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DE HOOFDHOF BERKUM 

predikant:  mw. ds. L.A. Burggraaff, Wipstrikkerallee 48, 8023 DK Zwolle
 l.a.burggraaff@planet.nl        tel.  453 29 33 
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.G. 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 
(boekhouding kerk/VVB administratie en incasso) 

penningmeester: dhr. A.J. van der Haar,       tel. 06-20983327 
a.j.vdhaar67@gmail.com 

           (financiën/jaarverslag/betalingen/collecten)            
internet:         www.hoofdhof.nl 
geestelijke verz.      mw. E.C. Pierik, Prinsenhoven 42, 8331 JS Steenwijk 
Berkumstede:                tel.   453 55 97 

        

 
 

KERNTEAM PASTORAAT 

Voor pastorale ondersteuning kunt u contact opnemen met de coördinator Fokje 
Duursema, tel. 454 61 55. 

  

 

 

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, Geleen 37, tel. 453 71 45 of met dhr. H. Kooijker, Fivel 3, tel. 420 22 85. 
 
LITURGIE GROOT LETTERTYPE 

Wilt u gebruikmaken van de liturgie met een groter lettertype in de dienst, 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    
Diaconie Hoofdhofgemeente Zwolle      Rabobank: NL58RABO 0387380442 
Diaconie Hoofdhofgemeente Zwolle t.b.v.     ZWOSKG:  NL06FVLB  0635805421 
Kernteam Jongeren Hoofdhofgemeente Zwolle  ABNAMRO:NL49ABNA 0584963319  

mailto:l.a.burggraaff@planet.nl
mailto:phelder@home.nl
mailto:jaapwagteveld@hotmail.com
mailto:w.meulen@home.nl
mailto:a.j.vdhaar67@gmail.com
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KERKDIENSTEN 
 
Zondag 5 februari 
9.30 uur     Ds. A. Pietersma uit Zwolle 
Organist     Henk Hoeksema 
1e Collecte    Kerk in Actie: Werelddiaconaat  
2e Collecte    Voor de Jeugd 
 
Zondag 12 februari 
9.30 uur     Ds. L.A. Burggraaff 
Organist     Gert de Jong 
1e Collecte    Voor de Kerk 
2e Collecte    Voor de Diaconie 
 
Zondag 19 februari 
9.30 uur     Ds. A.C. Bronswijk uit Deventer 
Organist     Fred Pals 
1e Collecte    Voor de Diaconie/Eetcafé Zwolle 
2e Collecte    Voor de Kerk 
 
Zondag 26 februari 
9.30 uur     Ds. L.A. Burggraaff 
Organist     Gert de Jong 
1e Collecte    Voor de Kerk 
2e Collecte    Voor de Diaconie 
19.00 uur    Vesperdienst 
Pianist     Jaco Lips 
 
Zondag 5 maart  Begin 40 dagen tijd 
9.30 uur     Mw. H. Boersma uit Hoogeveen 
Organist     Henk Hoeksema 
1e Collecte    PKN: Binnenlands Werelddiaconaat 
2e Collecte    Voor de Jeugd 
  
 
AMNESTY INTERNATIONAL 
Op 12 februari a.s. weer de maandelijkse schrijfactie voor Amnesty  
International. Na de morgendienst liggen de brieven klaar in de hal 
van de kerk. Doet u ook weer mee? 
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BIJ DE DIENSTEN  
Gastpredikanten  
In de dienst van zondag 5 februari a.s. zal ds. A. Pietersma uit Zwolle, 
tel. 454 33 81, als predikant optreden. Ds. Pietersma was tot zijn 
emeritaat,  april 2013, voorganger van de Open Kring in Stadshagen. 
Hij heeft eveneens de gemeenten Dirkshorn en Veenendaal gediend. 
De geboortedatum van ds. Pietersma is 9 april 1948. 
 

Zondag 19 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. Vòòr Berkum heeft hij  de gemeenten 
van Breda en Bloemendaal gediend.  Emeritus sinds 1 april 2004.  
 

Kerkelijk Bureau / Klazien Helder 
 

COLLECTE KERK IN ACTIE  
Werelddiaconaat 5 februari 2017 
Nootmuskaat is de belangrijkste 
inkomstenbron voor meer dan de helft 
van de bevolking op de Noord-Molukken. 
Vanwege problemen met een schimmel 
hebben boeren in deze Indonesische 
provincie echter moeite om een goede 
kwaliteit nootmuskaat te leveren. Door de 
slechte kwaliteit krijgen de boeren nu een 
lage prijs voor de nootmuskaat. Kerk in 
Actie draagt al enkele jaren bij aan het 
organiseren en trainen van boeren. 
Vrouwen krijgen daarbij in het bijzonder 
aandacht, omdat zij minstens de helft van 

het werk doen, maar vaak achtergesteld zijn en minder loon 
ontvangen. Op zondag 5 februari collecteren we voor het 
werelddiaconale werk van Kerk in Actie, zoals het werk van Swantara.  
 
