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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:          vacant  
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:w.meulen@home.nl
mailto:a.j.vdhaar67@gmail.com
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KERKDIENSTEN 
Zaterdag 24 december  Kerstnachtdienst 
21.00 uur       Ds. L. A. Burggraaff 
Organist        Henk Hoeksema 
Muzikale medewerking   D-Vote o.l.v. Richard Schoonhoven 
Collecte        Pastoraat in de Zwolse gevangenis 
 
Zondag 25 december   1e Kerstdag 
9.30 uur        Ds. L. A. Burggraaff 
Organist        Gert de Jong 
Muzikale medewerking   Hoofdhofkoor o.l.v. Jaco Lips 
1e Collecte       Kerk in Actie: Kinderen in de knel 
2e Collecte       Voor de Kerk 
 
Zaterdag 31 december  Oudejaarsdienst 
19.30 uur       Ds. L. A. Burggraaff 
Organist        Henk Hoeksema 
Collecte        Voor de Kerk 
 
Zondag 1 januari    Nieuwjaarsdag 
10.00 uur       We beginnen met koffie 
10.30  uur       Ds. L.A. Burggraaff 
Organist        Gert de Jong 
1e Collecte       Voor de Kerk 
2e Collecte       Voor de Diaconie 
 
Zondag 8 januari 
9.30 uur        Ds. mw. L.H. Woord uit Ens 
Organist        Henk Hoeksema 
1e Collecte       Voor de Kerk 
2e Collecte       Voor de Jeugd 
 
Zondag 15 januari    Bevestiging ambtsdragers 
9.30 uur        Ds. L.A. Burggraaff 
Organist        Gert de Jong 
1e Collecte       PKN: Oecumene 
2e Collecte       Voor de Diaconie 
19.00 uur       Rockdienst met Ds. J.A. de Boer 
Collecte        Kosten Rockdienst 
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Zondag 22 januari 
9.30 uur        Ds. mw. E. Urban uit Zwolle 
Organist        Fred Pals 
1e Collecte       Voor de Diaconie: Hart voor Zwolle 
2e Collecte       Voor de Kerk 
 
Zondag 29 januari    Heilig Avondmaal 
9.30 uur        Ds. L.A. Burggraaff 
Organist        Gert de Jong 
1e Collecte       Voor de Diaconie 
2e Collecte       Voor de Bloemen 
15.00 uur Berkumstede H.A. Ds. L.A. Burggraaff 
Organist        Gert de Jong 
Collecte        Voor de Diaconie 
 
Zondag 5 februari 
9.30 uur        Ds. A. Pietersma uit Zwolle 
Organist        Henk Hoeksema 
1e Collecte       PKN: KIA: Werelddiaconaat  
2e Collecte       Voor de Jeugd 
 
AMNESTY INTERNATIONAL 
Op 8 januari 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? 
 
BIJ DE DIENSTEN  
Gastpredikanten  
In de dienst van zondag 8 januari a.s. is mevrouw ds. L.H. Woord uit 
Ens, tel. 0527-253 2727 de voorganger. Zij is sinds 2013 
predikant/geestelijk verzorger. 
 
De avonddienst van 15 januari a.s. is een Rockdienst met als 
voorganger ds. Jan Andries de Boer uit Winkel (Noord-Holland). Ds. 
De Boer heeft voor Winkel gestaan in de gemeenten Waalwijk, 
Beverwijk en Broek op Langedijk. Hij is geboren op 22 april 1961. 
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Mevrouw ds. E.J. Urban uit Zwolle, tel. 422 19 93, hoopt op zondag 
22 januari a.s. de dienst te leiden. Van maart 2012 tot en met juni 
2013 was mevrouw Elly Urban predikantsstagiaire bij De 
Hoofdhofgemeente. Sinds 1 mei 2016 is zij als predikant verbonden 
aan de Oosterkerkgemeente te Zwolle. 

