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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. Tieneke van Lindenhuizen
Ganzenmarkt 20,
7631 EN Ootmarsum
E-mail: jvlindenhuizen@gmail.com
Werkdagen: maandag, dinsdag en
woensdag en zondags de gehele
dag als ik dienst heb.
Telefonisch het beste te bereiken
op werkdagen 's ochtends tussen
8.30 en 9.00 uur en 's middags
tussen 17.00 en 17.30. Mobiel
nummer graag alleen gebruiken
voor dringende zaken,
Telefoon: 06-20248850
Pastoraat
Mevr. Y.C. Meyer
Kloosterstraat 50
7571 DB Oldenzaal
Telefoon 06-14379278

Scriba
Mevr. M. van de Langemheen
Hengelosestraat 78
7572 BR Oldenzaal
Telefoon 06-45893313
E-mail: ramshorsten@hotmail.com
Koster
Mevr. G. Schollaardt-v.d. Bent
Noordelijke Esweg 131
7558 MN Hengelo
Telefoon (074) 2782810
E-mail: famschollaardt@gmail.com
Organist
Contactpersoon:
Dhr. J. Schollaardt
Noordelijke Esweg 131
7558 MN Hengelo
Telefoon (074) 2782810
E-mail: famschollaardt@gmail.com

Kijk ook eens op de website van de Hofkerk

www.hofkerk-oldenzaal.nl
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Rondom de diensten
September…de “R” weer in de maand, de vakanties zitten er weer op
en een nieuwe start met een nieuwe dominee in de Hofkerk in
Oldenzaal. De intrededienst van Tieneke van Lindenhuizen (door Ds.
Jan Bos) vindt op 3 september om 15:00 uur plaats om, onder andere,
collegae ook de gelegenheid te geven om de dienst mede bij te wonen.
Na afloop van de dienst is er gelegenheid nader kennis te maken met
Tieneke onder het genot van een hapje en drankje.
Op 10 september om 10:00 uur trappen we dan écht af voor het nieuwe
seizoen met de “startzondag”. Aan deze feestelijke dienst werkt het
Posaunenchor uit Gildehaus mee. Verderop in deze Hofstem meer
informatie. Natuurlijk gaat onze eigen predikant Tieneke van
Lindenhuizen voor.
17 september gaat Ds. Andrea Fuhrmann voor. Een oude bekende van
de Hofkerk. Zij werkt als geestelijk verzorgster bij het Medisch
Spectrum Twente en Liberein in Enschede. Fijn om haar weer eens in
ons midden te hebben.
24 september is er weer een dienst in het dialect in de Hofkerk.
Welkomstwoord, Lezingen, gebeden en de overweging zullen in het
Twents gelezen en uitgesproken worden. Ds. Peter ten Kleij gaat voor
en krijgt hierbij ondersteuning van een aantal gemeenteleden.
We wensen u en onszelf mooie, inspirerende diensten toe!
Ina en Koos Schollaardt

3

Zondag – 27 augustus – 10.00 uur
Heilig Avondmaal
Voorganger
Ds. H.C. Dikker Hupkes
Ouderling
Mevr. G. Medema
Diakenen
Mevr. J. Slinger en A. Wolbers

Zondagskind
Samuel
Kindernevendienst
Katja Verbeek/Marianne Hamhuis
Collectes
1) St. Matamba

College van kerkrentmeesters

2) Instandhouding kerkelijk gebouw

Dhr. H. Medema
Organist
Mevr. J. Westera

Autodienst
Fam. van Dijk
Tel. 514470

Zondag – 3 september – 15.00 uur
Intrededienst ds. Tieneke van Lindenhuizen
Voorganger
Ds. J. Bos
Ds. J. van Lindenhuizen
Ouderling
Mevr. R. van Dijk
Diakenen
Dhr. J. Bruil
College van kerkrentmeesters
Dhr. K. Deen
Organist
Dhr. J. Schollaardt
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Zondagskind
Annika Lentfert
Kindernevendienst
Geen
Collectes
1) Diaconaal werk plaatselijk
2) Restauratie orgel
Autodienst
Fam. Valkema
Tel. 516348

Zondag – 10 september – 10.00 uur
Startzondag, m.m.v. Posaunenchor uit Gildehaus
Voorganger
Ds. J. van Lindenhuizen
Ouderling
Mevr. M. v.d. Langemheen
Diakenen
Dhr. F. Woordes
College van kerkrentmeesters
Dhr. H. Meulenbeld
Organist
Dhr. J. Schollaardt

Zondagskind
Esther Vennegoor op Nijhuis
Kindernevendienst
Kirsten Post/Meiliany Utung
Collectes
1) Project Kleine ring
2) Instandhouding eredienst
Autodienst
Fam. Arends
Tel. 551502

Zondag – 17 september – 10.00 uur
Voorganger
Ds. A. Furmann (Oldenzaal)
Ouderling
Mevr. M. Hamhuis
Diakenen
Mevr. B. Frowijn
College van kerkrentmeesters
Dhr. H. Arends
Organist
Dhr. J. Schollaardt

Zondagskind
Marit ter Beek
Kindernevendienst
Katja Verbeek / Gerard Pape
Collectes
1) St. Armoedebestrijding
Oldenzaal
2) Missionair werk en kerkgroei
Autodienst
Fam. Dreierink
Tel. 533030
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Zondag – 24 september – 10.00 uur
Dienst in de Twentse sproake
Voorganger
Ds. P. ten Kleij (Nijverdal)
Ouderling
Dhr. H. van Duijvenbode
Diakenen
Dhr. G. Dortland
College van kerkrentmeesters
Dhr. H. Meulenbeld
Organist
Dhr. J. Schoenmaker

Zondagskind
Joshua Vennegoor op Nijhuis
Kindernevendienst
Renske Bork/Marianne Hamhuis
Collectes
1) Casa Elia
2) Eigen jeugdwerk
Autodienst
Fam. van Hemert
Tel. 517722

Zondag – 1 oktober – 10.00 uur
Voorganger
Ds. E.P. v.d. Veen (Nunspeet)
Ouderling
Mevr. R. van Dijk
Diakenen
Mevr. A. Wolbers
College van kerkrentmeesters
Mevr. I. Simao
Organist

Zondagskind
Kindernevendienst
Collectes
1) Israël zondag/kerk en Israël
2) pastoraal werk ouderen
Autodienst
Fam. Dortland
Tel. 522636

