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DE HOOFDHOF BERKUM 

predikant:       vacant  
JOP jeugdwerker:   Heidi Schröder         tel.  06-45254213   

h.schroder@protestantsekerk.nl  
        Werkdagen: dinsdag en donderdag    
kerkelijk bureau:    mw. K. Helder-Corporaal, Erasmuslaan 29, 8024 CT Zwolle  
        phelder@home.nl        tel.    453 30 84 
kerkgebouw:           Kerkweg 26, 8024 AN Zwolle     tel.   453 50 45 
                                hoofdhof@gmail.com 
koster:       mw. T. van Well, Aureliavlinder 36, 8016 HB Zwolle    
                   tel.    421 47 06  
scriba:       dhr. J. Wagteveld, Eikenlaan 37, 8024 CA Zwolle 
       jaapwagteveld@hotmail.com     tel.   454 72 33 
administrateur:      dhr. W. van der Meulen,       tel.  06-18441966 
                               w.meulen@home.nl 
internet:      www.hoofdhof.nl 
geestelijke verz.     
Berkumstede:     vacant 
 

KERNTEAM PASTORAAT 

Voor pastorale ondersteuning kunt u contact opnemen met de coördinator                      
mw. D. Lips-Makken, tel. 06-42841201. 
  
OPHAALMOGELIJKHEID VOOR KERKDIENST 

Indien u niet in staat bent op eigen gelegenheid de kerkdienst te bezoeken, dan bestaat 
de mogelijkheid opgehaald te worden. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw 
wijkdiaken of met Jan van der Meulen (diaconie), tel. 4542083. 

 

KERKTELEFOON 

Als u overweegt een abonnement op de kerktelefoon te nemen en u wilt eerst 
voorlichting, vraag dan uw diaken of ouderling of neem contact op met                              
dhr. W. Hornstra, Goudplevierstraat 61, tel. 453 71 45 of met dhr. H. Kooijker, Fivel 3, 
tel. 420 22 85. 
 

LITURGIE GROOT LETTERTYPE 

Wilt u in de dienst gebruikmaken van de liturgie met een groter lettertype, dan kunt u 
deze vinden in de hal. 

 

KOFFIEDRINKEN 

Na elke ochtenddienst bent u welkom om samen koffie te drinken. Voor de jonge 
gemeenteleden is er limonade. 

 

BANKREKENINGNUMMERS                           
Hoofdhofgemeente Zwolle            Rabobank:  NL71RABO 0377350893    
Hoofdhofgemeente inzake collectebonnen          Rabobank   NL50RABO 0313543216 
Diaconie PGB De Hoofdhof Zwolle            Rabobank:  NL58RABO 0387380442 
Diaconie Hoofdhofgemeente Zwolle t.b.v. ZWO  Rabobank:  NL05RABO 0373710992 
Kernteam Jongeren Hoofdhofgemeente Zwolle   ABNAMRO:NL49ABNA 0584963319  
  

mailto:phelder@home.nl
mailto:jaapwagteveld@hotmail.com
mailto:w.meulen@home.nl


3 
 
KERKDIENSTEN 
Zondag 3 februari   
9.30 uur       Ds. C. van den Broeke uit Kampen 
Organist       Jan Post 
1e Collecte      Werelddiaconaat/ 

Project Watersnood Bangladesh 
2e Collecte      Voor de Jeugd 
 

Zondag 10 februari   
9.30 uur       Ds. A.C. Bronswijk uit Deventer  
Organist       Gert de Jong 
Muzikale medewerking  Gospelkoor ‘One Spirit’ o.l.v. Jaco Lips 
1e Collecte      Voor de Kerk    
2e Collecte      Voor de Diaconie 
 

Zondag 17 februari     
9.30 uur       Ds. H.W. Vijver uit Oss 
Organist       Robert Helder 
1e Collecte      Kerk in Actie/Droogte Ethiopië  
2e Collecte      Voor de Kerk 
 

Zondag 24 februari    
9.30 uur       Mw. Ds. L.H. Woord uit Almere 
Organist       Robert Helder 
1e Collecte      Voor de Diaconie/Voedselbank 
2e Collecte      Voor de Jeugd 
 

Zondag 3 maart 
9.30 uur       Ds. W.P. Ferguson uit Zwolle  
Organist       Jan Post 
1e Collecte      Voor de Kerk 
2e Collecte      Voor de Jeugd 
19.00 uur Ichthuskerk  Sing-in 
Collecte       Voor de onkosten 
 
AMNESTY INTERNATIONAL 
Zondag 10 februari a.s. is weer de maandelijkse schrijfactie voor 
Amnesty International. Na de morgendienst liggen de brieven klaar in 
de hal van de kerk. Doet u mee? 
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BIJ DE DIENSTEN 
Gastpredikanten 
Op zondag 3 februari a.s. hoopt dr. C. (Leon) van den Broeke uit 
Kampen, bij ons voor te gaan. Zijn geboortedatum is 12 juli 1966. 
Dr. Van den Broeke is sinds 2016 Universitair Docent Kerkrecht aan de 
Theologische Universiteit te Kampen. Daarvoor heeft hij de gemeenten 
Bakkeveen, Biggekerke-Meliskerke, Sint Pancras en Amsterdam 
(predikant met bijz. opdracht) gediend. 
Ook is hij voorzitter Centrum voor Religie en Recht van Vrije Universiteit 
Amsterdam. 
 

Zondag 10 februari a.s. kunt u ds. Alfred C. Bronswijk, uit Deventer, tel. 
0570-656 238, als voorganger verwachten. Ds. Bronswijk is geboren 
op 28 februari 1942. Voor Berkum heeft hij  de gemeenten van Breda 
en Bloemendaal gediend.  Emeritus sinds 1 april 2004.  
 

Ds. H.W. Vijver uit Oss, tel. 0412-638 525, is de voorganger op zondag 
17 februari a.s. Hij is geboren op 21 februari 1949. Ds. Vijver is 
predikant geweest van de gemeente Gauw-Terzool. Hij was daar 
predikant met een bijzondere opdracht, namelijk studentenpredikant in 
dienst van de zending in Argentinië. Daarna was hij justitiepredikant in 
het Huis van Bewaring in Leeuwarden en vervolgens docent ethiek aan 
de Chr. Hogeschool Noord-Nederland. Ook heeft hij de gemeente Oss 
gediend. 
In 2012 ging dominee en docent Henk Vijver naar Colombia om voor 
Kerk in Actie het project 'Geloven in verzoening' op te zetten. In 
november 2014 rondde ds. Henk Vijver zijn werk in Colombia af.  
 