Kerkelijk Bureau / Klazien Helder 
 

KERSTCOLLECTE “Kinderen in de knel”  
zondag 25 december a.s. 
De kerstcollecte staat in het teken van verstandelijk beperkte kinderen 
in Pakistan. De stichting NOAD, een samenwerkingsverband van drie 
christelijke organisaties in Pakistan, werkt daar aan een speciaal 
gehandicaptenproject. Bedoeld om voor deze kinderen betere 
leefomstandigheden te creëren. 
 

In de kleine, arme plattelandsdorpen in Pakistan is nagenoeg geen 
zorg voor deze kinderen. Ze worden verborgen gehouden. De ouders 
weten niet goed hoe ze om moeten gaan met verstandelijk beperkte 
kinderen en schamen zich ervoor. Of ze zien het zelfs als een straf 
van God. 
 

Met uw gift krijgen de ouders ondersteuning om hun kinderen de zorg, 
liefde en aandacht te geven die broodnodig is.  
 

Door hulp in de vorm van kennis over de rechten van het kind, 
onderwijs en medische zorg, gaan de kinderen weer deel uitmaken 
van de samenleving. Ouders leren in zelfhulpgroepen hoe zij hun kind 
een plek in het gezin kunnen geven. Ze ontwikkelen zich beter en 
komen tot bloei. Kinderen van God, die gezien mogen worden. Geef 
liefde, geef uw gift. Alvast hartelijk dank. 

Namens de ZWO-commissie, 
Carien Veenema 

 

Kijk voor meer informatie over het Kerk in Actie project op 
www.kerkinactie/kerst 
 

NIEUWJAARSMORGEN 
In 2017 beginnen we het nieuwe jaar op zondagmorgen. 
Net als andere jaren kiezen we ervoor om 10.00 uur te beginnen met 
koffie en elkaar een gezegend nieuwjaar te wensen. Om ca. 10.30 
uur komen we in de kerkzaal bij elkaar voor een korte viering. 

Namens Kernteam Eredienst, Hans Veenema 



6 
 

 

KINDERNEVENDIENST 
KERST 

Zondag 25 december - Lucas 2:1-20 

 

Maak het mee!  
De herders zitten bij het vuur. Van het ene op het andere moment 
komt de hemel op aarde. Ze moeten op weg gaan om het mee te 
maken. Zij zijn de eersten die het kind mogen zien. In hun kielzog 
maken ook wij het wonder mee.  

 
Zondag 1 januari 2017 lezen wij 
Lucas 2: 21. 
Het thema is Blij dat jij er bent. 
Dit Kind maakt het verschil voor de 
wereld. Niet alleen Jozef en Maria 
zijn blij met Hem, wij zingen allemaal 
met hen mee. Het Kind krijgt de 

naam ‘Jezus, redder’, want Hij redt de wereld van de dood. 
 
Stralende ster. Daarover gaat het 
zondag 8 januari a.s. Wijze mannen 
uit het Oosten weten het zeker: Er is 
een Kind geboren. Een nieuwe 
koning van de Joden. Ze hebben 
het gezien in de sterren en daarom 
zijn ze op weg gegaan. Volgens de 
Schriften moeten ze in Bethlehem 
zijn. De ster gaat voor hen uit om de weg te wijzen. In de Bijbel lezen 
we hierover bij Matteüs 2: 1-12. 
 



7 
 

 

In de eerste weken van 2017 lezen we verhalen over Jezus. Hij doet 
dingen die niemand verwacht en die soms moeilijk te volgen zijn. 
Maar toch vraagt Hij mensen om met hem mee te doen. Steeds meer 
mensen doen dat ook; soms aarzelend, soms vastbesloten. Ze zien 
met eigen ogen dat het koninkrijk van God steeds dichterbij komt. Wat 
er gebeurt is niet altijd te begrijpen. Maar ook als je het niet helemaal 
begrijpt, kun je er toch aan meedoen. 
 