Oecumenische viering in Scholtenhof.
Vrijdag 25 augustus, aanvang 18.30 uur.
Voorgangers: pastor Marit Alink en Rijn van Welij.
Organist: Jeannette Westra
Kosters: Rikie en Wim Schuurman en Rikie Bonte
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Keiland
Misschien een beetje een vreemde titel voor mijn eerste stukje in de
Hofstem. Maar dat heeft een reden. Keiland is een week vertoeven op
Terschelling en staat voor Kunst, Kerk en Kamperen op het eiland in
die prachtige duinen van het groepsterrein van Staatsbosbeheer. Alleen
die bootreis is al genieten, omdat je letterlijk alles even achter je laat
en voet op andere bodem zet. Even leeg, want pas dan kun je weer
gevuld worden. Dit jaar was het de tiende editie. En het zat weer vol.
Aantal deelnemers 185, waaronder veel gezinnen met kinderen en
tieners. Het is zelfs zo dat de ouders wel eens een jaartje willen
overslaan, maar dat ze wel moeten omdat de kinderen Keiland niet
willen missen.
Dat vind ik zo
fantastisch. We
beginnen iedere
ochtend
met
een viering en
eindigen
’s
avonds met een
viering. Iedere
ochtend zijn er
workshops
voor de volwassenen en kinderen en ’s middags ben je vrij om zelf te
genieten van strand, wad en elkaar. Vuur leren maken, zang en theater
in de duinen, mind- en soulfulness, creatief schrijven, oppas voor de
kleintjes, dromen, vilten, yin-yoga, hutten bouwen etc, etc. Alles is er.
Eén van de meest ontroerende rituelen tijdens de Keilandvieringen
vind ik het ‘zegenen’ van elkaar. De eerste keer dat ik het meemaakte
hield ik het niet droog. Meestal houd ik het trouwens niet droog in de
vieringen. Voor in de kerktent staat een schaal met water, de kinderen
scheppen een handje uit de schaal en lopen er mee naar hun ouders en
tekenen een waterkruisje op het voorhoofd van hun vader of moeder,
of hun twee moeders, of twee vaders, hun vrienden en vriendjes. Zelfs
de allerkleinsten doen mee. Dàt ontroert. Evenals alle verhalen tijdens
zo’n week. Dit jaar koos ik iemand uit die bij mij in de yin workshop
was geweest. Hij was alleen op Keiland en zo vol verdriet omdat zijn
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vrouw onlangs was overleden. Hij vertelde me dat hij zich tijdens de
yin-sessie voor het eerst weer rustig had gevoeld van binnen,
‘geborgen’, zo noemde hij het zelf. Ik heb hem gezegend met een
handje water en hem alle goeds gewenst. En ik weet, ik zag in zijn
ogen dat het hem zal lukken. Het leven doet soms zo’n pijn, maar het
is ook zo mooi. Ik hoop dat Oldenzaal voor ons samen en vele anderen
een Keiland wordt. Niet in de zin van een ‘eiland’, ook niet dat gedoe
op zo’n matrasje in een tent (leve de yin yoga, waardoor ik nog een
beetje soepel zo’n tent uitkrabbel) maar wel met die ongelooflijke
openheid voor mensen die op zoek zijn, gelovig of niet gelovig of aan
de rand van de kerk. En waarom? Om elkaar te inspireren met onze
verhalen, om vreugde en verdriet te delen, en bovenal om elkaar te
zegenen met al het goede van God. Om Licht te brengen.
ds. Tieneke van Lindenhuizen

Meeleven
Familie de Haas: mevrouw de Haas lijdt aan dementerend en gaat twee
dagen per week naar de dagopvang. Het geeft meneer de Haas even
wat ruimte om wat in het huis te doen. Ze zijn beiden vrij rustig onder
de situatie en nemen het leven zoals het komt.
Lucy Kila: heeft gerevalideerd van 19 juni tot 21 juli op Gereia. Ze
kan nu aan de slag als ervaringsdeskundige in de valtherapie in de
herfst, zo constateerde ze zelf met een twinkeling in de ogen!
Gerard van Diejen: onderzoek heeft uitgewezen dat de nieuwe hartklap
prima werkt. Gerard mag zelfs weer fietsen en doet dat naar hartenlust!
Mevrouw Ans de With heeft een hartoperatie ondergaan wat bijzonder
is met haar 90 jaar!
Lucy Wubbema gaat drie dagen naar de dagopvang op de Molenkamp.
Ze knapt er helemaal van op.
Hannie Reekers is verhuist naar de Molenkamp. Het huis achterlaten
waar je zo lang hebt gewoond met alle herinneringen is niet makkelijk.
Ze voelt zich echter goed en veilig in de Molenkamp.
Pim Adolfsen is op 4 juli overleden in het ziekenhuis in Enschede.
Verderop in deze Hofstem treft u een In Memoriam aan.
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Jans Kamps is op 13 juli overleden. Ook van hem in deze Hofstem een
In Memoriam.
Mevrouw Bouwien Kuiper-Reints is 18 juli overleden. Men heeft in
besloten kring afscheid van haar genomen.
Elkaar bijstaan, met hoofd en hart
Wij leven in een maatschappij waarin het denken een grote rol speelt.
We spreken ook niet voor niets met groot respect over ‘grote denkers’.
Een goed verstand is een groot goed, intelligentie ook. Nu komt de
maar…
Maar, als het hoofd de leidende rol heeft, zonder dat het hart daar bij
betrokken is of wordt, dan kun je in grote problemen geraken. De
Boeddha heeft gezegd: “Er zijn twee oorzaken van lijden: iets willen
wat er niet is of, iets niet willen wat er wel is.” We besteden veel tijd
aan dit fenomeen:
je wilt niet dat je partner / kind/ moeder pijn heeft
je wilt niet dat je gescheiden moet leven van je partner
je wilt niet dat je die ongeneeslijke ziekte hebt
je wilt nog niet sterven
Zo kunnen we een lange lijst van willen en niet willen maken van
situaties die echter wel zo zijn. We denken er (veel) over na, maar in
de meeste gevallen hebben wij niet de macht om iets aan de situatie te
veranderen.
Natuurlijk, daar waar we invloed kunnen uitoefenen ten goede, moeten
wij het niet nalaten. Maar in veel gevallen moeten wij ons hoofd
buigen en zeggen ‘Amen’, het is zoals het is.
We moeten het overlaten aan ‘Dat wat Groter is dan ons’. We kunnen
bidden. We kunnen onze broeder of zuster bijstaan, erbij blijven, ook
al is het moeilijk en heb je geen woorden meer van troost. Maar het lef
hebben, ja, want dat heb je soms echt nodig, het lef hebben om erbij te
blijven en zo het leed, de moeite, te delen. De ander niet in de steek
laten. Dát kunnen we wel willen en dat kunnen we ook doen: met het
hart erbij.
Yvonne Meyer
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In memoriam: Pim Adolfsen-Frieswijk
Op dinsdag 4 juli is overleden Pim Adolfsen-Frieswijk, weduwe van
Alex Adolfsen.
Maandag 10 juli hebben wij haar begeleid naar het crematorium in
Usselo.
In het crematorium mocht ik (Yvonne Meyer) de herinneringen van
dominee Jan Bos delen die hij voor ons aan het papier had
toevertrouwd. In dit In Memoriam hoort u hem aan het woord.
Pim Adolfsen was een bijzondere vrouw. We hebben veel gepraat over
het geloof en over wat een mens in het leven kan meemaken. Pim heeft
meerdere keren aangegeven dat zij geen uitvaartdienst wil, maar een
DANKdienst! Ze vond dat ze een mooi leven heeft gehad, vooral met
haar twee lieve partners Alex en Karel, met haar zoon Martin en haar
kleinkinderen, maar ook met alle andere mensen die ze in haar leven
tegenkwam. Ondanks veel pijn en zorgen kon ze dankbaar zijn voor
haar leven.
In haar jeugd groeide ze op in een christelijk gereformeerde kerk in
Drachten. Ondanks een strenge opvoeding was ze een heel gevoelig en
spiritueel mens.
In Oldenzaal werd ze lid van de Hofkerk en bezocht ze de mensen in
de Scholtenhof, waar ze ook werkte als verzorgende op dat moment.
Ze deed mee aan een gespreksgroep, waar ze vaak grappige, kritische
en diepzinnige opmerkingen maakte. Ze had veel vragen over het
geloof. Ook deed ze een keer mee aan een klooster-driedaagse in
Maarssen.
Ze kon al heel lang niet naar de kerk, vanwege haar lichamelijke
problemen. Dat wilde ze wèl graag. Daarom vond ze het heel fijn als
er bezoek kwam van de kerk en zelf vroeg ze daar ook wel om. Ook
luisterde ze de laatste jaren mee via Internet. Diverse keren heeft ze
het avondmaal gevierd in het huis van de familie Aaij.
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Thuis had ze veel eigen gebruiken om met het geloof bezig te zijn. Elke
dag las ze een stukje uit de bijbel of een dagboek, sprak ze een gebed
uit en op zondagmorgen keek ze vaak naar "Nederland zingt", samen
met Karel.
Vorig jaar juni vertelde ze mij dat ze een bijzondere Godservaring had
gehad. Een grote rust overviel haar. Ze kon door die ervaring rustig
sterven, voelde ze vanaf toen. Nu, een jaar later, is het ook uiteindelijk
gebeurd en moeten we haar loslaten. Pim Adolfsen, een bijzonder
gemeentelid, echtgenoot, moeder, oma, twijfelende, lief, gelovig kind
van de Eeuwige. We zullen haar zorg en haar humor en haar gelovige
zoektocht missen. Maar ze blijft voor altijd bij ons, in onze 'spirit' en
in ons hart!
We wensen de familie en lieve vrienden veel sterkte.