Geeft u ook? U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL 89 ABNA 
0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat. 
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? 
Hartelijk dank! 

Namens de ZWO-commissie, Carien Veenema 
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VAN DE DIACONIE 
In de maand februari 2017 doet de diaconie een beroep op u voor de 
volgende collectes. 
 

12 en 26 februari a.s. 
wordt gecollecteerd voor uw eigen diaconie. 

 

19 februari a.s., Eetcafé 
In Zwolle wordt al meer dan 15 jaar op woensdagavond een gratis 
maaltijd verstrekt aan dak- en thuislozen en zwakkeren in onze 
samenleving. Deze maaltijd wordt georganiseerd door de stichting Er 
is Hoop Zwolle, een initiatief vanuit de christelijke kerken in onze 
woonplaats.  
De medewerkers van het Eetcafé zijn allemaal onbetaalde 
vrijwilligers, die wekelijks zorgen voor een maaltijd in de WRZV- 
hallen.   
Wilt u een extra gift hiervoor geven dan kan dat op rek.nr. 387357599  
t.n.v. Stichting Er is Hoop te Zwolle o.v.v. het Eetcafé. Voor extra 
informatie en contact: chr.eetcafe@gmail.com of 06-150 137 60.  

 Namens de diaconie, 
Jan Flokstra 

KINDERNEVENDIENST 
Het thema van de afgelopen maanden was ‘Maak het mee’, maar de 
komende weken gaan de verhalen een stap verder.  
Je kunt het niet alleen meemaken, je kunt er ook aan meewerken. 
Iedereen heeft zijn of haar eigen talenten, een eigen taak om Gods 
goede wereld dichterbij te brengen. Doe maar mee - op jouw eigen 
manier, met de kwaliteiten die jij hebt gekregen. 

Op zondag 5 februari 2017 lezen we 
Matteüs 5:13-16 

Het thema is: Ik zie het aan je. 
Vandaag vertelt Jezus over het zout van 
de aarde en het licht van de wereld. Hij 
vertelt dat zijn volgelingen de wereld 
anders kunnen maken. Ze geven smaak 
aan de wereld, ze zorgen dat de wereld 

langer meegaat. En ze stralen, als een lamp op een standaard of een 
stad op een berg. 
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Dat is wel genoeg is het thema van zondag 12 februari a.s. 
Is dat eerlijk? Mensen die te elfder ure zijn gaan meehelpen, maar 
toch hetzelfde krijgen als de 
arbeiders die de hele dag in 
de brandende zon hebben 
gewerkt? Dit verhaal ‘schuurt’. 
Het is geen wonder dat de 
arbeiders van het eerste uur 
protesteren.  
De laatsten worden de 
eersten. Mattheüs 20: 1 – 16 
wordt gelezen. 

 
 

Woorden zaaien  
We lezen zondag 19 februari a.s. 
Lucas 8: 4-15. We horen Jezus 
vertellen over de zaaier. Zoals de 
zaaier zijn zaad in het rond strooit, 
zo wordt het woord van God over 
de wereld uitgezaaid. Overal 
dwarrelt het neer. Op sommige 
plekken komt het tot bloei, op 

andere plekken komt er niet veel van terecht.  
 
Het thema van zondag 26 februari is Wie ziet 
het?  
Wie ziet wat er met Pasen zal gebeuren? De 
leerlingen begrijpen het niet.  
Wat anderen niet zien, ziet de blinde man uit 
het verhaal van vandaag wel. Hij wordt door 
Jezus genezen.  
Maar hij is niet de enige: alle mensen die 
getuige zijn van dit voorval, brengen hulde 
aan God. Zij hebben het gezien! We lezen 
Lucas 18: 31-43. 
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VERANTWOORDING DIACONIE 
Tijdens de morgendiensten van 11 en 18 december 2016 is er 
gecollecteerd voor uw eigen diaconie. De opbrengst van deze 
collectes is geweest € 175,70 en 170,05.  
De gehouden collecte op 1 januari 2017 gaf een bedrag te zien van   
€ 96,38. 
 
In december heeft uw diaconie een tweetal giften mogen ontvangen 
tot een bedrag van € 45,00. Voor zover aangegeven heeft de 
penningmeester deze giften doorbetaald naar de aangegeven 
bestemmingen. 
Mede namens de collega-diakenen wederom hartelijk dank. 
 

Jan Visscher, penningmeester 
 

 
EEN “BIJZONDERE”  ZONDAGMORGEN 
Een aantal weken geleden, om precies te zijn 18 december, had het 
Hoofdhofkoor een “bijzondere” avond in de Hoofdhof. 
Het oratorium “Licht en Vrede” werd voor een volle kerk uitgevoerd. 
Eén van de gastleden van het koor was Marie-José Dusseldorp. Zij is 
pastor in de gevangenis in Zwolle.  
 