In de dienst van zondag 24 februari a.s. is mevrouw ds. L.H. Woord uit 
Almere, tel. 0527-253 2727, de voorganger. Zij is sinds 2013 
predikant/geestelijk verzorger.  

Kerkelijk Bureau / Klazien Helder 
 
AANBIEDING AFSCHEIDSCADEAU LILY BURGGRAAFF 
Op zondag 3 februari a.s. wordt na de morgendienst aan ds. Lily 
Burggraaff het afscheidscadeau van de Hoofdhofgemeente 
aangeboden.

Met vriendelijke groet, 
Jaap Wagteveld, scriba
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COLLECTE WERELDDIACONAAT 3 FEBRUARI 2019 
Water staat Bengalen aan de lippen. Bijna jaarlijks treden in 
Bangladesh de rivieren buiten hun oevers. Een ramp, maar ook een 
zegen omdat het rivierwater zorgt voor vruchtbaar land. De 
klimaatverandering heeft tot gevolg dat de overstromingen talrijker, 
heftiger en meer onberekenbaar zullen worden. Een goede 
voorbereiding is dan noodzakelijk. Door je huis op een hogere plek te 
bouwen bijvoorbeeld of op grotere afstand van de rivier. Of door een 
goed waarschuwingssysteem op te zetten, zodat mensen zichzelf en 
hun vee tijdig in veiligheid kunnen brengen. Een van de programma’s 
van Kerk in Actie is hierop gericht: medewerkers van lokale 
partnerorganisaties worden getraind in rampenpreventie.  
 
Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie partners in 
Bangladesh om de bevolking zo veilig mogelijk te laten leven, en 
andere werelddiaconale projecten.  
 
Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 
457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat februari.  
Meer informatie op www.kerkinactie.nl/watersnoodbangladesh  
 

Namens de ZWO-commissie, 
Carien Veenema 

 
VAN DE DIACONIE 
In de maand februari doet de diaconie een beroep op u voor de 
volgende collectes: 
 
Zondag 10 februari a.s. / Eigen diaconie 
Op deze zondag wordt er gecollecteerd voor de eigen diaconie. 
 
Zondag 24 februari a.s. / De Voedselbank 
Graag vragen we uw aandacht voor de Voedselbank in Zwolle. Zie de 
tekst in dit blad onder vermelding Inzamelingsactie voor de 
Voedselbank. 

Namens de diaconie,  
Miny Veenema 
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INZAMELINGSACTIE VOOR DE VOEDSELBANK 
De diaconie gaat van 22 februari tot en met 17 maart 2019 een 
inzamelingsactie houden voor de Voedselbank in Zwolle. Zij wil graag 
een steun zijn in de rug voor een groot aantal mensen die leven rond 
de armoedegrens.  
De Voedselbank koopt geen voedsel. Ze is afhankelijk van leveranciers 
en particulieren die producten beschikbaar stellen. 
Met elkaar proberen we de armoede die er nog bestaat enigszins te 
verlichten. 
U kunt de producten meenemen naar de kerk en deponeren in de 
aanwezige mand. Te denken valt aan lang houdbare en gezonde 
producten zoals: koffie, thee, rijst, pasta, houdbare melk, groenten en 
fruit in blik of pot, soepen in blik of pak, jam, pindakaas, en ga zo maar 
door. Tandpasta, wasmiddel en shampoo zijn ook van harte welkom. 
 

Wilt u liever geld geven dan kan dat natuurlijk ook. U kunt uw gift 
overmaken op rekeningnummer NL58 RABO 0387 3804 42 van de 
Diaconie van de PGB De Hoofdhof met vermelding: ten behoeve van 
de Voedselbank. 
De diaconie zal er zorg voor dragen dat de meegebrachte producten 
en de financiële bijdrage bij de Voedselbank terecht komen. 
 

Samen zetten we onze schouders onder deze actie! Alvast hartelijk 
dank! 

Namens de diaconie, 
        Miny Veenema 

 

VERANTWOORDING DIACONIE 
De uitgangscollecte gehouden op 16 december jl. na afloop van de  E-
meeting heeft € 153,70 opgebracht, met als bestemming Stichting 
Bartimeüs-Sonneheerdt in Zeist. Met een aanvulling vanuit de eigen 
kas van de diaconie is € 175,00 naar dit doel overgemaakt.  
 

Op 23 december jl. is er gecollecteerd voor uw eigen diaconie, met als 
resultaat een bedrag van € 148,00. 
 

In tegenstelling tot wat eerder is vermeld, is besloten om de opbrengst 
van de collecte van 30 december, zijnde € 177,60, voor de eigen 
diaconie, alsnog te bestemmen voor de Stichting Zending over 
Grenzen in Almere.  
De opbrengst is aangevuld met een bedrag vanuit de eigen 
diaconiekas zodat naar deze Stichting € 200,00 is overgemaakt. 
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Aan het eind van 2018 heeft de penningmeester een bloemengift 
ontvangen ter grootte van € 111,36, een doel waar niet alleen de 
gemeente tijdens de ochtenddienst van mag genieten, maar ook 
gemeenteleden die niet naar onze Hoofdhof kunnen komen. 
 

Via een van onze contactdames ontving ondergetekende een gift van 
€ 80,00 met een notitie voor welke doelen dit bedrag bestemd is, 
vanwege het niet meer aanwezig kunnen zijn tijdens onze 
ochtenddiensten. 
 

Aan het begin van een nieuw jaar geeft u wederom blijk dat u uw 
diaconie blijft steunen, zodat onze Hoofdhofgemeente ondersteuning 
kan blijven geven aan degenen die op één of andere manier onze hulp 
nodig hebben. 

Namens de diaconie, 
Jan Visscher, penningmeester 

 

NIEUWS UIT HET KERNTEAM EREDIENST  
voor de maand februari 
Op zondag 10 februari a.s. verleent gospelkoor One Spirit uit 
Westenholte haar medewerking aan de dienst. One Spirit staat onder 
leiding van Jaco Lips. 
 