In memoriam: Jans Kamps
Geboren 28 april 1943, overleden 13 juli 2017
Jans Kamps, beter bekend als Jan Kamps, echtgenoot van Fennie is op
13 juli jongstleden overleden op 74 jarige leeftijd. Jan verbleef sinds
zes weken op de Scholtenhof. Al jaren daarvoor moest hij op het
gebied van gezondheid inleveren. De laatste jaren werd de zorg
zwaarder en zwaarder. Dapper heeft Fennie geprobeerd Jan te
begeleiden en te helpen waar ze kon. Dat was niet eenvoudig. De
zorgen thuis, rondom de gezondheid en de zware zorglast, gingen niet
ongemerkt voorbij aan de kinderen: Heidi en Sander. Regelmatig
hebben ze geprobeerd mee te denken, Fennie te ontlasten of vader te
overreden tot bepaalde zorg. Zo hebben ze met z’n allen de schouders
eronder gezet tot het echt niet meer kon.
In de Scholtenhof zette de achteruitgang door. Contact met Jan werd
steeds moeilijker. De laatste dagen zijn Fennie en de kinderen veel bij
hem geweest. Hij was net weer even alleen op het moment dat hij is
gestorven. Maar het was goed zo. Eindelijk had hij rust.
Jan is geboren in Zweeloo in Drenthe. Zijn ouders hadden een
boerderij. Het was vanzelfsprekend dat Jan zijn vader op zou volgen
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als boer. Hij heeft alle opleidingen daartoe goed afgerond en is ook een
periode lang boer geweest.
Het boeren had echter geen toekomst. Toen hij de kans kreeg om bij
de douane aan de slag te gaan, hebben ze die mogelijkheid
aangegrepen. Een verhuizing naar Heerlen was het gevolg. Een hele
stap voor Jan.
Jan en Fennie hebben elkaar in Zweeloo ontmoet; ze bezochten er
allebei de gereformeerde kerk. In 1970 zijn ze getrouwd en betrokken
ze een huis in Heerlen. In 1972 diende dochter Heidi zich aan en drie
jaar later werd Sander geboren. Omdat het gezin zich in Heerlen niet
echt thuis voelde, werd overplaatsing aangevraagd en kwamen ze in
Oldenzaal terecht. In die tijd had Oldenzaal een belangrijke grenspost
waar Jan aan de slag kon.
Jan was een gesloten man. Hij kon moeilijk praten over zijn gevoelens
en gedachten. Dat was niet eenvoudig voor de mensen die met hem
leefden. Zo weten we ook niet hoe hij zijn geloof, zijn relatie met God
heeft beleefd.
Graag vertrouwen wij erop dat hij zich nu thuis weet bij God. De plek
waaruit wij in liefde worden geboren en waar wij terug in liefde
worden opgenomen.
Als je de voet op de andere oever zet
en het blijkt de hemel te zijn
Als je dan door een hand wordt aangeraakt
en het blijkt God’s hand te zijn
Als je dan muziek hoort
en het blijken engelen te zijn
Dan ben je niet heengegaan
maar thuis gekomen
Woensdag 19 juli hebben wij afscheid genomen van Jan en hem vanuit
de Hofkerk begeleid naar zijn laatste rustplaats aan de Schipleidelaan.
Wij wensen Fennie, Heidi, Sander en verdere familie en lieve
vrienden, veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.
Yvonne Meyer
12

Uit kerkenraad en moderamen
De afgelopen maanden stonden voor een groot deel in het teken van de
komst van onze nieuwe dominee Tieneke van Lindenhuizen. We
kijken er allemaal erg naar uit. De intrededienst is zondag 3 september
2017 om 15.00 uur in de Hofkerk. Bevestiging vindt plaats door onze
vorige predikant ds. Jan Bos, waarmee we vanzelfsprekend zeer
verguld zijn.
De afgelopen periode is Tieneke al diverse keren in Oldenzaal geweest
voor diverse overleggen met o.a. moderamen, commissie eredienst en
voorbereiding startzondag op zondag 10 september a.s. Deze bezoeken
werden veelal gecombineerd met een (gezamenlijke) zoektocht naar
huisvesting voor Tieneke in Oldenzaal, hetgeen nogal moeizaam is
verlopen. Uiteindelijk heeft Tieneke besloten, dat zij tijdelijk in
Ootmarsum zal gaan wonen aan de Ganzenmarkt 20. Van daaruit
zoeken we samen rustig verder naar een geschikte plek in Oldenzaal.
Het bleek helaas niet mogelijk op deze korte termijn een passende
woning in Oldenzaal te vinden.
Tieneke gaat volgens afspraak voor 70% aan de slag in Oldenzaal. Dit
houdt in, dat haar werkdagen in principe zondag (als Tieneke dienst
heeft in de Hofkerk de hele dag) tot en met woensdag zullen zijn. We
verheugen ons allemaal op de samenwerking met onze nieuwe
predikant.
Een ander belangrijk punt van aandacht en ook zorg was en is de
invulling van vacatures. In de afgelopen periode vertrokken maar liefst
4 leden van de kerkenraad ( Harry Navis, Andrea Schreurs, Anja
Wolbers en Herman Arends, terwijl ondergetekende al vanaf
september vorig jaar het voorzitterschap van de kerkenraad
waarneemt. Daarnaast neemt Ko Deen begin volgend jaar afscheid als
voorzitter van het college van kerkrentmeesters na afloop van zijn
ambtsperiode. Om beweging in vorenstaande problematiek te krijgen
heeft een aantal gemeenteleden enkele brainstormsessies gehouden.
Dit heeft er uiteindelijk in geresulteerd, dat in september aan de
kerkenraad zal worden voorgesteld, het voorzitterschap van de
kerkenraad de komende periode van 4 jaar roulerend in te vullen door
een 4-tal leden van onze gemeente. Het voornemen is daarbij jaarlijks
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te rouleren en elkaar waar mogelijk en gewenst te ondersteunen.
Verder zal worden voorgesteld het voorzitterschap van het college van
kerkrentmeesters te splitsen in voorzitter en penningmeester. De
gedachte is tevens, dat de penningmeester als zodanig zowel voor kerk
als diaconie gaat functioneren. De invulling met kandidaten van
vorenstaande is inmiddels vergaand rond. In de volgende Hofstem
zullen wij u hieromtrent nader informeren.
Zoals eerder vermeld en ook toegelicht op de gemeenteavond is het de
bedoeling om het beleidsplan voor de komende 5 jaren dit najaar af te
ronden. We willen hierin nog graag de inbreng van de nieuwe
predikant meenemen en het plan is dit op de kerkenraaddag van
zaterdag 21 oktober 2017 te realiseren. Ook hieromtrent zullen wij u
zeker nader berichten.
Tot slot wil ik nog vermelden, dat in grote lijnen de Hofkerk prima
functioneert, ook in deze vakantieperiode. Daar zijn wij iedereen
erkentelijk voor.
Namens de kerkenraad, Albert Barelds