Van haar kwam de vraag of het koor op zondag 8 januari 
kerstliederen kon komen zingen in de gevangenis. 
Zij ging voor in de dienst die in het teken stond van “Driekoningen” en 
konden wij liederen zingen uit het oratorium en de kerstmorgen. 
Er waren ongeveer 35 dames in de dienst, die gehouden werd in een 
gedeelte van de sportzaal. De heren hadden om 10.30 uur een 
dienst. 
 
Van te voren was er een “verwachtingsvolle” spanning wat ons te 
wachten stond, maar na afloop waren we onder de indruk van de 
dienst en hadden het niet willen missen.                  
We waren blij dat we om 10.00 uur konden ‘zingen’ “Ik zie een poort 
wijd open gaan”. Wat een voorrecht om vrij te zijn! 
 

Een bajesganger 
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GROOT HUISBEZOEK WIJK 5  
WELK KERKLIED IS UW FAVORIET? 
Het wijkteam van Wijk 5 nodigt de leden van haar wijk deze maand uit 
voor het Groot Huisbezoek. We willen samen in gesprek gaan over 
uw favoriete kerklied. Een gezongen lied spreekt ons vaak intenser en 
directer aan dan gesproken of geschreven woorden.  
Door een lied te zingen komen we soms gemakkelijker bij onze 
diepere emoties. We hopen dat u daarvan iets met uw wijkgenoten 
wilt delen. Waarom spreekt juist dat ene lied u zo aan?  
Aan welke gebeurtenis in uw (geloofs)leven herinnert het u? Waarom 
wordt u net door die ene zin zo geraakt? Uit welk lied haalt u troost, 
hoop of vertrouwen?  
Is er een bepaalde liedtekst die u door moeilijke momenten heen 
sleept? Of is het een bijzondere melodie die een speciaal gevoel bij u 
oproept? 
 
We ontmoeten u hiervoor graag op één van de volgende momenten: 
- maandagmiddag 6 februari a.s. van 15.00 tot 17.00 uur, thuis bij  

Theo en Aafke Zijlstra, Campherbeeklaan 105 
of 

-   woensdagavond 15 februari a.s. van 19.30 tot 21.30 uur, thuis bij   
Jan en Coby Bartels, Erasmuslaan 20. 

 
Voor een goed gesprek is het van belang dat de groep niet te klein, 
maar ook niet te groot is. Om hier zo nodig wat op te kunnen sturen, 
vragen we u om ons van tevoren te laten weten of u komt, en welke 
dag uw voorkeur heeft. Dit kan bij Coby Bartels, tel. 4525174, email: 
j.bartels@tiscali.nl.  
Vergeet niet om uw liedboek mee te nemen, zodat u kunt meelezen 
(en zingen!) 
 
Mocht u tot een andere wijk behoren, maar toch graag mee willen 
doen, dan bent u van harte welkom. Bij veel belangstelling kunnen we 
desnoods een 3e middag of avond organiseren. 

 
Namens het wijkteam van Wijk 5,  

Theo Zijlstra 
 

 

mailto:j.bartels@tiscali.nl
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UITNODIGING STUDIE-AVOND WOENSDAG 8 FEBRUARI A.S. 
Waar een Woord is, is een weg.  
 
Toelichting op de nota ‘Kerk 2025’ door ds. C. van den Broeke. 
 
Een jaar geleden publiceerde de PKN de nota ‘Kerk 2025: Waar een 
Woord is, is een weg’. Deel 1 van deze nota draagt de titel: ‘Waar het 
op aankomt’. Waarom zijn wij kerk? Wat is de essentie van kerkzijn? 
En wat betekent dat in onze tijd en cultuur voor de agenda van de 
kerk? Deel 2 van de nota gaat over de organisatie van onze kerk. Een 
citaat uit het voorwoord: ‘Wanneer de organisatie gaat knellen of te 
veel is gebaseerd op een (kerkelijke) cultuur die is weggesleten (ook 
omdat er minder mensen en middelen zijn), is het tijd bakens te 
verzetten.’ In de nota worden voorstellen gedaan tot verandering van 
de organisatie van de PKN. 
  
Ook aan onze Hoofdhofgemeente wordt door de classis gevraagd om 
een reactie op deze nota. Om dat antwoord goed te kunnen 
onderbouwen heeft de kerkenraad ds. C. van den Broeke uitgenodigd 
een toelichting op de nota te geven. 
  
Ds. Van den Broeke is predikant geweest in drie verschillende 
gemeenten en werkt nu aan de Vrije Universiteit Amsterdam en aan 
de Theologische Universiteit Kampen als Universitair Docent Religie, 
Recht en Samenleving en Kerkrecht.  
 
Mocht u belangstelling hebben om deze avond bij te wonen, dan bent 
u van harte welkom in De Hoofdhof op woensdag 8 februari om 20.00 
uur (ontvangst met koffie of thee vanaf 19.45 uur). U kunt zich 
opgeven bij ondergetekende, tel. 4551725, email: trzijl@gmail.com. 
 