Op hun website staat te lezen: 
“Wij zijn een enthousiast gospelkoor uit Zwolle. Met onze zang en 
muziek willen wij vertellen over de grote liefde van Jezus voor ons. Wij 
hebben een breed repertoire en treden op met geluidsband en 
pianobegeleiding maar ook met meerstemmige a capella nummers. 
Kwaliteit in klankkleur en dynamiek vinden wij erg belangrijk.  
One Spirit bestaat uit circa 25 zangers en zangeressen, onder leiding 
van onze inspirerende dirigent Jaco Lips.“ 

Namens Kernteam Eredienst,  
Hans Veenema 

 
GEMEENTEAVOND: VOORSTEL VAN KANDIDAAT PREDIKANT 
De kerkenraad nodigt u van harte uit voor de gemeenteavond 
op woensdag 13 februari 2019 om 19.30 uur in de Hoofdhof. 
De kerkenraad en de beroepingscommissie geven u informatie en 
gelegenheid om vragen te stellen over een kandidaat-predikant voor 
de Hoofdhof. 

Namens de kerkenraad,  
Jaap Wagteveld, scriba 



8 
 

 

VERKLARING VAN DE KERKENRAAD VAN DE PROTESTANTSE 
GEMEENTE “DE HOOFDHOF” TE BERKUM.  
In 2017 werd de ‘Nashville Verklaring’ gepresenteerd op een 
conferentie van de Baptistenkerk in de Verenigde Staten van Amerika. 
Het is een gezamenlijke verklaring over Bijbelse seksualiteit. In het 
weekend van 5 en 6 januari 2019 is de Nederlandstalige versie van 
deze verklaring uitgekomen. Dit zorgde voor onrust, ophef en ongemak 
onder mensen binnen en buiten de kerk.  
Ook leden van onze Protestantse Gemeente Berkum zijn geraakt door 
de Nashvilleverklaring en veel mensen zijn verdrietig over het feit dat 
door deze menselijke interpretaties van Gods bedoelingen voor ons 
mensen, de tegenstellingen tussen gelovige mensen worden 
benadrukt in plaats van dat wat ons verbindt. Daarmee is de verwarring 
in de samenleving aangewakkerd over wat het Christelijk geloof en 
Christen-zijn betekent.  
In 2016 hebben wij als Protestantse Gemeente Berkum met elkaar 
vastgelegd aan welke waarden wij als gemeente van Christenen 
herkenbaar willen zijn en wat wij als gemeente willen uitdragen. 
Namens de kerkenraad wil ik als bemoediging voor iedereen die door 
de Nashville-verklaring en de ophef daarover is geraakt, de boodschap 
van onze gemeente hier nog eens weergeven.  
 

Erik Lanning, preases  
 
 

De mensen van de Protestantse Gemeente Berkum  
willen JEZUS VOLGEN door EEN GOED MENS te ZIJN en 

AANDACHT VOOR ELKAAR te hebben.  
Wij vinden onze INSPIRATIE in de bijbel en proberen van daaruit 

elkaar te INSPIREREN.  
Wij voelen ons VERBONDEN in VRIENDSCHAP.  

Wij willen NIET (VER)OORDELEN maar wij gaan uit van 
(NAASTEN)LIEFDE en GELIJKWAARDIGHEID.  

Wij hebben RESPECT voor alle mensen en iedereen mag zich bij ons 
THUIS VOELEN.  

Wij zijn BELANGSTELLEND, SOCIAAL BETROKKEN en EERLIJK.  
Wij zijn ACTUEEL en TROUW.  

SAMEN zijn wij de Protestantse Gemeente “De Hoofdhof” te Berkum. 
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IN HET ZONNETJE 
Iedere zondag  weer staan er voorin de kerk en 
in de hal prachtige bloemstukken. We staan er 
misschien niet zo bij stil maar ga er maar eens 
een beetje dichterbij staan.  
Vooral bij bijzondere diensten zoals bij de 
Paascyclus of Pinksteren en Kerst. Waar halen 
ze de inspiratie vandaan?  

Deze groep slaagt erin dat wij bij elke dienst al kunnen beginnen met 
grote verbazing en in stilte te genieten van deze bloemenpracht.  
Het zijn de bloemendames: 
Nelly Blom, Roelie Drupsteen, Jetty ten Have, Janneke Jansen, Hermy 
Kemp, Els Pierik, Margien Tuinstra, Marjo Vrieling, Carien en Miny 
Veenema. 
 
De coördinatie tussen bloemendames en het contact met Diaconie, wat 
betreft naar welk gemeentelid de bloemen worden gebracht, is in 
handen van Jenny Wieten. 
 
Bloemendames heel erg bedankt en laat de zonnestralen van deze 
rubriek maar eens goed op jullie stralen. 
 
ONTMOETING IN HET HOOFDHOF-CAFÉ 
De eerste ontmoeting in het nieuwe jaar hebben we inmiddels weer 
gehad.  
En het was weer gezellig met een fijne opkomst.  
Onze volgende bijeenkomst staat gepland voor vrijdag 8 februari a.s. 
Was u of jij er nog niet, van harte uitgenodigd. 
Was je er al wel, dan weet je: verdere introductie is niet meer nodig. 
Wellicht ten overvloede, maar toch gemeld: iedereen is van harte 
welkom. 
De jeugdzaal is open vanaf 21.00 uur. Wij hopen u daar te begroeten. 
 
Mocht u deze avond verhinderd zijn: dit seizoen zijn er ook nog op     8 
maart en 5 april. Om vast te noteren. 
 

Namens de gastdames en -heren,  
Kees Willemstein 
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KOMEN JULLIE ÉÉÉÉTEN!? 
Uitnodiging  wijk etentje wijk 1, 2 en 5 
Op zaterdag 2 maart a.s. organiseren de wijken 1, 2 en 5 een 
gezamenlijk etentje van 18.00 tot 21.00 uur in De Hoofdhof.  
Het etentje is in de eerste plaats bedoeld voor de leden van 
bovengenoemde wijken, maar gemeenteleden uit andere wijken die 
graag mee willen doen zijn ook welkom.  
Bedoeling is dat de deelnemers zelf thuis hun favoriete gerecht voor 
een aantal personen maken en meenemen. Bent u daartoe niet in de 
gelegenheid, dan is dat geen enkel probleem. Er zijn vast genoeg 
anderen die een paar porties extra kunnen koken. In plaats van zelf iets 
te maken kunt u ook een kant-en-klaar toetje, een flesje wijn of ander 
lekkers meenemen. In goed overleg komen we daar vast wel uit.  
Aanmelden graag uiterlijk 17 februari a.s., telefonisch of per email bij: 
  

Nita Rozendal, wijk 2,  tel. 4538909, e-mail: nitarozendal@gmail.com 
Coby Bartels, wijk 5,  tel. 4525174, e-mail: j.bartels@tiscali.nl 
  

Wilt u bij het aanmelden doorgeven wat u van plan bent te gaan koken 
of kopen? 
We hopen op veel deelnemers en gaan er samen een gezellige avond 
van maken.  
U bent van harte uitgenodigd! 