Van de preekvoorzieners
Binnen de PKN kerken is het gebruikelijk dat jaarlijks een Lutherse
predikant voorgaat. Ds. De Mol uit Doetinchem is vele jaren in de
Hofkerk voorgegaan, ze heeft echter aangegeven, nadat ze enkele
keren is opgenomen in het ziekenhuis, dat het voor haar niet meer
mogelijk is een dienst bij ons te verzorgen. ds. Günther uit Deventer is
bereid om in 2018 haar preekbeurt over te nemen.
Op 1 augustus kregen we het bericht dat ds. Ralph Scheurwater wegens
slokdarmkanker een chemobehandeling en bestraling moet ondergaan
gevolgd door een operatie in september. Hij wil de gemeenteleden van
de Hofkerk de hartelijke groeten doen en hoopt eind 2018 weer bij ons
voor te gaan.
Heleen Tiemersma en Geziena Medema
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Warmte en liefde
Zondagmorgen, 16 juli, Gaastmeer. Een impressie van een bijzondere
afscheidsviering in de Pieltsjerke.
Het kleine kerkje was tot de nok toe gevuld. In die ‘nok’ waren alle
kinderen van het dorp verzameld rondom het orgel. Bij binnenkomst
van de dominee klonken enthousiaste kreten van kleinkind Rose. De
opmaat tot een viering vol verrassingen. Vandaag geen preek,
kondigde Tieneke aan. In plaats daarvan een oude koffer vol met
herinneringen aan de afgelopen 9 jaar. Bij alle voorwerpen uit de
koffer een verhaal. De warmte en de liefde spatte ervan af. En
tussendoor luisterden we naar mooie teksten; van Huub Oosterhuis tot
Augustinus en oosterse wijsheden. We werden ontroerd door het
gezang van het vrouwenkoor Gaudeté. We zongen liederen uit Iona en
Taizé, we zongen zelfs in het Fries! De Twentenaren, tien in getal,
deden dapper mee. Je voelde meer wat je zong, dan dat je het zeker
wist. En zo was de hele sfeer van de viering: veel gevoel, veel mooie
verhalen, persoonlijk, aandoenlijk. Ook werden we getriggerd door
wijsheden, zoals: ‘Geloof niet alles wat je denkt’! Aan het einde van
de viering zong Gaudeté Tieneke de prachtige Ierse reiszegen ‘An Irish
blessing’ toe. Het samenzijn werd voortgezet in de school tegenover
de kerk. Aldaar waren drankjes en hapjes, en voor de gasten van ver
broodjes met soep. Juf Jannie van de basisschool hield een mooie
presentatie, kern ervan: Tieneke heeft op veel plaatsen in het dorp
gedurende die negen jaar warmte en liefde achtergelaten. En nu gaat
zij die warmte en liefde brengen bij andere mensen, in Twente!
Joke Flokstra-Meems

Startzondag
Op zondag 10 september luiden we het nieuwe seizoen officieel in.
Een week na de intrededienst van onze nieuwe dominee Tieneke van
Lindenhuizen. Het jaarthema is – toevallig? - ‘Vernieuwen’. Dit
thema is gekozen door de werkgroep Inspiratie & Bezinning. Het
motto voor de startzondag wordt: èm kiek’n! Het belooft een mooie
en afwisselende morgen te worden. Het Posaunenchor uit Gildehaus
is weer van de partij. Ook nemen we afscheid van enkele
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kerkenraadsleden. Na de dienst genieten we eerst van koffie met taart,
gebakken door diverse gemeenteleden. Vervolgens hebben we een
programma met verschillende onderdelen waaruit u kunt kiezen, laat u
verrassen! We besluiten met een maaltijd, Surinaams dit keer. Van
dezelfde cateraar als die van de vrijwilligersavond, want die maaltijd
smaakte naar meer! De kosten voor de maaltijd zijn 5 euro per
persoon.
Opgave graag bij: Christien Vrielink: christien.vrielink@gmail.com,
tel. 516 669 of via een lijst in de hal van de kerk. Op de dag zelf gepast
betalen s.v.p.!
Namens de voorbereidingsgroep, Joke Flokstra

Hofavond 13 september
Het thema dat dit seizoen centraal staat in de Hofavonden is:
“Vernieuwen”.
Op de eerste Hofavond van dit seizoen, woensdag 13 september, gaat
het over de vraag “Wat is de nieuwe rol van de kerk in de
samenleving?” Hoe kan de kerk nog betekenis hebben? Hoe voorkom
je dat je als kerk nog slechts aanwezig bent in de marges van het
bestaan en slechts bestaat voor een selecte groep gelovigen, waar de
samenleving geen boodschap meer aan heeft? Of moeten we zeggen
dat dit het lot is van de kerk in deze tijd, namelijk teruggedreven te zijn
naar de marges van de samenleving, waar de kerk nog slechts optreedt
als een roepende in de woestijn waar niemand meer acht op slaat.
Welke rol wil de kerk eigenlijk vervullen? Vasthouden aan de oude
tradities en redden wat er te redden is? Of kijken naar de huidige tijd
en vervolgens de uitdaging aangaan om daar op een zinvolle en
betekenisvolle manier binnen te participeren. Hierover gaan we met
elkaar in gesprek, o.a. aan de hand van filmfragmenten en prikkelende
stellingen.
U/jij wordt van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen.
Woensdag 13 september in de Hofkerk. Aanvang 20.00 uur, inloop
met koffie/thee vanaf 19.45 uur.
Harm Schreurs en Joke Flokstra
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Overzicht giften en collectes juni en juli:
Collecte t.b.v. oecumene, d.d. 4-6
College van kerkrentmeesters, d.d. 11, 18, en 25-6
Diaconie, d.d. 4 en 18-6 en 9-7
Kerk in Actie/Werelddiaconaat, d.d. 11-6
Project Kleine Ring, d.d. 25-6
College van kerkrentmeesters, d.d. 2, 9, 16, 23, 30-6
Casa Elia, d.d. 2-7
Dorcas, d.d. 16-7
Voedselbank Oldenzaal, d.d. 23-7
Hospice Oldenzaal, d.d. 30-7
Koffiepotje
Spaarpot restauratie orgel (Orgelpijp)

€ 133,83
€ 219,44
€ 345,03
€ 60,25
€ 83,69
€ 439,00
€ 79,61
€ 98,40
€ 87,30
€ 89,95
€ 136,89
€ 95,86

Giften:
Van personen die onbekend wensen te blijven ontving:
dhr. Ponsteen € 10, mevr. de Jong 2 x € 10, - mevr. Slots € 20,- en
mevr. Timmers € 20,Verder ontving mevr. Racer Palthe € 20,- van de heer O, € 10,- van
fam. v. C , € 10 van mevr. B,
mevr. Meijer € 20,- van ZTR en € 20 van SB,
mevr. Naber € 15,- van fam. D,
mevr. de Jong € 20,- van dhr en mevr K
en mevr. Schuurman ontving € 10,- van mevr. V.
Ontvangen voor het orgelfonds € 10,- van dhr. H. en € 50,- van fam.
R.
Via bank ontvangen € 20m- van fam. V en voor het orgelfonds giften
van € 20,- en van € 50,Hartelijk dank hiervoor,
Janke Meulenbeld
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De Hofvijver
Ondanks dat het vakantietijd was hebben we toch weer veel
aanbiedingen gekregen en iemand meteen blij kunnen maken met
badhanddoeken. Verder hebben we stoelen, een opklapbed, gordijnen,
poef en een staande schemerlamp en dekbedden gekregen. Wat betreft
onze vraag om mensen te krijgen om iemand in een rolstoel op te halen
en voor de autodienst heeft zich iemand voor het laatste opgegeven
misschien stimuleert het anderen ook om zich op te geven. We wachten
het af. Opgeven kunt u op onder adres.
Namens de Diaconie, Jet Slinger-de Graaf
Telefoon 662 093 of 06-81504914 of e-mail jetslinger10@gmail.com