Ik raad u aan de nota van tevoren al te bestuderen. De nota is 
eenvoudig via internet beschikbaar (google op ‘waar een woord is, is 
een weg). 

 
Namens de Kerkenraad, 

Theo Zijlstra 
 
 

mailto:trzijl@gmail.com
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ONTMOETING in het HOOFDHOF-CAFÉ 
De eerste ontmoeting in het nieuwe jaar hebben we inmiddels weer 
gehad.  
En het was weer gezellig, zelfs met de bescheiden opkomst.  
 
Onze volgende bijeenkomst staat gepland voor vrijdag 10 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. 
Anne en Aart Schippers zijn deze avond het gastechtpaar. 
Zij hopen u daar te begroeten. 

Kees Willemstein 
 
GROOTHUISBEZOEK WIJK 2 
Het wijkteam van wijk 2 organiseert een groothuisbezoek voor de 70+ 
leden van wijk 2. 
 
Dit groothuisbezoek vindt plaats op donderdagmorgen 9 maart 2017 
van 10.00-12.00 uur in de consistorie van ons kerkelijk centrum De 
Hoofdhof. 
 
U krijgt nog een persoonlijke uitnodiging. 
Onze wijkouderling Madeleen Wagteveld zal deze ochtend leiden. 
 
Het jaarthema van de Hoofdhofgemeente voor een groothuis-
bezoek in dit seizoen is: "Wat is uw favoriete bijbelgedeelte of lied?" 
 
Aan de hand van dat thema gaan we met elkaar in gesprek. 
 

Met een hartelijke groet, 
namens het wijkteam van wijk 2, 

Mark Heideveld 
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GELEGENHEIDSKOOR EN INSTRUMENTAAL 
ENSEMBLE SING-IN DRIEKLANK 
Zondag 12 maart 2017 om 19.00 uur hopen we 
weer een Sing-in te houden met de gezamenlijke 
Berkumse kerken. Deze keer in de Ichthuskerk. 
Programma-onderdeel van deze Sing-in is o.a. een 
optreden van een gelegenheidskoor bestaande uit 
leden van de Berkumse kerken en andere 

zanglustigen uit de wijk. 
De repetities van het koor worden gehouden op de donderdagen 2 en 
9 maart van 19.30 u tot 20.30 uur in de Ichthuskerk.  
In het verleden is gebleken hoe inspirerend het is, om samen met 
christenen uit de wijk Berkum, God lof te zingen. 
Ook willen wij in deze Sing-in een instrumentaal ensemble mee laten 
spelen. Speel jij een instrument, meld je aan. Instrumentalisten van 
alle leeftijden zijn welkom. Oefenmoment wordt later bekend gemaakt. 
Je bent van harte uitgenodigd om mee te doen.  Je kunt je voor koor 
en/of ensemble per e-mail aanmelden bij aadstevens46@gmail.com  

 

Werkgroep Drieklank, 
Tineke Berends 

 

VESPERS 2017 
Enkele keren per jaar bereidt het Kernteam Eredienst, met mede-
werking van iedere keer een ander gemeentelid, een vesper voor. 
De zondagavonden, waarop een vesper gehouden werd, waren altijd 
willekeurig gekozen. 
Hierin willen wij enige continuïteit brengen door één keer in de even 
maanden een vesper te houden. 
De onderstaande data kunt u alvast noteren: 

26 februari, 9 april, 25 juni 
27 augustus, 22 oktober en 10 december 

 

Wie wil haar/zijn medewerking verlenen aan de voorbereiding van 
één van deze vespers?? 
Want ondanks het kleine aantal bezoekers willen wij hier toch mee 
doorgaan!!! 
 

Graag een mailtje of telefoontje  naar: 
Klazien Helder, tel. 038 453 30 84 phelder@home.nl 
Margien Tuinstra, tel. 038 453 38 78 marwiltuinstra@kpnplanet.nl 

mailto:aadstevens46@gmail.com
mailto:phelder@home.nl
mailto:marwiltuinstra@kpnplanet.nl
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MUZIEK MET EEN PLUS  
gaat na de winterstop weer beginnen met 
deze keer een prachtig intiem klassiek 
concert. 
 

Op zondag 12 februari a.s. presenteren we het trio HetConsort3.0 
Een trio met een moderne naam, met Marleen Veldstra op viool, 
Corien Kok op cello en Carl Visser op klavecimbel  en orgel; ze 
hebben hun sporen verdiend in het spelen van prachtige barok 
composities. 
Bach en Telemann mogen uiteraard niet ontbreken op dit concert, 
maar u zult ook een flink aantal andere componisten van barokmuziek 
langs zien komen. 
Liefhebbers van barok, dit mag u niet missen! 
Toegangskaartjes à € 7,00 per persoon kunt u bestellen via de 
website www.muziekmeteenplus.nl  maar ze zijn ook te koop in de 
Hoofdhof voorafgaand aan de voorstelling. 
Wilt u weten hoe het programma voor de rest van het seizoen 2016-
2017 eruitziet? 
Het complete programma wordt gepresenteerd in een aantrekkelijk 
programmaboekje met uitgebreide informatie. Vraag het aan op de 
website www.muziekmeteenplus.nl of door een mailtje te sturen naar 
muziekmeteenplus@gmail.com.  
 