Het thema van zondag 15 januari a.s. is Ik weet wie je 
bent. 
We lezen Johannes 2: 1-12.  
Niemand weet nog wie Jezus is. Hij heeft nog geen 
wonderen gedaan, geen zieke mensen genezen, 
geen verhalen verteld. Alleen zijn moeder weet het 
wel. Dat blijkt in dit bekende verhaal van de bruiloft 
van Kana. 

 
Het is begonnen.  
Johannes de Doper is gevangen 
genomen. Maar Jezus van 
Nazaret trekt de wereld in met 
precies dezelfde woorden als 
Johannes. Die woorden trekken 
mensen aan: een paar vissers 
laten hun netten in de steek. Van 
het een op het andere moment 
weten zij dat de nieuwe tijd 
begonnen is. Hierover lezen we in de Bijbel op zondag 22 januari a.s.  
 

Zondag 29 januari 2017 is het thema Je mag blij 
zijn. 
Van overal komen mensen om Jezus te volgen. 
Het gaat ongekend snel, dit Evangelie heeft een 
onvoorstelbare groeikracht. Maar waar staat 
Jezus nu precies voor? Zijn woorden die 
bekend zijn  geworden als de ‘bergrede’, zetten 
de wereld op zijn kop. 
Deze zondag lezen we Matteüs 5: 1 - 12.  
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VAN DE DIACONIE 

In de maand januari 2017 doet de diaconie een beroep op u voor de 
volgende collectes. 
 

1, 15 en 29 januari a.s. 
Op deze dagen wordt gecollecteerd voor uw eigen diaconie. 
 

Hart voor Zwolle, 22 januari a.s. 
Bovengenoemde stichting inspireert Zwolse jongeren om zich vrijwillig 
in te zetten voor de kwetsbare medebewoners van Zwolle. Ze gaat 
tevens na waar de hulp van jongeren ook gebruikt kan worden en sluit 
zich daarbij aan bij andere organisaties en lokale overheden. De 
stichting werkt o.a. samen met Present en de PKN-kerken in Zwolle. 
   

Namens de diaconie, 
Jan Flokstra 

VERANTWOORDING DIACONIE 
De collecte opbrengst voor “Steun mensen in een sociaal isolement”, 
gehouden op 13 november jl., heeft € 199,35 opgebracht, uw 
diakenen hebben voor dit doel een bedrag overgemaakt van              
€ 250,00. 
Voor uw eigen diaconie is gecollecteerd op 20 november en de 
opbrengst hiervan is geweest € 210,14. 
Daarnaast is er een gift binnengekomen van een gemeentelid van     
€ 1.000,00. Vanuit deze gift is een betaling gedaan van € 500,00 aan 
Dorcas in Andijk ten behoeve van een voedselactie voor de 
allerarmsten in deze wereld.  
De andere helft van deze gift is gebruikt voor een donatie t.n.v. 
Stichting One Love Project in Zwolle, ten behoeve van armoede-
bestrijding door middel van diverse projecten in Oeganda. 
Tenslotte is € 255,00 gedoneerd aan Zending over Grenzen in Almere 
eveneens ten behoeve van voedselpakketten in Oost-Europa. 
 
Bij het zien van al deze bedragen zeggen de diakenen alle gevers 
wederom héél hartelijk dank voor zoveel goede gaven, en zij spreken 
de hoop uit dat ook het komende jaar U de diaconie weer ondersteunt 
zoals tot nu toe het geval is geweest.  

Jan Visscher, 
penningmeester 
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NIEUWJAARSRECEPTIE 2017 

Op zaterdag 7 januari 2017                                

hopen we voor de hele gemeente                           

een nieuwjaarsreceptie te houden 

 

in De Hoofdhof vanaf 15.00 uur tot                     

ongeveer 17.30 uur. 

U wordt hiervoor van harte uitgenodigd. 
 

Bijgevoegd bij dit blad vindt u de persoonlijke 

uitnodiging. 

 

Mocht u vervoer nodig hebben,                           

neem dan contact op met uw eigen wijkteam. 