Namens de drie wijkteams,  
Theo Zijlstra 

 
NAAR HARTENLUST ZINGEN!  
Op zondag 3 maart a.s. kan iedereen die er van houdt om samen te 
zingen weer zijn of haar hart ophalen!  
Om 19.00 uur start dan de Sing-in in de Ichthuskerk.   
 

De liederen zijn uitgezocht op het thema "Sta op en ga".  
De samenzang zal worden begeleid door Hielke Werkman en Rick van 
der Kamp op orgel en piano.  
Ook zal het blokfluitkwartet  BonTon deze avond meewerken.  
Presentatie is in handen van Desiree Lips.  
U bent allemaal van harte uitgenodigd!  

 

Tineke Berends en Desiree Lips  
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BESTE MENSEN VAN WIJK 6 
Om alvast te  noteren in uw agenda. Op 28 maart a.s. houden we weer 
onze jaarlijkse wijkavond in de Hoofdhof om 19.30 uur. 
Als gastspreker hebben we dhr. Jacob Versteegh uitgenodigd.  
Jacob is o.a. bekend van het Haersterveer en weet heel veel te 
vertellen over zijn reizen naar Japan en Frankrijk.  
Hij heeft een heel bijzonder orgeltje dat hij ook deze avond meeneemt 
en zal bespelen. 
Het belooft een boeiende en interessante avond te worden. 
Natuurlijk zijn ook andere belangstellenden hartelijk welkom! 
 

Vriendelijke groet, namens het wijkteam, 
Els Pierik  

 

JEUGDKERK  
Op zondag 20 januari was de eerste bijeenkomst van de jeugdkerk in 
2019. Het lijkt nog wat vroeg, maar we zijn van start gegaan met een 
thema rond de lijdenstijd. Het plan is om te proberen een zgn. 
"kruisweg" te maken. In  kerkgebouwen van de R.K. kerk is vaak zo'n 
Kruisweg, of statie te zien: een serie schilderijen (meestal 14 stuks), 
waarop allerlei gebeurtenissen uit de lijdenstijd te zien zijn.  
We hebben druk gebrainstormd over de vormgeving.  
Als het allemaal  lukt, zoals we hopen, wordt het vast prachtig. U krijgt 
natuurlijk te zijner tijd de resultaten te zien. 
Tot aan de zomervakantie is er gemiddeld  2 x per maand een 
bijeenkomst van de jeugdkerk. Door vakanties, E-meeting en kerkelijke 
feestdagen, is het niet gelukt om in een vast schema 2 x per maand bij 
elkaar te komen. We kondigen de bijeenkomsten steeds tijdig aan via 
de groepsapp. Heidi en ik zullen ongeveer om de beurt de leiding 
hebben. 
Jammer genoeg stopt Heidi met haar werkzaamheden in de Hoofdhof 
op 15 mei aanstaande. Ze zal dan ook geen leiding meer geven aan 
de jeugdkerk. In de periode tot aan de zomervakantie houden we het 
al gemaakte schema vast. We moeten voor het nieuwe seizoen, na de 
zomerstop, nog uitzoeken hoe we e.e.a. gaan regelen.  
U snapt dat het, zeker voor de jongeren, geweldig zou zijn als er in de 
gemeente iemand is die straks het stokje van Heidi over wil nemen. 
Tot zo ver. Wordt vervolgd. 

Hartelijke groet, ook namens Heidi, 
Jan Visser 
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SIRKELSLAG YOUNG VRIJDAGAVOND 1 FEBRUARI 2019 
Sirkelslag Young is de spannendste online wedstrijd die er is!  
Na de kids-editie in november 2018, is er in februari weer een editie 
voor jongeren uit klas 1 t/m 4.  
Het thema is: een nieuw begin.  
Het verhaal gaat over Jozef; soms maak je keuzes waar je achteraf 
spijt van hebt, loopt je leven niet zoals je zou willen, misschien zit je 
zelfs wel in de put en weet je niet hoe je daaruit moet komen. Je kunt 
altijd opnieuw beginnen, net als Jozef in de Bijbel.  
 
We verzamelen om 19:00 uur in de Hoofdhof en om klokslag 19:30 uur 
starten we de dvd en doen we allerlei hilarische spellen.  
Einde is om 22:00 uur. Doe jij mee? Stuur Heidi een mailtje of appje en 
je wordt op de hoogte gehouden! 
 
In tegenstelling tot wat eerder vermeld is, spelen we niet samen met de 
Ichthuskerk. Daar is tegelijkertijd een tafeltennistoernooi, zoals hier 
onder te lezen is. 
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MUZIEK MET EEN PLUS  
Een terugblik 
Wat een kwaliteit en wat een prachtig 
programma!  
Voor een doodstil en aandachtig luisterend 
publiek brachten The Gents een muzikale 

ode aan Maria en de vrouw in het algemeen. 
Vocale kunstwerken van alle tijden klonken, van de middeleeuwse 
componist Palestrina tot hedendaags werk dat speciaal voor The Gents 
is gecomponeerd. De mannen lieten zien dat ze  in alle muzikale stijlen 
thuis zijn. Wilt u nog even nagenieten? Kijk dan op de website 
www.muziekmeteenplus.nl. Daar staan een paar linkjes naar opnames 
gemaakt tijdens het concert. 
 
Zondag 10 februari a.s. 
Contrabassist James Oesi (geboren in London en opgegroeid in Zuid 
Afrika) is sinds zijn komst in 2009 naar Nederland een bekend gezicht 
in de klassieke en moderne muziekwereld geworden. Als één van de 
weinigen richt hij zich op de contrabas als solo-instrument.  
James Oesi  laat op een hele toegankelijke manier zien dat de 
contrabas niet alleen een begeleidend, maar ook een solo-instrument 
kan zijn.   
Dit concert speelt hij, samen met andere musici die hun sporen in de 
Nederlandse muziekwereld al volop verdiend hebben, een aantal 
sfeervolle stukken uit de romantische en de impressionistische tijd. Van 
Brahms tot Stravinsky in wisselende ensembles, met klarinet, viool en 
piano. 
Dit wordt een verrassend concert; echt Muziek met een Plus!  
 