Vooraankondiging Meezing-Mattheüs  
In 2016 zijn we bescheiden begonnen met de organisatie van een 
"Meezing-Mattheüs". Dit jaar pakken we flink uit. Op zondag 2 april 
a.s. kunt u weer een meezing-Mattheüs bijwonen. Samen met een 
klein orkest en een altsoliste gaan we delen van de Mattheüs Passion 
uitvoeren. En met een speciaal op te richten projectkoor gaan we 
negen koralen uit de Passion zingen. Deelnemen aan dat projectkoor 
kan! Laat ons weten of  u mee wilt doen door een mailtje te sturen 
naar muziekmeteenplus@gmail.com met daarin de vermelding welke 
partij (sopraan, alt, tenor of bas) u wilt zingen.  
Deelname aan het projectkoor kost € 10,00. Daarvoor krijgt u een 
complete repetitiedag en de partituren van de te zingen koralen. 
 

Ook het publiek zal bij een tweetal koralen actief mee kunnen doen. 
En verder kunt u heerlijk genieten van deze prachtige muziek.   
U bent van harte van harte welkom om de Mattheüs te ervaren. 

D://Mijn%20Documenten/Alles%20Muziek%20met%20een%20plus/www.muziekmeteenplus.nl
D://Mijn%20Documenten/Alles%20Muziek%20met%20een%20plus/www.muziekmeteenplus.nl
D://Mijn%20Documenten/Alles%20Muziek%20met%20een%20plus/muziekmeteenplus@gmail.com
../../../../../AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/W9T9AUOK/DISKSTATION/NAS/Mijn%20Documenten/Alles%20Muziek%20met%20een%20plus/muziekmeteenplus@gmail.com
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Sponsoring en subsidies 
Om de concerten ook financieel mogelijk te maken kunnen we niet 
zonder sponsoring en subsidies. Wij zijn heel blij te kunnen melden 
dat Salet Schildersbedrijf te Zwolle, Snijder Filtertechniek te  Hasselt 
en Renault Oving te Zwolle bereid zijn gevonden de concerten mede 
mogelijk te maken. En St. Het Hervormd Weeshuis subsidieert het 
concert met De Vuurvogel op 21 mei a.s. 
 

We zien u graag  in De Hoofdhof bij Muziek met een Plus! 
 

Namens Muziek met een Plus, 
Ab Kasper 

 
STARTKAPITAAL MUZIEK met een PLUS 

De Hoofdhof heeft de Stichting Muziek met een Plus vorig jaar een 
startkapitaal verstrekt.  
Afgelopen maand heeft de Hoofdhof een gift van € 1.000,- ontvangen 
met als doel om het startkapitaal van de Stichting Muziek met een 
Plus te verhogen.  
Daar is de Stichting heel blij mee, maar daar zijn wij als Hoofdhof- 
gemeente ook blij mee, omdat deze Stichting met haar concerten en 
publiciteit meer bekendheid geeft aan ons zalencentrum in Berkum en 
de drempel naar ons gebouw verlaagt. Voor de exploitatie van ons 
gebouw en voor de inkomsten van de Hoofdhofgemeente is dat 
belangrijk.  
Inmiddels zijn in totaal € 3.500,- aan giften van gemeenteleden 
ontvangen voor dit doel. Wij danken deze gevers hier heel hartelijk 
voor. De Stichting kan het geld uitstekend gebruiken om de 
activiteiten in ons centrum goed van de grond te krijgen. Daar is tijd 
en dus geld voor nodig. 
  

Jaap Wagteveld (penningmeester Muziek met een Plus) en  
Wim van der Meulen (administratie Hoofdhof) 

 
 
 

Het probleem dat voor je ligt, is nooit zo groot 
als de Persoon die achter je staat. 

Visje 
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VRIJWILLIGERSGROEP  
HET NOABERSCHAP 
Binnen Berkum kennen we al geruime tijd het 
Noaberschap. Een vrijwilligersgroep met als 
doel om kleine eenvoudige hulpvragen, veelal 
van ouderen, op te pakken.  

- rozenstruik snoeien?  

- al dan niet samen boodschappen doen?  

- medicijnen ophalen?  

Het Noaberschap heeft lange tijd gefunctioneerd binnen de stichting 
Samen Berkum. Maar dit Berkumse platform is een stille dood 
gestorven. 
Nu is het Noaberschap opgenomen binnen de wijkvereniging Berkum. 
En de desbetreffende coördinatoren proberen het Noaberschap weer 
nieuw leven in te blazen om op deze manier om te blijven zien naar 
elkaar en om elkaar tot steun te zijn als buurtgenoten. Zoals het veel 
vrijwilligersorganisaties vergaat hebben ook zij een (groot) tekort aan 
vrijwilligers. 
 