 

We hopen zo een gezellige middag                        

met elkaar te hebben. 

 
 

Namens de diaconie,  
Jan van der Meulen
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BEVESTIGING AMBTSDRAGERS 
In de morgendienst van 15 januari a.s. worden de volgende 
gemeenteleden als ambtsdragers bevestigd: 
 
Ewold Mensink, diaken;  
Douwe Klein, ouderling met speciale opdracht, voorzitter Kernteam 
Beheer en Financiën; 
Jaap Wagteveld, ouderling met speciale opdracht, scriba. 
 
U2-ROCKDIENST “PRIDE” 
15 januari a.s. 19.00 uur 
 

Een U2-dienst is een perfecte mengvorm tussen een gewone 
kerkdienst en een rockconcert. De dienst met de titel ‘Pride’ gaat in op 
het religieuze geweld dat momenteel de wereld overgaat. De twaalf 
songs in de dienst stammen uit alle tijdperken van U2, van de eerste 
lp tot en met de meest recente cd. Ze zijn zo gekozen, dat ze samen 
met lezingen uit de Bijbel, commentaar en gebeden op indringende 
manier de vraag stellen of er een constructief en geweldloos 
antwoord mogelijk is op het religieuze extremisme. Daarbij wordt er 
niet aan voorbij gegaan dat de christelijke wereld zelf ook een hele 
staat van dienst heeft op het gebied van het gebruik van geweld. 
Voorganger en bedenker van het concept ‘rockdienst’ is ds. Jan 
Andries de Boer uit Winkel (Noord-Holland). De muziek wordt 
uitgevoerd door U2two, een U2-coverband, die bekend staat om zijn, 
zowel in geluid alsook in verschijning, uiterst geloofwaardige 
vertolking van U2 (www.U2tributes.com). Meer informatie over 
rockdiensten op www.rockdienst.nl. 
In deze dienst worden psalmen en gezangen vervangen door songs 
van de band. De songs worden live op rockvolume gespeeld door 
U2two. 
Een swingende kerkdienst zul je niet gauw beleven. Als je bovendien 
van U2 houdt, moet je dit zeker meegemaakt hebben.  
En eh…vol=vol! 
Van harte welkom! 

Namens Kernteam Eredienst, Hans Veenema 
 
 
 
  

http://www.rockdienst.nl./
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WIE WIL EEN MAALTIJD VERZORGEN? 
De U2two band gaat opbouwen en soundchecken op zondagmiddag 
15 januari in de Hoofdhof. 
Ze starten om 16.00 uur. De dienst begint om 19.00 uur. 
Rond 17.45 uur willen ze graag een warme maaltijd ontvangen. 
Wie zou daarvoor willen zorgen en willen afleveren? Het gaat om 
totaal 7 personen. 
Mag een stamppot zijn o.i.d., éénpans gerecht. Geen probleem. 
Met de Elvisband heeft het Kernteam Eredienst dat verzorgd, maar 
we dachten dat het wel fijn was als iemand uit de gemeente dit voor 
zijn of haar rekening wil nemen. Omdat we samen kerk zijn en 
iedereen zijn/haar steentje kan bijdragen. 
Uiteraard worden de onkosten vergoed. In de kerk zijn wel borden en 
bestek. 
Wil je dit doen dan graag even contact opnemen met mij zodat ik dit 
kan doorgeven. 
Wil je flyers uitdelen? Ook dan kun je bij mij terecht. 
Er zijn er nog genoeg om uit te delen. 

Namens Kernteam Eredienst, 
Hans Veenema, tel 06-28152084 

 
 
“500 JAAR PROTESTANT” IN OVERIJSSEL 
Als bijlage bij deze Hoofdhof treft u een katern aan van vier pagina’s 
met activiteiten in januari 2017 (en met achtergronden) in het kader 
van “500 jaar Protestantisme” in Overijssel.  
 
Deze katern maakt onderdeel uit van het Gezamenlijk Zondagsblad 
voor de protestantse gemeenten in Drenthe, Overijssel en Flevoland 
van 18 december 2016.  