De Meezing Mattheüs 
Zondag 7 april a.s. is dit jaar de dag van de Meezing Mattheüs.  
Deze keer worden alle koralen uit de Mattheüs Passion door een 
projectkoor onder  leiding van Martien Hovestad gezongen. Wilt u ook 
meezingen? Vergeet dan niet u op te geven voor de repetities. 
Als projectzanger(es) studeer je zelfstandig je partij in, waarbij je ook 
kiest of je in koor 1 of koor 2 meezingt. De dirigent kan eventueel helpen 
bij deze keuze. Belangrijk: er wordt verwacht dat je op de eerste 
repetitie je partij kent, er worden geen noten gestudeerd! 
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Opgeven voor het projectkoor kan nog tot 8 februari 2019.  
De repetities zijn op 6, 16, 20 en 27 maart, 3 en 5 april in De Hoofdhof. 
Kosten deelname:  
€ 45,00 inclusief koffie en thee. 
Bladmuziek wordt digitaal toegestuurd. 
Opgave via  jantine.kramer@ziggo.nl; graag stemgroep en koor 1 of 2 
vermelden. 
En natuurlijk valt er vanuit het publiek ook voldoende mee te zingen! 
 
De Nieuwsbrief 
Maandelijks brengt Muziek met een Plus  een e-mailnieuwsbrief uit.  
U kunt die toegestuurd krijgen als u uw mailadres doorgeeft aan 
muziekmeteenplus@gmail.com. Dan zorgen we ervoor dat u 
maandelijks op de hoogte blijft van alle nieuws rondom Muziek met een 
Plus. 
 
We zien u graag op zondag 10 februari a.s. om 15:00 uur  bij James 
Oesi. 

Muziek met een Plus in de Hoofdhof, 
Ab Kasper  

 

MUZIKALE KERSTNACHT 
 We beleefden op 24 december 
2018 een mooie, muzikale 
Kerstnacht, waarbij de kerk vol 
zat met mensen uit de Hoofdhof 
en de Ichthuskerk.  

Het fanfare ensemble 
MusicArdore zorgde voor de 
muzikale begeleiding, tevens 
bracht Piet Platenkamp enkele 
eigen geschreven liederen ten 
gehore.  

mailto:jantine.kramer@ziggo.nl
mailto:muziekmeteenplus@gmail.com
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FILMMARATHON ‘DE KRONIEKEN VAN NARNIA’  
OP ZATERDAG 23 FEBRUARI   

Voor de echte bikkels is er op 
zaterdag 23 februari een ruim 7 
uur durende filmmarathon..! 

 
We kijken ‘de kronieken van 
Narnia’, drie films, gebaseerd op 
de boeken van C.S. Lewis. 
In De Kronieken van Narnia staat 
de strijd tussen goed en kwaad 
centraal. Het is een verhaal over 
een magisch land, waar de bomen 
en dieren kunnen spreken. 
Regelmatig vinden er veldslagen 
plaats tussen reuzen, centauren, 
dwergen en faunen. De goede 
kant wordt in de strijd meerdere 
malen bijgestaan door vier 
kinderen: Peter, Susan, Edmund 

en Lucy Pevensie. En natuurlijk de machtige leeuw Aslan, wiens kracht 
bijna oneindig lijkt… 
 
C.S. Lewis,  en zijn vriend J.R.R. Tolkien (auteur van de Lord of the 
Rings-trilogie) waren lid van de Inklings, een informeel schrijvers-clubje 
dat bijeenkwam in de plaatselijke pub in Oxford om over nieuwe 
verhalen en schrijfideeën te praten.  
Al op zestienjarige leeftijd was Lewis gefascineerd door sprookjes, 
mythen en legenden. Mede door zijn levendige fantasie bracht deze 
fascinatie hem op het idee om de Narnia Kronieken te schrijven. 
 
We starten in De Hoofdhof om 14:00 uur ’s middags. Tussendoor eten 
we samen.  
We eindigen uiterlijk om 22:00 uur.                                   
 
Graag even aanmelden van tevoren bij Heidi.  
Alle jongeren zijn welkom! 

    Heidi Schröder 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjttKqazIbgAhXBKlAKHcSXAb0QjRx6BAgBEAU&url=/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=http://www.ako.nl/product/9789026622021/de-complete-kronieken-van-narnia-c-s-lewis/&psig=AOvVaw2hy-rua5uKUXeilj67boP3&ust=1548425261835724&psig=AOvVaw2hy-rua5uKUXeilj67boP3&ust=1548425261835724


16 
 

 

D-VOTE 
We hebben als koor een aantal prachtige optredens achter de rug. We 
hebben twee blokjes gezongen tijdens een kerstmarkt in Oudleusen. 
Een leuk georganiseerd evenement rondom de kerk. Het is een 
pittoresk klein kerkje waar D-Vote maar net op het podium past. Een 
bijzonder optreden tijdens een muzikale avond  waar meerdere 
muzikale optredens te zien waren. 
 
De bezoekers van de kerstmarkt konden tijdens tijdens de optredens 
binnenlopen zo vaak en zo lang als men wilde. Dat gaf enerzijds wat 
onrust, anderzijds een heel gezellige, ongedwongen sfeer. 
 
We hebben ook gezongen tijdens de kerstsamenzang in de Grote Kerk 
in Apeldoorn. We waren uitgenodigd door de Politiekapel Noord Oost 
Gelderland. U weet wel: het orkest dat bij D-Vote te gast was tijdens 
ons najaarsconcert in 2017. Het was heel bijzonder om in zo'n grote, 
monumentale kerk met ruim 800 man publiek te mogen zingen. We 
zongen 4 x als koor apart en 1 x samen met de politiekapel. 
 
Op kerstavond zijn we naar Almelo geweest. We mochten zingen in de 
kerstnachtviering van de Baptistengemeente aldaar. Het was een 
mooie dienst. 
 
Op dit moment zijn we druk aan het repeteren. Het grootste deel van 
D-Vote zingt mee in het grote gospelkoor van de productie: "Journey 
Through Black Gospel" in theater de Spiegel in Zwolle. 
 
Via een heel programma met koor, band,  soliste Gift Lediomo uit Zuid 
Afrika en Kine Fossheim uit Noorwegen en dat alles onder leiding van 
Richard Schoonhoven maakt het publiek een reis door de geschiedenis 
van de gospelmuziek. De moeite waard! Er zijn nu al kaarten te koop 
voor de concerten op 8 en 9 maart aanstaande. 
 