Diaconale taak 
Het diaconaat is een van de kerntaken van de christelijke kerken. 
Ofwel het zich dienstbaar opstellen, of wat vrijer vertaald betreft het 
hulp bieden aan allen die dit nodig hebben.  
De diaconieën van De Hoofdhof en Ichthuskerk zijn om die reden in 
gesprek gegaan met het Noaberschap. In dit gesprek hebben wij 
aangeboden, dat wanneer zij (het Noaberschap) onder hun eigen 
vrijwilligers de hulpvraag niet kunnen beantwoorden zij deze kunnen 
doorsturen naar de beide kerken.   
 
Bij concrete hulpvraag wordt vrijwilliger gezocht. 
De diaconieën gaan overigens geen actie ondernemen om onder 
kerkleden te vragen om zich te laten opnemen op een vrijwilligerslijst 
die als zodanig ter beschikking wordt gesteld aan het Noaberschap.  
De diaconieën ontvangen van het Noaberschap een hulpvraag zodra 
zij die niet zelf kunnen wegzetten. 
Deze concrete hulpvraag wordt dan door één van beide diaconieën 
opgepakt en bekend gemaakt onder de kerkleden. Uiteraard met de 
vraag of er kerkleden zijn die bereid zijn en gelegenheid hebben om 
met die hulpvraag aan de slag te gaan. 
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Hulpvragen van eigen kerkleden 
Indien er binnen de Hoofdhofgemeente leden zijn die eigenlijk ook 
een hulpvraag hebben, dan kunnen zij direct met onze Diaconie (van 
de Hoofdhof: 038-4536880) contact opnemen. Zij hoeven zich dan 
dus niet te melden bij het Noaberschap. 
 

Namens de diaconie,  
Aart Schippers 

 
START INZAMELING SPULLEN 
ROMMELMARKT BERKUM 2017 
 
Vanaf dinsdag 1 februari 2017 tot donderdag 
11 mei 2017 staan we weer klaar voor het 

ophalen van spullen ten behoeve van onze Rommelmarkt op 
zaterdag 13 mei a.s. in de Hoofdhof, zoals: 
 
Boeken    Serviesgoed 
Speelgoed    Grammofoonplaten 
CD’s en DVD’s    Kleding 
Klein (!) meubilair    Lampen 
Elektronisch (functionerende) apparatuur Tuingereedschap 
  

U kunt terecht bij de volgende contactpersonen  
Jan Bartels tel. 038-4525174 e-mail: j.bartels@tiscali.nl 
Jan Flokstra tel. 038-4550006 e-mail: j.h.flokstra@centaurus.nl 
Aart Schippers tel. 038-4536880 e-mail: aaschippers@ziggo.nl 

 

Bestemming opbrengst 
De opbrengst gaat dit jaar naar de stichting ’t Hoefijzer  
en de stichting Tsjernobylkinderen Zwolle. 

  
 
 
 
 
 
 

Organisatie: 
Leden van de diaconie en vrijwilligers van de Hoofdhof en Ichthuskerk 

mailto:j.bartels@tiscali.nl
mailto:j.h.flokstra@centaurus.nl
mailto:aaschippers@ziggo.nl
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VERJAARDAGSFONDS 
Ter ondersteuning van projecten in Oost- Europa is in het 4e kwartaal 
van 2016 een bedrag van € 441,05 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 2017 weer op u te mogen rekenen. 

Dick Blom 
 
STORM: LETTERS VAN VUUR 
In het Lutherjaar maken wij, Filmtheater Fraterhuis, u met plezier 
attent op de film ‘Storm: Letters Van Vuur’ die op donderdag 19 
januari jl. in Nederlandse première is gegaan in ons filmtheater in de 
binnenstad van Zwolle.  
 

Over de film 
‘Storm: Letters Van Vuur’ is een spannende (jeugd-)film waarin de 
vader van de 12-jarige Storm wordt gearresteerd, nadat hij 
beschuldigd is van het drukken van een verboden brief van 
kerkhervormer Maarten Luther. Storm weet te ontkomen met de 
originele drukletters en moet zijn vader zien te redden van de 
doodstraf. 
 
Tot ziens! 
We hopen u binnenkort te mogen ontvangen in ons filmtheater. Voor 
meer informatie over Filmtheater Fraterhuis en het kopen van kaarten 
kunt u kijken op onze website: www.filmtheaterfraterhuis.nl. 
  

