 

wordt verzocht zich aan te melden bij ondergetekende via de mail: 

jflokstrameems@hotmail.com  of telefonisch: 0541 515473. 
 

Namens de werkgroep Inspiratie & Bezinning, Joke Flokstra 
 

Schriftinstuif - Bijbellezen in de 40 dagen Vastentijd 
Op de dinsdagavonden in de Vastentijd bent u van harte welkom om 

de lezingen van de verschillende zondagen in de Vastentijd te lezen en 

te bespreken met andere belangstellenden. Onder leiding van een 

pastor of een dominee, gaat u op weg door de 40 dagen Vastentijd aan 

de hand van mooie bijbelse verhalen. 

Het gaat om de data 21 en 28 februari, 7, 14, 21 en 28 maart en 4 april. 

Alle avonden vinden plaats op het Centraal Secretariaat van de 

Plechelmusparochie aan de Kerkstraat 1 te Oldenzaal (schuin 

tegenover de Rabobank). 

De avonden beginnen om 19.00 uur en duren ongeveer een uur. Er zijn 

geen kosten aan verbonden en u hoeft niet alle avonden aanwezig te 

zijn. Opgave is niet nodig! Weet dat u welkom bent. 

 

Maroesjka Sleegers  
 

Bedankt! 
 

Vol verbazing heb ik een prachtig boeket mogen ontvangen van 

Hofkerk. Het is fijn om te weten dat je gewaardeerd 

wordt . 

Anja Wolbers  

 

mailto:jflokstrameems@hotmail.com
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Stichting als kanker 
je raakt in 
Hardenberg  
 

Op 1 april is er in de 

Höftekerk, Lage Doelen 

3 in Hardenberg een 

ontmoetingsdag van de 

stichting als kanker je 

raakt. Deze 

laagdrempelige dag is 

voor mensen die kanker 

hebben (gehad), hun 

naasten, nabestaanden en 

andere belangstellenden. 

De muziek is in handen 

van Rob Favier. In de 

ochtend zijn er 2 

boeiende lezingen door 

Marinus van de Berg en 

Marieke van Lierop, 

waarna u een heerlijke 

lunch wordt aangeboden. Voor het middagprogramma is er keuze uit 

een aantal verschillende workshops. De dag begint om 10.30 uur 

(inloop vanaf 10.00 uur). Aan deelname zijn geen kosten verbonden. 

Voor meer informatie en/of inschrijven: ga naar onze website: 

www.alskankerjeraakt.nl.    

 

Van harte welkom! 

 

 

 

http://www.alskankerjeraakt.nl/


17 

Veertig dagen 
Veertig dagen 

om intenser te leven, 

te genieten van het 'gewone', 

stil te staan 

bij wat je vanzelfsprekend vindt 

en dankbaar te zijn voor alles 

wat je 'normaal' noemt. 

Veertig dagen, 

om nog meer dan anders 

blij te zijn om de mensen 

die van je houden, 

gelukkig te zijn met hen 

die je jouw liefste noemt, 

die je jouw vrienden noemt 

en die je nog niet moet missen. 

Veertig dagen, 

om misschien nu en dan 

wat langzamer te leven 

om te herademen 

en weer voeling te krijgen 

met Zijn diepste droom, 

met jouw warmste verlangen. 

En kracht vinden 

om er weer voor te gaan, 

doorheen het stof van je ontgoocheling 

en de woestijn van je onmacht, 

dwars door alles heen 

op weg 

met de belofte 

van een Lentemorgen. 

Mieke Kerckhof 
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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: 31 maart   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: 

23 maart  
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,  
7573 BD Oldenzaal 
Tel. 06-51196518 
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. Hekman 

Autodienst 
Aanvraag vervoer uiterlijk 
zaterdagavond vóór 18.00 uur bij  
Fam. van Hemert 
Email: c-avanheemert@tele2.nl 
Tel. 517722 

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