Namens de diaconie,  
Jan van der Meulen 
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ONTMOETING in het HOOFDHOF-CAFÉ 
Ook in het komende jaar willen wij de deuren weer openen voor onze 
maandelijkse inloopavonden op vrijdagavond. Daarom hebben we 
voor het eerste deel van het komende jaar 2017 de datums voor het 
Hoofdhof-Café al weer vastgesteld.  
Om vast te noteren in uw agenda. We kozen:  
13 januari, 10 februari, 10 maart en  7 april. 
Iedereen is in de soosruimte weer welkom vanaf 21.00 uur. 
Per toerbeurt hopen Miny en Hans Veenema, Madeleen en Jaap 
Wagteveld, Anne en Aart Schippers en Adrie en Kees Willemstein als 
gastechtpaar op te treden.. 
Wij hopen, evenals vorige keren, daar weer veel mensen te 
ontmoeten. Het is altijd gezellig, maar nooit helemaal vol !!!   
Dus ……… Tot dan. 

Namens het ontvangstcomité, 
Kees Willemstein 

 
SENIORENTHEE 
Donderdag 19 januari 2017 om 14.30 uur is er weer een middag voor 
de ouderen in de Hoofdhof. 
 
“GEVELSTENEN en OPSCHRIFTEN” 
Onder deze titel houdt de heer C.A. Bos uit Zwolle, destijds leraar 
klassieke talen, tijdens de Seniorenthee een causerie aan de hand 
van dia’s, oftewel Powerpoint.  
De onderwerpen op de dia’s kunnen uit heel Nederland komen, zoals 
hij ze heeft aangetroffen op kerken, raadhuizen, gevels van gewone 
huizen, boerderijen, schepen enzovoort. Het blijkt dat er vele 
spreuken en plaatjes te vinden zijn uit vroeger tijden en nu, welke 
vaak getuigen van wijsheid, van humor, van geleerdheid, van intens 
leven met de bijbel.  
Vele zijn ook in de geleerdentaal van vroeger, het Latijn, gesteld.  
Met de nodige toelichting valt er dus veel te herkennen en te leren! 
 
Als u opgehaald wilt worden kunt u bellen met Mien Bongers 
tel:4532818. 
Iedereen vanaf 65 jaar is hartelijk welkom. 

Namens de werkgroep, 
Mien Bongers 
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OPROEP VAN DE PENNINGMEESTER 
Het einde van het jaar 2016 nadert weer met rasse schreden, daarom 
het volgende verzoek: 
Wil een ieder die nog een rekening heeft die bestemd is voor de 
diaconie, deze vóór het einde van het jaar indienen bij de 
penningmeester, zodat alle nog openstaande rekeningen nog dit jaar 
verrekend kunnen worden. 
 
Bij voorbaat hartelijk dank voor Uw medewerking. 

Jan Visscher,  
penningmeester Diaconie 

 
           
OOST EUROPA NIEUWS  
Mede door uw giften kon de commissie in deze koude wintermaanden 
diaconale hulp geven aan de volgende projecten:  
                                                                                                                                     
Servië: Roma-evangelist Subotin, die de allerarmsten helpt en 
Romagezinnen ondersteunt, was blij met onze bijdrage van € 250. Hij 
koopt er voedselpakketten voor en deelt, waar nodig, hout uit om de 
kachel te kunnen stoken. En mensen die wegens geldgebrek geen 
medicijnen kunnen aanschaffen, krijgen een financiële bijdrage. 
                                                                                                                            
Hongarije: Omdat het project transitwoning voor daklozen in Kokad 
geen doorgang vond, wordt het geld besteed aan de aanleg van 
verwarming van een woning voor een alleenstaande moeder en haar 
21-jarige zoon. Doordat hij drie keer per week vier uur dialyse nodig 
heeft en door epileptische verschijnselen van reisziekte niet per auto 
vanuit Sarbogárd vervoerd mocht worden, was het noodzakelijk om in 
Boedapest te wonen. Het is toch een wonder dat moeder en zoon nog 
voor de kerst de warme flat kunnen betrekken? 
 