GROEP JONGVOLWASSENEN LEEFTIJD
ONGEVEER 20-35 JAAR
We hebben het seizoen 2016-2017 afgesloten met een bezoek aan Jan
Bos in Rolde. Enkelen waren verhinderd, uiteindelijk met z’n achten
op pad op deze zonnige zaterdag. Jan ontving ons met koffie en thee
in hun huis aan de Rolderdingspillaan, waarna we bijpraatten over
school, werk, gezin en de nieuwe baby’s (op komst!). Na een
wandeling over het Balloërveld, een foto moment op het Rolder
hunebed, rondleiding door de historische Jacobuskerk, hebben we met
elkaar Indiaas gegeten.
Het was goed om Jan weer te zien en te
spreken en we hebben genoten van zijn gastvrijheid.
We gaan nu weer een nieuw seizoen tegemoet (9e) en starten met een
kennismakingsavond met Tieneke van Lindenhuizen op dinsdag 26
september van 20.00-22.00 uur in de Hofkerk. Verdere invulling
(excursies) en data ga ik afstemmen met Tieneke, mijn voorstel is
maandelijks af te wisselen op de maandag- en dinsdagavond.
Heb je ook belangstelling om met deze groep mee te doen, neem
contact met mij op per mail gfmedemaglas@hotmail.com.
Hoop dat jullie allen een fijne zomer hebben gehad en tot ziens op 26
september a.s.!
Geziena Medema
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Kindernevendienst
Lieve mensen en vooral kinderen van de Hofkerk. De zomervakantie
is alweer bijna voorbij. Een nieuw
schooljaar ligt voor jullie! Misschien
begin je op een nieuwe school of in
een nieuwe klas? Wat spannend!
Natuurlijk is er ook een nieuw jaar
voor de Hofkerk. En dit keer met een
nieuwe dominee! Op drie september
is de intrededienst van Dominee
Tieneke. Hierbij zijn jullie van harte
welkom! Er is dan alleen geen
kindernevendienst. Wij kijken ernaar
uit om samen met de nieuwe dominee
leuke dingen te gaan bedenken voor jullie. Alvast veel succes op
school en we zien jullie graag terug bij de kindernevendienst!
Tot slot nog een paar huishoudelijke mededelingen wat betreft de
kindernevendienst in de zomervakantie:
Op 3 september is er geen kindernevendienst. Dit in verband met de
intredingsdienst van onze nieuwe dominee.
Groeten, Clary, Katja, Marjolein, Renske, Marianne, Gerard, Meiliany
en Kirsten.

TOTDAT
We leven in een spannende tijd. Geen dag sla ik het nieuws over. Veel
mensen spreken over de “eindtijd”. Het einde waarvan eigenlijk? Jezus
heeft het vaker over de “toekomende eeuw”, een vertaling van het
woord aioon, dat een periode aanduidt. Dat deze eeuw of aioon ten
einde gaat zal iedereen duidelijk zijn en dat er voor christenen hoop is
op het “toekomende” is niet minder duidelijk. Ik heb als 12-jarige heel
bewust via de radio meebeleefd hoe in 1948 de staat Israël werd
uitgeroepen, een vervulling uit o.a. Ezechiël 37: 9
“
Daarop zei Hij tot mij: Profeteer tot de geest, profeteer, mensenkind,
en zeg tot de geest: zo zegt de Here HERE: kom van de vier
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windstreken, o geest, en blaas in deze gedoden, zodat zij herleven.”
Dagelijks maken zich honderden Joden uit de hele wereld op voor de
zogenaamde “aliyah”. Israël is nog steeds het enige land in het
Midden-Oosten met een democratie, vrijheid van Godsdienst en een
land, waar iedereen zich veilig kan voelen. . Ik zie, met Israël, veel van
tot nu nog onvervulde profetieën in vervulling gaan. Dat zich daarvan
heel veel op en rond de tempelberg bezig is af te spelen lezen we elke
dag in de krant. Ik mag zeker weten hoe deze toestand afloopt. Ik lees
dat in Zacharia 8: 3
“Zo zegt de HERE: Ik keer weder tot Sion en Ik woon binnen
Jeruzalem; Jeruzalem zal de stad der trouw, en de berg van
de HERE der heerscharen zal de berg der heiligheid genoemd
worden.” Niemand kan voorspellen wanneer aan deze toestand met
alle strijd een einde zal komen. Wel weet ik dat er een “TOTDAT” is
uit Lucas 21: 24
“Want er zal grote nood zijn over het land en toorn over dit volk, en
zij zullen vallen door de scherpte des zwaards en als gevangenen
weggevoerd worden onder alle heidenen, en Jeruzalem zal door
heidenen vertrapt worden, TOTDAT de tijden der heidenen zullen
vervuld zijn.”
Ernst van Olffen

Kleur in de kerk
Op de tweede zondag in september is de kerk warm 'aangekleed' met
allemaal prachtig brei- en haakwerk! Dan laat de onlangs gestarte breiclub u namelijk heel graag zien wat er in zijn korte bestaan allemaal al
is geproduceerd. De dames van de club hebben hard gewerkt aan
mutsen, sjaals, babydekentjes, kinderkettingen en nog veel meer. Een
vrolijk en bont geheel!
Binnenkort wordt alles mooi verpakt en gedoneerd aan Stichting De
kleine Kracht in Hengelo, die het belangeloos verdeelt onder de
allerarmsten in Roemenië. Voor een indruk van deze stichting
zie www.kleinekracht.nl
Wij hopen u natuurlijk te mogen begroeten tijdens de kerkdienst op 10
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september. En voor degenen die geïnspireerd raken en graag willen
helpen: de breiclub komt iedere donderdagmorgen om 09.30 uur bij
elkaar in de kerk. Daar kunt u dan onder het genot van een kopje koffie
én gezelligheid de breinaalden laten tikken. U bent van harte welkom!
Cobi Westerhoff