Met vriendelijke groet, 
Anita Nouwen, medewerker Filmtheater Fraterhuis 

 
 

Al ken ik de weg niet die God mij leidt, 

ik ken wel mijn Gids.           Maarten Luther 

http://www.filmtheaterfraterhuis.nl/
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LEZING MET DR. DAVID PORTOWICZ IN ZWOLLE 
Op maandag 20 februari is er in Zwolle een lezing met rabbijn David 
Portowicz uit Israël.  Het onderwerp waarover hij spreekt is: De 
boodschap van Poerim voor de wereld van vandaag. De bijeenkomst 
wordt georganiseerd door Christenen voor Israël en vindt plaats in de 
Zuiderhof, Troelstralaan 25 in Zwolle. De aanvang is om 19.30 uur en 
de toegang is gratis.  
  
De boodschap van Poerim voor de wereld van vandaag  
Veel religieuze Joden zien een opmerkelijke parallel tussen de 
speech van Netanyahu voor het Congres vorig jaar en de moedige 
stap van koningin Esther om tot de koning te naderen. Netanyahu 
trotseerde president Obama zoals Esther voor koning Ahasveros dat 
deed om zijn volk te redden van de grote dreiging uit Iran. Van 
Haman, de Jodenhater in het Bijbelboek Esther wordt gezegd dat hij 
een afstammeling is van Agag, de koning van de Amalekieten. In 
Exodus 17:16 staat dat de strijd tegen Amalek zal duren van geslacht 
op geslacht. Volgens de Joodse traditie staat Amalek symbool voor de 
vijand van het Joodse volk in iedere generatie. En er dienen zich weer 
veel Amalekieten aan in onze tijd. 
 
Achtergrond spreker 
Rabbijn Dr. David Portowicz is geboren in Amerika en studeerde af 
aan de Universiteit in St. Louis. In Israël was hij directeur van het 
Joods Gemeenschap Centrum in Jaffa. In die plaats richtte hij het 
Jaffa Instituut op in 1982. Sindsdien is hij voorzitter van deze 
stichting. Het Jaffa Instituut voorziet al 35 jaar in een grote behoefte 
aan begeleiding en scholing aan duizenden kansarme kinderen in 
Israël. Oorspronkelijk lag de focus vooral op onderwijs, maar door de 
jaren heen zijn er allerlei nieuwe takken van werk bijgekomen zoals, 
naschoolse opvang, huizen voor verwaarloosde en misbruikte 
kinderen, trainingsprogramma’s voor werkloze vrouwen, gaarkeuken 
en voedseldistributie.   
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VAKANTIEBIJBELCLUB 2017 
Beste 18-jarigen en ouder,  
Vanuit de Ichthuskerk wordt er, net als vorig jaar, een vakantie-
bijbelclub georganiseerd in Stolin in Wit Rusland. 
Er wordt gedurende vijf dagen voor en met ongeveer 65 kinderen in 
de ochtend een Bijbelverhaal gelezen, gekleurd en allerlei andere 
creatieve dingen gedaan. In de middag is er dan sport en spel. 
Daarnaast wordt er iets cultureels gedaan gedurende een halve dag. 
Geklust word er ook : 
- Wifi wordt er aangelegd. 
- Het hek schilderen. 
- We willen graag gaan klussen in het huis van de kinderen die vorig 

jaar de hele week er bij zijn geweest. In dat huis hopen we een 
keuken te plaatsen. 
Er moet geverfd/geschilderd en behangen worden. 

Je ziet, voor ieder wat wils. 
We gaan in de week van zaterdag 22 juli tot zondag 30 juli a.s. 
Je moet, om mee te mogen, tenminste 18 jaar zijn en een bijdrage 
van € 150,00 tot € 200,00  betalen voor de onkosten. Dat dat niet 
voldoende is lijkt duidelijk maar de rest wordt hopelijk via sponsors 
binnengehaald. 
De reis heen en terug, van ongeveer 24 uur lang, is met de bus.         
Wie van jullie wil en kan mee  met de vakantie-Bijbelclub 2017? 
Vòòr maandag 13 maart willen we het weten!! 
Vragen? Gewoon mailen naar Ad Baars: baarsam@kpnmail.nl) of 
bellen 4 54 14 12.  
Groetjes Ad en Anjo Baars  
 
DECLARATIES EN BETALINGEN  
Vanaf nu zijn de werkzaamheden tussen de administratie en de 
penningmeester opnieuw ingedeeld. De administratie is inmiddels 
uitbesteed en wordt verzorgd door Wim van der Meulen, hij gaat 
vanaf heden de declaraties in ontvangst nemen en de betalingen 
verrichten. Dat betekent dat u voor uw declaraties niet meer bij André 
van der Haar moet zijn, maar wel bij Wim van der Meulen, Olmenlaan 
12, tel. 06-18441966. Bij voorkeur te bereiken via zijn mailadres 
w.meulen@home.nl De administratieve werkzaamheden worden 
zoveel als mogelijk geconcentreerd op de woensdagen.  