De commissie dankt iedereen die het afgelopen jaar dit werk mogelijk 
gemaakt hebben en wenst allen Gods zegen toe in het nieuwe jaar!  
 
De Oost Europa Commissie Zwolle /Berkum. 
 

                      Dineke Rohaan, Jan de Wit, Herman Lammersen,  
Gerry van Berkum en Jan Flokstra 
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ST. MUZIEK MET EEN PLUS in de Hoofdhof  - Activiteiten 1e seizoen 
Graag informeren wij u over het verloop van het eerste seizoen van 
Muziek met een Plus. 
Na in de eerste maanden van dit jaar proef te hebben gedraaid, is het 
echte werk nu begonnen. 
 

In augustus is de Stichting Muziek met een Plus in de Hoofdhof  
opgericht. Nog even ter herinnering: doel van de stichting is om in de 
maanden september – november en februari - mei  op de 2e 
zondagmiddag in de maand gevarieerde concerten voor een breed 
publiek in onze Hoofdhof te organiseren; concerten met een Plus, met 
iets extra’s. Daarmee bieden we mensen in Berkum en in Zwolle 
gelegenheid om zich te ontspannen en elkaar te ontmoeten in ons 
prachtige zalencentrum met een grote kerkzaal die klinkt als een klok 
en over alle faciliteiten beschikt. En daarmee promoten we ons 
gebouw voor een breed gebruik, dus voor een betere exploitatie in de 
toekomst.  
 

Op 23 oktober vond het eerste concert plaats met EVA Vocaal, 5 
jonge sopranen afgestudeerd aan het Conservatorium in Zwolle met 
prachtige stemmen. Zij hebben voor ons een heel gevarieerd 
programma aan liederen vertolkt en uitgelegd hoe stemmen kunnen 
worden ingezet. Een heel mooi middagconcert. Zij roemden de 
akoestiek in onze grote kerkzaal: “Waar je ook staat te zingen de 
akoestiek is hetzelfde.” De aanwezigen hebben dat ook ervaren, de 
stemmen kwamen prachtig tot hun recht. 
 

En dan vorige maand, op 20 november, het slagwerkensemble 
Cadenza uit Twello.  Ik dacht, -en ik niet alleen, bleek achteraf-, dat 
dit een 20-tal trommelaars zouden zijn die georganiseerd veel 
tromgeroffel zouden laten horen. Niets bleek minder waar. Het podium 
en het voorste deel van de zaal was helemaal gevuld met 6 grote 
marimba’s, dan nog 3 iets kleinere marimba’s en 3 xylofoons 
aangevuld met een keur aan andere slagwerkinstrumenten; een 
ongelofelijk gezicht. Zij brachten ons in hele ruimtelijke sferen van 
bijzondere klanken. Heel verrassend. De Plus was een uitleg door de 
dirigent van al die bijzondere instrumenten.  
 

Na ieder concert brengen wij een nieuwsbrief uit. In onze laatste 
nieuwsbrief waren reacties van het publiek opgenomen. Een enkele 
reactie van het publiek wil ik u niet onthouden: 
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Marjet (14 jaar) 
“Eerst leek een slagwerkensemble me niet zo leuk en noemde ik ze 
trommelaars, maar ik beloof hierbij plechtig dat ik zo’n ensemble nooit 
meer zo zal noemen!” en “ Het ensemble had een uitgebreid 
repertoire van mysterieuze sprookjesmuziek tot een Abbamedley.” 
“Een bijzonder maar heel mooi concert. ” 
 

We zijn als bestuur nu druk bezig met de komende concerten: 
-  12 februari 2017: Het Consort 3.0.  

Drie bewogen musici die met viool, cello, orgel en klavecimbel 
kamermuziek voor zullen schotelen van barok tot later. Zij maken 
deel uit van Musica Michaelis, het orkest dat de cantate-diensten in 
de Grote Kerk begeleidt.  