Het orgel bij ons in de kerk (deel 2)
In de Hofstem van juni hebt u kunnen lezen dat het college van
kerkrentmeesters een tweetal orgelbouwers naar de Hofkerk heeft laten
komen om de toestand van het orgel te beoordelen en aan de hand
daarvan een plan op te stellen om het instrument te restaureren. Orgels
worden dan dikwijls “in de oude, originele staat teruggebracht”. Dat
hoeft hier echter niet; er is nooit iets veranderd in die 83 jaren dat de
Hofkerk mét haar orgel oud is.
Een van de orgelbouwers heeft de suggestie gedaan de besturing aan
te passen van rein pneumatisch naar elektro-pneumatisch. Dit viel niet
in goede aarde bij de orgeladviseur van de PKN. Echter…het zal de
gemiddelde kerkganger worst zijn hoe de klank tot stand komt en het
was wel goedkoper dan totale restauratie van het ingewikkelde
systeem van de besturing door middel van de ruim 4 kilometer (!)
windpijpjes, kleppen en verdeelbakken.Deze oplossing was nog in
overweging toen zich acute storingen voor deden die verholpen
moesten worden. Dit werk is gelijk met de halfjaarlijkse stembeurt
uitgevoerd door de vaste orgelstemmer die al jaren bij ons te gast is (en
prima werk aflevert). Uiteraard is de gang van zaken ook met hem
besproken. Voor de reparatie moest hij ook wat dieper in de materie
duiken. Hij kwam eveneens met een mogelijke oplossing, namelijk:
een zeer uitgebreide inspectie, wat kapot was vervangen, een grote
schoonmaakbeurt en het orgel zou weer als nieuw de komende
decennia ‘de lofzang gaande’ kunnen houden!
Ook de stemmer heeft een offerte uitgebracht en het ziet er nu naar uit
dat zijn zienswijze met bijbehorend financieel plaatje het wint van de
ingrijpende restauratie. Om een idee van de kosten te geven: totale
restauratie zou rond de 150.000 euro gaan kosten en een ‘opknap- en
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schoonmaakbeurt’ rond de 50.000 euro. Dan is de keuze, zeker in deze
tijd, snel gemaakt!
Het verschil in prijs zit hem zéker ook in het feit dat de uitvoerder zich
zal laten assisteren door mensen van de kerk (klussenklub). Maar de
klussenklub alléén redt dat ook niet, dus bij deze een oproep aan u zich
op te geven om assistentie te verlenen bij het karwei. Waar moet je dan
aan denken? Werkzaamheden van diverse aard. Van het nauwkeurig
reinigen van de pijpen tot het sjouwen van de onderdelen naar de
opslagruimte en weer terug en nog véél, véél meer…. We denken aan
een periode van ongeveer acht weken in het vroege voorjaar. Gewerkt
wordt dan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Assistentie is
op elk moment mogelijk. Een plan moet nog worden uitgewerkt, dus
de definitieve vorm en tijd zijn nog niet bekend!
Natuurlijk is er nog altijd geld nodig. Zo wordt bijvoorbeeld de
opbrengst van de beide zangdiensten (Oldenzaal zingt en de
volkskerstzang) geheel aan het onderhoud besteed. En wij nodigen een
ieder uit deel te nemen aan de mogelijkheid om een pijp te adopteren.
Meer informatie in de folder die in de hal bij de orgelpijp (en de
spaarpot) ligt.
Voor verdere vragen kunt u altijd terecht bij ondergetekende of bij
iemand van het college van kerkrentmeesters.
Met een muzikale groet, namens de orgelcommissie,
Koos Schollaardt

Oproep!
Het bloemenrooster heeft dringend dames en heren nodig die ca. 1x in
de vier of vijf weken de bloemen voor de zondag willen verzorgen.
Deze worden vrijdag bij de bloemenhoek telefonisch besteld en
kunnen zaterdags opgehaald worden. Zondag worden ze dan meegenomen naar de kerk. Het zal heel erg fijn zijn als mensen onze groep
willen komen versterken.
Met vriendelijke groeten, Brigitte Bosch
Telefoon 522873 / 0623845886 of e-mail brigittebosch@live.nl
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TIJDVERSCHIJNSELS
De stille generatie
Onze regionale krant heeft een serie aardige zomerverhalen, vind ik.
Ze zijn nog niet uitverteld nu ik dit stukje schrijf. Wekelijks wordt een
generatie behandeld. Je hebt de babyboom-, de verloren-, de
patatgeneratie en zo nog een paar leeftijdsgroepen. Ik vind de artikelen
leuk omdat het niet over zware thema’s gaat, maar over alles wat
generaties hebben gedaan, waar ze van genoten, wie ze bewonderden.
‘Human interest’ dus.
Tot half augustus heb ik moeten wachten op het portret van mijn
generatie. Ik was al bang dat ze die hadden bijgezet in de vaderlandse
geschiedenis. Ik was benieuwd hoe journalisten van de patatgeneratie,
die zulke verhalen schrijven, tegen mijn leeftijdsgenoten en mij
aankijken.
Zijn wij ook van een generatie met een naam? Jazeker. Wij schijnen
de geschiedenis in te gaan als De Stille Generatie. Ik wist dat niet, maar
vind het wel een passende typering. Wij, dat zijn de mensen die tussen
grofweg 1930 en 1945 zijn geboren – de generatie met de grootste
fractie in de kerken, volgens mij. De krant schrijft dat wij zo worden
genoemd omdat we, anders dan de babyboomers, de samenleving niet
ondersteboven hebben willen gooien.
Dat klopt. Onze ouders hebben in de oorlogsjaren wel gedroomd van
vernieuwen. Daar is na de bevrijding niets van terecht gekomen. Ze
zijn gewoon aan het restaureren gegaan, maatschappelijk maar
evengoed in hun geloofsbeleving. En wij groeiden op in het milieu van
je best doen en niet luieren. In de jaren vijftig gingen wij ons laten
gelden, zonder veel drukte. Ik heb er nooit goed tegen gekund dat de
tijd waarin ik de wereld en de liefde ontdekte, de saaiste naoorlogse
periode werd genoemd, maar spetterend was die tijd niet, als je nu
terugkijkt.
We hielden van Doris Day, lees ik in de krant, genoten van Ko van
Dijk en als we mochten dansen van thuis, deden we dat op muziek van
Benny Goodman. Ik had het lijstje graag nog aangevuld met
bijvoorbeeld Faas Wilkes, Wim Kan, IJzeren Wim van Est, John
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Wayne en Romy Schneider. Alles bij elkaar chauvinistisch,
romantisch en vooral braaf. Een keurige generatie.
Waar de journalisten zich volgens mij in vergissen, is de grote film
waar wij, stillen, van genoten. Ze hebben voor hun serie de componist
van de muziek voor Once Upon a Time in the West geïnterviewd. Wij
waren toch echt van eenvoudiger cowboyfilms. Zo geraffineerd, zo
kunstzinnig ook, waren die nog niet. Nee, onze cultfilms waren Sissi
en (zeker ook vanwege de muziek, die even onvergetelijk en
indringend is als de soundtrack van Once Upon a Time) Doctor
Zhivago. Bij alle twee is mijn hele generatie weggezwijmeld.
Mijn vrouw en ik volgen deze zomerweken de tv-quiz De Slimste
Mens. Daarin moesten vorige week twee radiopresentatoren van de
patatgeneratie tegen elkaar opbieden met hun kennis van Doctor
Zhivago. Ze hadden geen benul. Nooit van gehoord! Dan besef je dat
er toch wel een diepe kloof zit tussen die lawaaiige jongelui en onze
stille generatie. Ze zien ons stilletjes met een leesboek zitten, kennen
onze klassiekers niet en hebben vermoedelijk ook niet ècht in de gaten
waarom ze ons zo treffend hebben getypeerd.
Wij zijn van vóór de televisie en van vóór al die prikkels waardoor
jongeren ADHD oplopen en ‘patatters’ een burn out. Je moet, denk ik,
een gevoelige antenne hebben om te begrijpen dat het stille hoort bij
een diepgang waarin zich zonder bombarie wel degelijk veranderingen
voltrokken.
Deze ‘diepzinnigheid’ bedacht ik tijdens de kerkdienst op 13 augustus.
Op een paar babyboomers na zaten toen alleen ouderen in de Hofkerk,
de gastpredikant incluis. Geen nevendienst, niet zo’n mal zondagskind
en de dominee las zelf voor over Jezus’ lopen over de golven. Hij liet
ons eindeloos psalmen zingen. Maar hij zette de toon met Herman
Finkers’ woorden: “Als je opgegroeid bent met onbevlekte
ontvangenis, lopen over water en veranderen van water in wijn, kijk je
nergens van op”. Ik meende menige witte kuif stilletjes instemmend te
zien knikken. De verandering zit voor de stille generatie in nuances.
Wim Timmers
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VERWONDERING
Alleen bedoeld voor echte mannen.
“Met de bijbel en een biertje zuiver leren vloeken” kopte de Tubantia
enkele weken geleden in de rubriek Twente Vandaag. Kijk, wanneer
een artikel zó begint, ben ik meteen geïnteresseerd. Het bleek te gaan
om vijf mannen, allen lid van de Ontmoetingskerk in Rijssen. Zij
organiseren een zogenaamde BBB- bijeenkomst : Bijbel, bier, en
barbecue. Onder het het genot van een koud pilsje en een verse
braadworst ontmoet men elkaar tijdens een gezellig samenzijn en
wordt er gepraat over verschillende bijbelse thema’s. Maar ook andere
zaken passeren de revue: Gezin, werk etc… Tot zover kan ik het
initiatief van de vijf Rijssenaren alleen maar toejuichen. Maar…. op
de BBB zijn alleen mannen welkom. De vrouwen moeten thuisblijven,
althans, ze mogen niet mee. De motivatie voor dit mannen-samenzijn
luidt als volgt: Er is in de kerk te weinig te doen voor mannen. De kerk
is te soft geworden. Er wordt wel veel gedaan, maar allemaal met een
vrouwelijke inslag: praatgroepen, “zorg”dingen, bloemen….
De mannen menen hier met bier & barbecue dus iets tegenover te
kunnen stellen. Maar dat is nog niet alles: Er wordt gedart met
hooivorken, wedstrijdjes bierbuikvoetbal gehouden, en er mag zelfs
worden gevloekt. Want, weet men, “gvd” betekent eigenlijk letterlijk
“God verhoede het”. Dat wil ik best geloven, maar uit de mond van de
meeste mensen die ik hoor vloeken, klinkt het toch meestal een stuk
minder strelend….. Er mag echter gevloekt worden, want: “Wij
mannen zijn te soft gworden. We hebben te veel vrouwelijke
hormonen overgenomen”, aldus een predikant die de BBB opluistert
met inspirerende woorden. Die meent hij er dus op deze manier uit te
krijgen.
Het is ook nooit goed. Heeft de kerk eindelijk de duistere eeuwen van
kruistochten, inquisitie en ketterverbrandingen achter zich gelaten, zijn
we weer te soft geworden…. Maar wie zegt dat zorgen “soft” is? En
waarom moeten vrouwen altijd kunnen zorgen, en zouden mannen dat
nooit willen? En vanuit de bijbelse gedachte geredeneerd: wanneer
iemand toch wel zorgde, was Jezus het toch wel. Terwijl hij toch een
man was. En soft was dat zorgen toch zeker niet. Goed, Paulus sloeg
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misschien wat harder met de vuist op tafel, vrouwen hadden geen recht
van spreken, en moesten luisteren naar wat de mannen te vertellen
hadden. De kerk is natuurlijk lang gedomineerd door mannen. Maar
om nu te zeggen dat de balans helemáál is doorgeslagen naar de andere
kant…..? Dat gaat mij te ver.
Nogmaals, ik vind de BBB in Rijssen een prima idee van deze vijf
mannen. Alleen moeten ze de volgende keer hun vrouwen mee nemen.
Mits die met een hooivork kunnen darten natuurlijk.
Martin Kila.