In een volgende Hoofdhof leest u meer over onze plannen voor de rest 
van het jaar. 

Met vriendelijke groet, namens D-Vote, 
Jan Visser 
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HET VAKANTIEBUREAU.nl: 
“VAKANTIES MET 
AANDACHT” 
Protestantse Kerk in Neder-
land (PKN) heeft een eigen 

organisatie, die vakanties organiseert voor senioren en voor mensen 
die in het dagelijks leven zorg nodig hebben:  
HETVAKANTIEBUREAU.nl. 
 

Hans en Miny Veenema hebben op zondag 20 januari 2019 na de 
morgendienst in De Hoofdhof een diapresentatie verzorgd over deze 
VAKANTIES MET AANDACHT. Zij zijn ambassadeurs en vrijwilligers 
van deze vakantieweken en hebben enthousiast verteld over hun 
ervaringen: “Zorgeloos genieten tijdens begeleide vakantie”. 
 

Vakanties voor senioren (met of zonder zorgbehoefte), en eventuele 
mantelzorger. 
Als u graag op vakantie wilt in Nederland maar ertegenop ziet om de 
vakantie zelf te regelen, kunt u kiezen voor een van de 72 vakanties 
van Hetvakantiebureau.nl. Tijdens deze vakanties voor senioren 
helpen onze vrijwilligers u bij praktische zaken en begeleiden u 
bijvoorbeeld bij uitstapjes of bij de diverse activiteiten. Heeft u zorg 
nodig? Onze gediplomeerde verpleegkundigen en verzorgenden 
continueren de zorg zoals u dat thuis gewend bent. Zij staan 24 uur per 
dag voor u klaar. 

Protestantse identiteit: 
Alle Vakanties met Aandacht hebben een open protestants-christelijk 
karakter. Een dominee of pastoraal medewerker verzorgt de viering en 
is beschikbaar voor een gesprek van hart tot hart als u daar behoefte 
aan heeft.  

Accommodaties: 
In 2019 zijn er zeven (geheel of deels) aangepaste vakantie-
accommodaties waar vakanties worden georganiseerd. Alle hotels zijn 
sfeervol, prachtig gelegen middenin de natuur en met een ruim aanbod 
van bezienswaardigheden en uitstapjes.  
Programma: 
Er is volop keuze in het activiteitenprogramma zoals een busreis, 
diverse workshops, een spelletje spelen of genieten van een 
muziekoptreden.  
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U kunt er ook lekker op uit gaan om te winkelen of een prachtige 
(rolstoel)fietstocht of (rolstoel)wandeltocht door de omgeving maken. 
Onze vrijwilligers gaan graag met u mee! Er is voldoende ruimte voor 
uw eigen wensen om bijvoorbeeld zelf iets te ondernemen of juist even 
niets te doen.  
 

Meerdere doelgroepen: 
Naast deze vakanties voor senioren (met of zonder zorgbehoefte), en 
eventuele mantelzorger, organiseert Hetvakantiebureau.nl ook 
VAKANTIES MET AANDACHT voor mantelzorgers en hun 
thuiswonende partner met dementie, voor mensen met een licht 
verstandelijke beperking en voor mensen met een visuele beperking. 
 

Vakanties voor mantelzorgers en thuiswonende partner met dementie.  
Als u, als mantelzorger, langdurig voor uw thuiswonende partner (of 
moeder, vader, vriendin, etc.) met dementie zorgt, is het fijn als u af en 
toe op adem kunt komen. Dat is belangrijk om de zware zorgtaak vol 
te kunnen houden. 
 
Hetvakantiebureau.nl kan de zorg tijdelijk van u overnemen terwijl u 
samen met uw partner op vakantie gaat in één van onze vakantiehotels 
op prachtige plekken als Ermelo (GLD), Mechelen (Z-L), Wezep (OV) 
en Doorn (UT). Tijdens deze vakanties worden diverse leuke 
activiteiten en uitstapjes georganiseerd waaraan u kunt deelnemen. 
Ook kunt u zelf uw momenten pakken om u terug te trekken of zelf iets 
te ondernemen. 
 
Deskundige vrijwilligers nemen, als u dat wenst, graag de zorgtaken 
van u over zodat u de mogelijkheid heeft om ook zonder uw partner 
activiteiten te ondernemen.  
U geeft zelf aan welke behoefte u heeft tijdens deze vakantie. Of het 
nu gaat om wat u samen of alleen wilt ondernemen, het overdragen 
van de zorg, of de behoefte aan een luisterend oor bij onze vrijwilligers 
of bij uw lotgenoten.  
Alles kan, alles mag! Onze vrijwilligers staan voor u klaar.  
Ook bij de pastor kunt u altijd terecht voor een persoonlijk gesprek. 
Deze vakanties worden met steun van Alzheimer Nederland 
georganiseerd. 
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Vakanties voor mensen met een licht verstandelijke beperking. 
In 2019 worden de diaconale vakantieweken voor mensen met een licht 
verstandelijke beperking in de prachtige vakantieaccommodatie Nieuw 
Hydepark in Doorn georganiseerd. Er zijn drie zomervakantie-weken 
(in juli en augustus) en een vakantieweek met Oud & Nieuw.  
Ervaren vrijwilligers, bekend met deze doelgroep, begeleiden bij de 
recreatieactiviteiten of bij het winkelen, of wandelen en fietsen op het 
landgoed en omgeving.  
Ook worden er leuke uitstapjes gepland. Het definitieve programma 
wordt nog gemaakt, maar denk aan een bezoek aan een stadje, een 
museum of een dierentuin en er zijn optredens van bijvoorbeeld een 
koor of een goochelaar.  
Tijdens de vakantieweek worden ook meerdere creatieve activiteiten 
georganiseerd waaraan men kan deelnemen. Deelname is altijd 
vrijblijvend. Het programma is gevarieerd en grotendeels toegespitst 
op de doelgroep. 
 

Vakanties voor mensen met een visuele beperking.  
Hetvakantiebureau.nl organiseert jaarlijks een aantal diaconale 
vakantieweken voor mensen met een visuele beperking, gecom-
bineerd met vitale senioren die geen of weinig lichamelijke zorg nodig 
hebben. De vakanties vinden plaats in Vakantiehotel Dennenheul in 
Ermelo; een kleinschalig hotel met een gezellige bar, restaurant, een 
mooi terras, sauna en fitnessruimte. Tevens is dit hotel aangepast voor 
mensen met een visuele beperking. In de directe omgeving en op het 
aangrenzende Landgoed Oud Groevenbeek zijn kilometers wandel- en 
fietspaden te vinden. Zeer de moeite waard is het nabij gelegen 
natuurpad, dat speciaal is ingericht voor mensen met een visuele 
beperking.  
Uiteraard bent u ook welkom in onze vakantieweken in andere 
accommodaties. Deze zijn niet aangepast maar onze vrijwilligers zijn 
uiteraard bereid om u te helpen waar nodig. 
 