- 12 maart: Regina Ederveen met het programma: Joodse liederen 
toegelicht - Ashirah Lo door Robert La Boresa-zang ,fluit, gitaar, 
voordracht- en Regina Ederveen-harp. 

-  zondag 2 april:  de Meezing Mattheus, waarin u mee kunt doen in 
een projectkoor of als toehoorder  kunt genieten. Dit keer wordt het 
programma uitgebreid met begeleiding van het koor door 
professionele musici en er zal er een evangelist meedoen die u 
allen kent. Hoe de invulling er precies uit zal zien weten we nog 
niet omdat dat ook met financiën heeft te maken. 
Over de concerten op 23 april door Sanman & Sikke, een zeer 
ervaren 7 stemmige vocale mannengroep en het concert op 21 mei 
verzorgd door de Vuurvogel als slotconcert van het 1e seizoen 
informeren wij u later. 

 
Aan startkapitaal hebben we inmiddels € 7.500,00 ontvangen. De 
Hoofdhofgemeente en individuele gemeenteleden die hiervoor aan de 
Hoofdhof een gift hebben overgemaakt heel hartelijk bedankt. 
Zonder deze financiële steun kunnen wij deze concerten niet 
organiseren en ons zalencentrum niet promoten. 
 

U kunt op de hoogte blijven van de activiteiten via de nieuwsbrief en 
de website: www.muziekmeteenplus.nl 
Wij wensen u gezegende kerstdagen, een gezond en duurzaam 
nieuwjaar en hopen u op onze concerten te zien. 
 

Andries Westerholt 
Voorzitter Muziek met een Plus in de Hoofdhof 

http://www.muziekmeteenplus.nl/
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KUNST IN DE HAL 
In de maanden januari t/m maart 2017 kunnen we genieten van een 
aantal schilderijen door mw. Elske Nitrauw. 
In het onderstaande stelt zij zich en haar werk voor: 
 

Mijn verhaal 
Ik ben op 28 september 1955 geboren in Hattem. 
Na gewoond te hebben in Wageningen, Bennekom en Hilversum 
woon ik nu ruim 26 jaar in Amersfoort. 
Al meer dan 10 jaar werk ik met veel inzet en plezier als verpleeg-
kundige in een hospice in Amsterdam. 
 

Daarvoor in de psychiatrie gewerkt en ziekenhuizen, waar vooral de 
ouderenzorg mijn interesse had. 
 

Tekenen heb ik altijd leuk gevonden. Op de lagere schoolleeftijd kreeg 
ik mijn eerste teken- en schilderlessen van een kunstschilder, en won 
ik in de 4e klas een tekenwedstrijd over het huwelijk van prinses 
Beatrix en prins Claus. Wat was ik trots! 
 

Jaren heb ik weinig getekend. Er was meer leuks te doen zoals 
zingen in een koor en volksdansen, en dat steeds tussen de 
onregelmatige diensten door. 
Mijn penseel heb ik 12 jaar geleden weer opgepakt. Ik heb meege-
daan aan een lezerskunstexpositie van het ND. Verder heb ik 
geëxposeerd in de Ichthuskerk in Berkum, een restaurant in 
Amersfoort en afgelopen jaar in een verzorgingshuis in Bilthoven. 
 

Nadat ik een tijd les heb gehad in Amersfoort volg ik nu lessen aan de 
Gooische Academie in Laren. 
Het liefst schilder ik de natuur, ik houd van kleur en contrasten, heel 
herkenbaar of juist meer abstract, maar dan wel zo dat je er iets in 
kunt herkennen. 
 

Met bijbelse thema’s heb ik me tot nu toe niet veel bezig gehouden, 
hoewel dat wel steeds meer iets wordt wat ik graag zou willen doen. 
Afgelopen jaar heb ik over Goede Vrijdag en Pasen geschilderd, niet 
gemakkelijk, maar wel een uitdaging. 
Ik ben dankbaar voor mijn van God gekregen gave. Hij geeft veel om 
van te genieten, Dit te kunnen delen met anderen maakt me blij. 
 