Zangdienst 16 september
Op zaterdag 16 september wordt de traditionele zangdienst 'Oldenzaal
Zingt' weer georganiseerd in de Hofkerk te Oldenzaal aan de
Hofmeijerstraat.
Dit jaar hebben wij de medewerking van het koor 'Laus Deo' uit
Enschede. Dit mooie koor staat onder leiding van Jorrit Woudt.
Jorrit is behalve koordirigent ook een virtueus organist. Natuurlijk zal
hij ook op het orgel te horen zijn. Koos Schollaardt begeleidt de
samenzang van bekende liederen.
De toegang is vrij. Er wordt een collecte gehouden voor het groot
onderhoud aan ons mooie orgel in de Hofkerk. Na afloop kunt u nog
even napraten onder het genot van een kopje koffie of thee of een glas
frisdrank / wijn. Reserveer alvast de datum en komt in grote getale!
De aanvang is om 19:30 uur.
Koos en Ina Schollaardt

Filmavond op 28 september
Vanwege het Lutherjaar heeft de werkgroep Inspiratie & Bezinning
ervoor gekozen de film “Luther” (2003) te tonen. Aanvankelijk
zouden we deze film vertonen op 1 juni jl., maar omdat we toen te
weinig aanmeldingen binnenkregen (vanwege de vakantie wellicht),
hebben we besloten de filmavond te verplaatsen naar een later tijdstip,
nl. donderdag 28 september aanstaande.
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De film vertelt het levensverhaal van Maarten Luther en speelt zich af
in het Duitsland van de zestiende eeuw. Het leven van Maarten Luther
(gespeeld door Joseph Fiennes) wordt gespaard tijdens een
blikseminslag. Dit ziet hij als zijn roeping en Luther besluit een
Augustijner monnik te worden. Hij wordt priester maar krijgt steeds
meer innerlijke conflicten met hoe de Katholieke Kerk handelt, met
name door aan geld te komen door middel van aflaten. In 1517 spijkert
Luther zijn beroemde 95 stellingen op de deur van de slotkerk in
Wittenburg. Het gevolg daarvan is dat hij door de Katholieke Kerk in
de ban wordt gedaan. Maar in plaats van alleen te staan, krijgen zijn
denkbeelden steeds meer aanhangers en begint de Reformatie. Maar
deze volksopstand gaat ook gepaard met bloedbaden en ellende.
De avond begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur) met een korte
inleiding en vertoning van de film, gevolgd door een nabespreking en
een nazit. Aan deze avond zijn geen kosten verbonden, maar wij
vragen wel een vrije gift. Wilt u deze filmavond bijwonen dan kunt u
zich
opgeven
bij
Rianke
Lubberding,
per
e-mail:
rianke.lubberding@caiway.net of per telefoon: 0541 – 517667.

Bedankt
Op Zondag 9 juli ontving ik een prachtig boeket bloemen uit de
Hofkerk.
Hiervoor mijn hartelijke dank,
Groeten, Leo Elferink

Bedankje
Wij willen jullie bedanken voor het
prachtige boeket bloemen dat wij ter
gelegenheid van ons 60-jarig huwelijk op
zondag 30 juli mochten ontvangen.
Groeten, Herman en Jo Dingeldein

27

Hofkerk tennistoernooi 2017
Op vrijdagmiddag 8 september a.s. organiseren we van 13.15 uur tot
16.30 uur, het 5e Hofkerk tennistoernooi. Een minimum aantal
deelnemers van zes personen is wel een voorwaarde voor doorgang
van het toernooi. We spelen met tweetallen van wisselende
samenstelling. Het toernooi wordt weer gehouden op de tennisbanen
aan de Grevinkhof. Wie mee wil doen kan zich opgeven bij Bertus van
Dijk, telefoon 514470, e-mail bertusvandijk40@gmail.com of Joop
Bruil telefoon 0623109661, e-mail joopentoos@gmail.com. Kosten
bedragen €3,50 per persoon. Opgave kan tot en met 3 september.
Bertus van Dijk/Joop Bruil.