Informatie VAKANTIES MET AANDACHT 
Wilt u ook zorgeloos vakantie vieren en de Vakantiegids 2019 van 
Vakanties met Aandacht of de losse folders voor de specifieke 
doelgroepen ontvangen? Neem dan contact op met 
Hetvakantiebureau.nl in Doorn: tel. 0343-745890, e-mail 
info@hetvakantiebureau.nl.  

mailto:info@hetvakantiebureau.nl
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Ook kunt u op www.hetvakantiebureau.nl deze Vakantiegids 2019 
inzien en het reserveringsformulier downloaden. 
 
BIJZONDERE VAKANTIES 
Naast bovengenoemde Vakanties met Aandacht worden via 
HETVAKANTIEBUREAU.nl ook nog zorgvakanties en 
seniorenvakanties georganiseerd onder de naam Bijzondere 
Vakanties.  
Deze Bijzondere Vakanties werden daarvoor meer dan 60 jaar door het 
Rode Kruis georganiseerd en hebben dan ook een meer algemene 
identiteit.  
Deze Bijzondere Vakanties zijn volledig verzorgde vakanties voor 
mensen die graag eropuit willen maar dat zelfstandig niet (meer) 
kunnen, durven of willen, omdat zij dagelijks zorg nodig hebben door 
een lichamelijke of verstandelijke beperking. Deze Bijzondere 
Vakanties vinden (ook weer verspreid over heel 2019) plaats in het 
statige landhuis Hotel IJsselvliedt in Wezep en in de monumentale 
kasteelhoeve Hotel De Heerenhof in Mechelen. Ook is er in 2019 een 
vaarvakantieweek op het schip de Prins Willem Alexander. 
 

Voor meer informatie: www.bijzonderevakanties.nl, tel. 0343-745895. 
Zij kunnen u ook de Vakantiegids 2019 van Bijzondere Vakanties 
toesturen. 

Contactpersoon Diaconie:  
Jan van der Meulen, tel. 4542083 

 
VERJAARDAGSFONDS 
Ter ondersteuning van projecten in Oost- Europa is in het 4e kwartaal 
van 2018 een bedrag van € 342,60 binnengekomen. 
Na afsluiting van het afgelopen jaar wil ik namens de diaconie allen 
bedanken die zich hebben ingezet om de verjaardagsenvelop te 
bezorgen en/of deze weer hebben opgehaald. 
 

Mede door uw inzet kan het Oost-Europaproject rekenen op een goede 
donatie. 
En natuurlijk ook alle gevers en geefsters bedankt voor uw gift. 
 

Wij hopen ook in 2019 weer op u te mogen rekenen. 
Dick Blom 

http://www.hetvakantiebureau.nl/
http://www.bijzonderevakanties.nl/


21 
 

 

Nieuwsbrief nr.2 

WIE GAAN ER MEE  
MET DE JONGERENREIS NAAR ROEMENIË 17 T/M 27 JULI 2019 ? 
  

Charlotte van den Belt, Roos Bijleveld, 
Rachel Oostenbrink, Esther Oude 
Wesselink, Henriette Rohaan, Marjet 
Zijlstra, Elias Balke, Josjah van Dijk,  
Sven Vogel, Annemarie Remmink,  
Dineke Rohaan, Henk Slomp, Elisa Tolud 
en Gerita de Visser. 

 
DE EERSTE ACTIES                                                                           
brachten € 1.474,35 op  

Vooraf werden in de kerkdiensten de acties 
door de jongeren zelf onder de aandacht 
gebracht.                                                                                                                      

15 december: kerstmarkt de Bolder                                                                                

 
 
 
Al vroeg stonden de jongeren op een mooie plek lootjes te verkopen. 
Er waren mooie prijsjes te winnen en Rachel zong kerstliederen.  
Opbrengst: € 254,25.   
                                                                                                                              
Josjah liet voorbijgangers groene pesto proeven.  
Moeder Julia ging aan het werk en hij bracht de glazen potjes 
persoonlijk bij de mensen langs. Opbrengst: € 143,00. 
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16 december: soep in De Hoofdhof: 
Drie grote pannen soep stonden te 
pruttelen en na de dienst genoten 
velen van die lekkere soep.  

Opbrengst: € 126,20.                                                                                                

 
 

 
 
 
29/31 december: 
oliebollenverkoop:  
 
 
 

Henk en de jongeren waren om 6 uur al aan de gang.  
Zaterdag en maandagmorgen werd er al vroeg gebakken en afgehaald 
in de Sionskerk en het oliebollencafé in De Hoofdhof.  
Opbrengst: € 950,90. 

Wist je dat… 
13 december de tickets geboekt zijn?  
… wij zowel in Roemeense als Hongaarse dorpen te gast zijn?      
 
Nieuw woord  Roemeense       

schrijfwijze   uitspraak   
                              

Goedemorgen  buna dimineata  boena dimineata   
Goedemiddag  buna ziua   boena ziwa 
 

      Hongaarse 
      schrijfwijze   uitspraak      
Goedemorgen  jó reggelt   jó rekkèlt                                       
Goedemiddag  jó nappot   jó noppot                                         
 

Pas op: Als je tegen Hongaren zegt: “mooi”, denken zij aan vieze 
kleine beestjes.                                                               
Als je tegen Roemenen “proost” zegt, noem je hem/haar “idioot”. 
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Waarom trekken zoveel Nederlandse groepen 
naar Roemenië? 
In 1920 hebben de Geallieerden 71% van 
Hongarije aan andere landen gegeven (het witte in 
het midden dat overbleef is Hongarije nu. In 
Roemenië (zie het rechtse gedeelte), waar 

1.700.000 Hongaren wonen, zijn dezelfde protestantse kerkdiensten 
als in Nederland. Ook spreekt het aan dat de mensen zo geleden 
hebben onder de strenge dictatuur van Ceausescu. 
  