Elske Nitrauw 
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COLLECTEOPBRENGSTEN 
13-11-16 Kerk in Actie/Diaconaal Werk 199,35 
13-11-16 Kerk 168,68 
14-11-16 Koffie   41,50 
20-11-16 Kerk 191,41 
20-11-16 Diaconie 210,14 
27-11-16 PKN/Missionair werk en groei 157,20 
27-11-16 Kerk 155,00 
28-11-16 Koffie   39,60 
04-12-16 Kerk in Actie/Pastoraat 204,02 
04-12-16 Jeugd 194,73 
11-12-16 Diaconie 175,70 
11-12-16 Bloemen 125,89 
12-12-16 Koffie   40,95 
 
HERINNERING: 
COLLECTEBONNEN NODIG? NIEUW REKENINGNUMMER 
GEBRUIKEN !! 
Per 1 januari  2016 zal Klazien Helder het verzorgen en bezorgen van 
uw collectebon bestellingen van mij over gaan nemen. 
 
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 ten name van  
“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: IBAN: NL 50 RABO 
0313.5432.16 tnv “Hoofdhofgemeente inzake 
collectebonnen”, waarna u de bonnen krijgt thuisbezorgd. 

 Levertijd is max 3 weken. 
Namens Kernteam Beheer en Financiën,   

André van der Haar 
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GAANDEWEG  
Dit najaar heeft u allen weer een 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. Tot op dit moment  is er € 680,-- ontvangen. Dat 
is een mooi bedrag. In 2014 en 2015 was uw bijdrage respectievelijk     
€ 815,-- en € 1.125,--.  
 
De jaarlijkse kosten van Gaandeweg zijn € 1.100,--. Er is dus nog een 
tekort van € 420,--.   
Diegenen die alsnog hun bijdrage willen overmaken kunnen dat doen 
op de Raborekening van de kerk, onder IBAN nummer  NL 71 RABO 
03773.50.893 

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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HARMONIEUS NIEUWJAAR 
 

Zit er nog muziek in ’t nieuwe jaar? 
Reden om de loftrompet te steken? 

Of zal elke melodie ontbreken 
door verdriet, door onheil of gevaar? 

 
Zit er nog muziek in ’t nieuwe jaar? 

Is ’t een blijspel, vol varianten, 
of een symfonie vol dissonanten…. 

Welk programma wordt voor ons bewaard? 
 

Zit er nog muziek in ’t nieuwe jaar….? 
Waar we ’t leven laten componeren 

door de Componist, de Heer der Heren, 
is geen ruimte voor een valse snaar. 

 
Dan zal heel ons lied, ons musiceren, 

Hem gewijd zijn in het nieuwe jaar. 
  

Uit Spiegelbeeld: Jelly Verwaal 
 
AGENDA 
07-01  Nieuwjaarsreceptie, de Hoofdhof    15.00-17.30 uur 
08-01  Schrijfactie Amnesty International 
   in de hal van de kerk, na de morgendienst 
13-01  Hoofdhofcafé, de Hoofdhof         21.00 uur 
15-01  U2-rockdienst “Pride”, de Hoofdhof       19.00 uur 
19-01  Seniorenthee, de Hoofdhof          14.30 uur 
 

KOPIJ DE HOOFDHOF 
 
Het volgende kerkblad verschijnt op 2 februari 2017 en bevat 
gegevens over de maand februari 2017. U kunt uw kopij inleveren bij 
de heer J. Wagteveld, Eikenlaan 37, 8024 CA, tel. 45 47 233 tot 
uiterlijk maandag 23 januari 2017.  
 
De redactie verzoekt u vriendelijk uw berichten schriftelijk in te leveren 
via e-mail: jaapwagteveld@hotmail.com  

mailto:jaapwagteveld@hotmail.com