EEN VAKANTIEHERINNERING!!!
Wat een belevenis! En dan
te bedenken dat een mens
dit nooit van tevoren kan
bedenken. We kennen toch
allemaal deze uitlatingen.
En deze keer overkwam
het mij. En daarom schrijf
ik.
Het is vandaag zondag 25
juni 2017. Ik ben, samen
met mijn beide zussen, in
Noorwegen. Na de dood
van onze ouders houden
we twee keer per jaar een zussendag of zussendagen. Tot nu toe waren
we ergens in ons eigen land te vinden. In de afgelopen winter kwam
de term “buitenland “op de proppen. Een van mijn zussen heeft
vrienden, met logeerhuis!, in Noorwegen. Het gevolg: we zijn nu te
gast in een stadje aan de Oslofjord ten zuiden van Oslo. Alles goed: de
reis per auto en boot, de ontvangst, het weer, de natuur, de fjorden, de
sfeer onder ons, het eten, en nog veel meer. De eerste dag rustig aan en
dan maak je met elkaar plannetjes. Wat willen we zien en beleven?
Daarbij was ook het bekijken van een kerk in de buurt van Drammen.
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Die kerk is alleen maar geopend voor de dienst op zondag. Wat te
doen? Gewoon gaan!! Totaal onvoorbereid zijn we op stap gegaan.
Wat we beseften was dat we niets zouden verstaan noch begrijpen,
want we beheersen de Noorse taal niet.
Maar … wat waren we welkom, wat was het een mooie houten kerk
uit 1776, wat een blijde lutherse gemeente, wat een prachtige
doopviering voor drie kindjes, wat een aardige koster, mannen en
vrouwen in hun eigen klederdracht, wat een open ogende predikante,
wat een mooie standaard om kaarsjes op te steken, wat fijn dat er een
folder over het kerkgebouw in de Engelse taal was, het hield niet op!
En dan te bedenken dat er vandaag ook in onze Hofkerk een lutherse
dominee voorging!
Hoe kan het zo zijn? Wat naar boven is gekomen: er zijn veel
overeenkomsten in mijn beleven. En daar ben ik blij mee. Jullie
hopelijk ook!!
Geeke Koster

Kerkelijke mutaties:
Overleden:
1 mei 2017: Mevr. M.F. Tromp-Spang, Fonteinstraat 55
9 mei 2017: Mevr. H.J. Kanter-Pas, Tulpstraat 68
19 mei 2017: Dhr. J.W.H. Hietbrink, Vondellaan 47
3 juni 2017: Mevr. W.F. Bultje-de Vries, Fonteinstraat 55, A211
18 juni 2017: Dhr. R.H.H. Derks, Distel 17
Nieuw ingekomen:
Mevr. A.G. Ten berge-Krijgsman, Beatrixstraat 52b
Dhr. J. Bosch, St. Josephstraat 56
Verhuisd:
Dhr. H.A. Duijvenbode, van Marktstraat 2b naar Hunenborglaan 19
Dhr. F.J. Blom, van Peterskamplaan 73 naar Spinnekopmolen 23, de
Lutte
Mevr. L.R. Verloop-Endeman, Bloemenstraat 27 naar Monnikstraat 33
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Dhr. B.S. Kok, Aan ’t Verlaat 31 te Delft, naar Oosteinde 219 te Delft
Mevr. K. Kerkhof, Vivaldistraat 26 te Tubbergen naar Vivaldistraat 7
te Tubbergen.
Mevr. M.A. Veeneman, Nieuwstraat 2, de Lutte naar Boerrichterstraat
2, de Lutte
Dhr. B.J.M. Mulder en mevr. M. Mulder-Strijker, Duivekervel 46 naar
B.A.A. Engelbertinklaan 24
Overschrijving naar andere gemeente
Fam. Bosman, van Zevenblad 33 naar Zeelandstraat 7, Enschede
Dhr. B.G. Grevers, De Kalder 33 naar Eekmaatlaan 103, Enschede
Vetrokken uit gemeente
Mevr. Y.F. Adolfsen, van Alleeweg 44 naar Havikstraat 33 te Haarlem

Vergaderingen / bijeenkomsten
College van kerkrentmeester
Ouderlingenoverleg
Vergadering startzondag
St. Leendert Vriel
Moderamen
Diaconie
Hofavond
‘Oldenzaal Zingt’
Kerkenraad
St. Leendert Vriel
Lectorentraining
Jongvolwassenen
Filmavond
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Ma
Di
Woe
Ma
Ma
Ma
Woe
Za
Ma
Vrij
Di
Di
Do

28 aug.
29 aug.
30 aug.
4 sept.
4 sept.
11 sept.
13 sept.
16 sept.
18 sept.
22 sept.
26 sept.
26 sept.
28 sept.

20.00 uur
20.30 uur
19.30 uur
13.00-15.00
19.30 uur
20.00 uur
20.00 uur
19.30 uur
19.30 uur
15.00-18.00
10.00 uur
20.00-22.00
19.30 uur
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Hofstem
Mededelingen van de redactie
U kunt de kopij (bij voorkeur) digitaal aanleveren.
E-mail: hofstem@hofkerk-oldenzaal.nl

Uiterlijke
inleverdatum
21 sept.
vóór 18.00
uur

Getypte of handgeschreven kopij voorzien van
naam, adres en telefoonnummer inleveren op het redactieadres (zie
colofon pag. 2). Later aangeleverde informatie wordt niet verwerkt!
We proberen zoveel mogelijk de aangeleverde kopij te plaatsen.
Aangezien we aan een maximum aantal pagina´s zijn gebonden, kan
het voorkomen dat we uw bijdrage door moeten schuiven naar een
volgende keer. We zullen u hiervan altijd op de hoogte stellen.
De volgende Hofstem verschijnt: 29 september 2017
Redactie
Mevr. G. Schollaardt-v.d. Bent, telefoon (074) 278 28 10
Voor digitale reacties: hofstem@hofkerk-oldenzaal.nl
Redactiecommissie
Mevr. Y. Ponsteen
Dhr. W.P. Timmers
Dhr. W. Valkema
Productie
Dhr. H.J. Teunis
Coördinatie bezorging
Mevr. J. Timmers, telefoon 520477
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Diaconie
Dhr. F.J.C. Woordes
(administratie)
Look 55, 7577 GK Oldenzaal.
Telefoon 522 607.
Bankrekening:
NL42ABNA0595523544
Rekening t.n.v. Diaconie Hofkerk te
Oldenzaal

College van Kerkrentmeesters
Mevr. I.V. Simao (secretariaat)
Prins Hendrikstraat 214
7571 BW Oldenzaal
E-mail:
secr.ckrm.hofkerk@gmail.com
Telefoon 510645

Administratie kerkleden
E-mail: ledenadministratie@
hofkerk-oldenzaal.nl
Correspondentieadres:
Dhr. H. Meulenbeld
Dauwnetel 7, 7577 AG Oldenzaal
Telefoon 523013

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
Mevr. H.G. Arends-Bosink,
Alleeweg 1, 7587 NC De Lutte
Telefoon 551 502
* Aanvraag vervoer uiterlijk
zaterdagavond vóór 18.00 uur.

Verkoopadres collectebonnen
Dhr. G. Wellink
Burg. Tegelstraat 9,
7574 ZX Oldenzaal
Telefoon 513360
Dhr. A. Scholten
Seinelaan 21, Oldenzaal
Telefoon 532 182

Mevr. J. Meulenbeld (administratie)
Dauwnetel 7
7577 AG Oldenzaal
Telefoon 523 013
E-mail:
fahofkerkoldenzaal@gmail.com
Bankrekening:
NL60ABNA0595895700
Rekening t.n.v. Hofkerk
te Oldenzaal
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