André van der Haar en Wim van der Meulen 

mailto:baarsam@kpnmail.nl
mailto:w.meulen@home.nl
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COLLECTE OPBRENGSTEN   
18-12-16 Kerk 189,65 
18-12-16 Diaconie 170,05 
24-12-16 Pastoraat in de gevangenis 495,59 
25-12-16 Kerk in Actie/Kinderen in knel 385,05 
25-12-16 Kerk 234,50 
28-12-16 Hoofdhofkoor 643,20 
27-12-16 Koffie   27,80 
31-12-16 Kerk 107,05 
01-01-17 Kerk   78,35 
01-01-17 Diaconie   96,38 
08-01-17 Kerk 129,10 
08-01-17 Jeugd   97,48 
15-01-17 PKN Oecumene 136,25 
15-01-17 Diaconie 135,70 
15-01-17 U2-dienst 619,23 
22-01-17 Kerk 133,08 
22-01-17 Diaconie 165,34 
23-01-17 Koffie   61,80 
 
HERINNERING: 
COLLECTEBONNEN NODIG? NIEUW REKENINGNUMMER 
GEBRUIKEN !! 
Per 1 januari  2017 heeft  Klazien Helder het verzorgen en bezorgen 
van uw collectebon bestellingen van mij overgenomen. 
Daarom het dringende verzoek om voor uw collectebon-bestellingen 
vanaf heden een ander rekening nummer te gaan gebruiken. S.v.p. in 
vervolg overmaken op: NL 50 RABO 0313.5432.16 t.n.v. 
“Hoofdhofgemeente inzake collectebonnen”. 
 
Hartelijk dank. 
.  
   Collectebonnen zijn verkrijgbaar in vellen van 20 bonnen à  

 €  1,- (€ 20,-) en van 20 bonnen à €  0,50 (€  10,-). 
   Bestellingen vanaf €  50,- door overboeking op de   

Rabobankrekening van de kerk:  
NL 50 RABO 0313.5432.16 tnv “Hoofdhofgemeente inzake  
collectebonnen”, waarna u de bonnen krijgt thuisbezorgd. 

   Levertijd is max. 3 weken. 
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GIFT 
Half januari is er een gift van € 100,00 binnengekomen, met als 
bestemming de kerk. Hartelijk dank! 
 
GAANDEWEG  
Afgelopen najaar heeft u allen weer ‘Gaandeweg’ thuis ontvangen. In 
de bijgesloten aanbiedingsbrief deed de Kerkenraad een oproep aan 
u om uw vrijwillige bijdrage in de kosten die met Gaandeweg gemoeid 
zijn, over te maken. In totaliteit is er € 1041,00 binnengekomen. Dat is 
een mooi bedrag! In 2014 en 2015 was uw bijdrage respectievelijk      
€ 815,00 en € 1125,00.  
 
De jaarlijkse kosten van Gaandeweg zijn € 1.100,00. Met uw bijdrage 
zijn we dus bijna uit de kosten. Hartelijk dank voor uw bijdrage! 
 

Namens Kernteam Beheer en Financiën,   
André van der Haar 

 
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 kerk bij het publicatiebord. 
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, telefoonnummer aanvrager  –  zo mogelijk e-mailadres. 
 

Mocht uw aanvraag een reserveringsprobleem geven, dan wordt er 
contact met u opgenomen om een oplossing te vinden. 
 

College van Kerkrentmeesters 
 
 
 

mailto:hoofdhof@gmail.com
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AGENDA 
06-02  Groothuisbezoek wijk 5,         15.00 uur 
   Campherbeeklaan 105           
08-02  Studie-avond, de Hoofdhof         20.00 uur 
10-02  Hoofdhof-café, de Hoofdhof         21.00 uur 
12-02  Schrijfactie Amnesty International 
   in de hal van de kerk, na de morgendienst 
12-02  Muziek met een plus, de Hoofdhof       15.00 uur 
15-02  Groothuisbezoek wijk 5         19.30 uur 
   Erasmuslaan 20              
20-02  Lezing Poerim, Zuiderhof         19.30 uur 
02-03  Repetitie gelegenheidskoor Sing-In, Ichthuskerk 19.30 uur 
09-03  Groothuisbezoek wijk 2, de Hoofdhof      10.00 uur 
09-03  Repetitie gelegenheidskoor Sing-In, Ichthuskerk 19.30 uur 
12-03  Sing-In Drieklank, Ichthuskerk       19.00 uur 
13-05  Rommelmarkt Berkum, de Hoofdhof  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KOPIJ DE HOOFDHOF 
 
Het volgende kerkblad verschijnt op 23 februari 2017 en bevat 
gegevens over de maand maart 2017. U kunt uw kopij inleveren bij de 
heer J. Wagteveld, Eikenlaan 37, 8024 CA, tel. 45 47 233 tot uiterlijk 
maandag 13 februari 2017.  
 
De redactie verzoekt u vriendelijk uw berichten schriftelijk in te leveren 
via e-mail: jaapwagteveld@hotmail.com  
 
 

mailto:jaapwagteveld@hotmail.com