Nog meer acties: 2 maart pannenkoekenrestaurant + spel/filmavond 
kinderen, 23 maart rond de Bazaar. De jongeren hebben sponsor-
kaarten gekregen, vul er een in en help mee de reis tot een succes te 
maken!   
Maandelijks verschijnt de nieuwsbrief op groepsapp/facebook/ 
websites/kerkbladen.                                                                        
Alle giften van harte welkom op rekeningnummer  NL58 RABO 0387 
3804 42 ten name van PGB de Hoofdhof Zwolle, met vermelding: 
Jongerenreis Roemenië.   
Info: jongerenreiszwolle@gmail.com, Heidi Schröder: 06- 4525 4213 of 
Gerita de Visser 06-1306 0300  
 

PANNENKOEKENRESTAURANT door jongeren 
Roemeniëreis 
Smullen en spelen op zaterdag 2 maart a.s. in de 
Sionskerk voor kinderen t/m groep 8. 
Houd jij van lekker eten, spelen en film kijken? 
Houd dan zaterdag vanaf 17.00 uur vrij! Door de 
jongeren die deze zomer meegaan op de 

jongerenreis naar Roemenië wordt een leuke, gezellige en smakelijke 
middag/avond georganiseerd.  
We gaan:  -  spelletjes spelen. 

            -  pannenkoeken eten. 
-   voor de oudere kinderen nog lekker een film kijken.  
-   nodig ook je vriendjes en vriendinnetjes uit!!  

Wij vragen een vergoeding om onze kas voor de reis weer een beetje 
te kunnen spekken. Iedereen krijgt nog een uitnodiging met informatie. 
Opgeven of informatie kan alvast via jongerenreiszwolle@gmail.com.                              

 

Gerita de Visser 

mailto:jongerenreiszwolle@gmail.com
mailto:jongerenreiszwolle@gmail.com
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COLLECTE OPBRENGSTEN 
De opbrengsten van de collecten in de afgelopen periode waren: 

 
16-12-18 Diaconie-Bartimeüs       € 153,70 
16-12-18 Vesper           €   44,60 
23-12-18 Kerk            € 223,70 
23-12-18 Diaconie          € 148,00 
25-12-18 Diaconie - Kinderen in de Knel   € 429,70 
25-12-18 Kerk            € 242,30 
30-12-18 Diaconie          € 177,60 
30-12-18 Kerk            € 151,72 
06-01-19 Kerk            € 135,50 
06-01-19 Diaconie          € 133,30 
07-01-19 Koffie            €   99,10 
07-01-19 Verjaardagsfonds 4e  Kwartaal 2018 € 342,60 
13-01-19 Kerk            € 146,89 
13-01-19 Bloemen          € 142,25 
20-01-19 Diaconie          € 153,80 
20-01-19 Kerk            € 146,07 
 

Collectebonnen 
- Collectebonnen zijn verkrijgbaar in vellen van 20 bonnen à € 2,00 
 (€40,00), 20 bonnen à €1,00 (€20,00) en van 20 bonnen à € 0,50 
 (€10,00). Graag opgave van het aantal vellen per waarde. 
- Bestellingen vanaf € 50,- door overboeking op Rabobankrekening 
 van de kerk: IBAN: NL 50 RABO 0313.5432.16 t.n.v. “Hoofdhof-
 gemeente inzake collectebonnen”, waarna u de bonnen krijgt 
 thuisbezorgd. Levertijd is maximaal 3 weken. 

 Gerard Gerritsen 
College van Kerkrentmeesters 

 

ZAALRESERVERING 
Voor het reserveren van een zaal, bijv. voor uw vergadering, 
bijeenkomst of receptie, verzoeken wij u, bij voorkeur per mail, contact 
op te nemen met de koster/beheerder, mw. Truus van Well.  
Het mailadres is: hoofdhof@gmail.com 
Ook kunt u gebruik maken van het reserveringsformulier in de hal van 
de kerk bij het publicatiebord. 

mailto:hoofdhof@gmail.com
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Wilt u bij aanvraag en/of reservering de volgende gegevens 
opgeven/noteren: 
- commissie/groep     
- tijdstip aanvang en einde 
- datum        
- wel/geen koffie c.q. thee 

- aantal personen     
- eventuele zaalopstelling 
- naam, tel.nr. aanvrager   
- zo mogelijk e-mailadres. 

 

Mocht uw aanvraag een reserveringsprobleem geven, dan wordt er 
contact met u opgenomen om een oplossing te vinden. 
Digitale agenda 
Op de website van de Hoofdhofgemeente (www.hoofdhof.nl) wordt een 
digitale agenda bijgehouden, zodat u bij het plannen van een datum 
voor een bepaalde activiteit kunt nagaan of op dezelfde dag of in 
hetzelfde weekend een vergelijkbare activiteit in het centrum plaats 
vindt. 
Het bijhouden van deze agenda wordt door de beheerster gedaan in 
samenwerking met de websitebeheerder. 

College van Kerkrentmeesters 
 

 
AGENDA 
01-02  Sirkelslag Young, de Hoofdhof       19.00 uur 
08-02  Hoofdhofcafé, de Hoofdhof         21.00 uur 
10-02  Schrijfactie Amnesty International 
   In de hal van de kerk, na de morgendienst 
10-02  Muziek met een Plus, de Hoofdhof      15.00 uur 
13-02  Gemeente-avond, de Hoofdhof        19.30 uur 
22-02 t/m 
17-03  Inzamelingsactie Voedselbank 
23-02  Filmmarathon, de Hoofdhof    14.00 uur - 22.00 uur 
 
02-03  Pannenkoekenrestaurant, Sionskerk     17.00 uur 
02-03  Etentje wijken 1, 2 en 5, de Hoofdhof      18.00 uur  
03-03  Sing-In, Ichthuskerk           19.00 uur 
28-03  Jaarlijkse wijkavond, wijk 6, de Hoofdhof    19.30 uur 
 
07-04  Meezing Mattheüs, de Hoofdhof       15.00 uur 
 
 
 

http://www.hoofdhof.nl/
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KOPIJ DE HOOFDHOF 
Het volgende kerkblad verschijnt op 28 februari 2019 en bevat 
gegevens over de maand maart 2019.  
U kunt uw kopij inleveren bij de heer J. Wagteveld, Eikenlaan 37, 8024 
CA, tel. 45 47 233 tot uiterlijk maandag 18 februari 2019. 
 
De redactie verzoekt u vriendelijk uw berichten schriftelijk in te 
leveren via e-mail: jaapwagteveld@hotmail.com 
 

mailto:jaapwagteveld@hotmail.com

