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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 
JOP jeugdwerker: Heidi Schröder         tel.  06-45254213 
      h.schröder@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.  ds. Jelle Vonk 
Berkumstede:   j.vonk@driezorg.nl        tel.  06-20476931 
 
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, 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    
Hoofdhofgemeente inzake collectebonnen           Rabobank  NL50RABO 0313543216 
Diaconie Hoofdhofgemeente Zwolle             Rabobank: NL58RABO 0387380442 
Diaconie Hoofdhofgemeente Zwolle t.b.v. ZWO   SKG:          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:j.vonk@driezorg.nl
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KERKDIENSTEN 
Zondag 3 december  Eerste Advent 
9.30 uur       Ds. R. Gosker uit de Wijk 
Organist       Henk Hoeksema 
1e Collecte      PKN: Missionair Werk en Kerkgroei 
2e Collecte      Voor de Jeugd 
 

Zondag 10 december  Tweede Advent 
9.30 uur       Ds. L.A. Burggraaff 
Organist       Fred Pals 
Muzikale medewerking  Few blokfluit ensemble o.l.v. Annelies Schraa 
1e Collecte      PKN: Pastoraat 
2e Collecte      Voor de Kerk 
19.00 uur      Vesper 
Piano        Jaco Lips 
Muzikale medewerking  Gerben Grotenhuis, saxofoon       
 

Zondag 17 december  Derde Advent 
9.30 uur       Ds. G.A. Trouwborst uit Nieuwleusen 
Organist       Gert de Jong 
1e Collecte      Voor de Diaconie / Stichting Exodus Zwolle 
2e Collecte      Voor de Bloemen 
 

Zondag 24 december  Vierde Advent 
9.30 uur       Dhr. G. van Vulpen uit Zwolle 
Organist       Henk Hoeksema 
1e Collecte      Voor de Kerk 
2e Collecte      Voor de Diaconie 
Kerstnachtdienst 
21.00 uur        Ds. L.A. Burggraaff 
Organist       Gert de Jong 
Muzikale medewerking  Hoofdhofkoor o.l.v. Jaco Lips 
Collecte       Hulp aan gevluchte Rohingya gezinnen   
         uit Myanmar      
 

Maandag 25 december Eerste Kerstdag 
9.30 uur       Ds. L.A. Burggraaff 
Organist       Henk Hoeksema 
Muzikale medewerking  D-Vote o.l.v. Richard Schoonhoven 
1e Collecte      PKN: Kinderen in de knel 
2e Collecte      Voor de Diaconie / Zending over Grenzen 
 



4 
 
AMNESTY INTERNATIONAL 
Zondag 10 december 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? 
 

BIJ DE DIENSTEN 
Gastpredikanten 
In de dienst van zondag 3 december a.s. kunt u ds. R. Gosker uit De 
Wijk, tel. 0522-855 782, als predikant verwachten. Hij is geboren op 
15 september 1950. Ds. Gosker heeft de gemeenten Amsterdam-
West, Scherpenzeel, Zuidwolde en Wesepe gediend. Sinds mei 2016 
is ds. Gosker met emeritaat.  

 

Ds. G.A. Trouwborst uit Nieuwleusen, tel. 0529-481591, hoopt zondag 
17 december a.s. voor te gaan. Ds. Trouwborst is sinds 2007 
predikant in Nieuwleusen en heeft daarvoor de gemeente 
Scharendijke e.o. gediend. Hij is geboren op 12 september 1973. 
 

In de morgendienst van zondag 24 december a.s. zal de heer G. van 
Vulpen uit Zwolle, tel. 453 71 74, voorgaan. De heer Van Vulpen is 
kerkelijk werker.  

Kerkelijk Bureau / Klazien Helder 
 
VAN DE DIACONIE 
In de maand december 2017 doet de diaconie een beroep op u voor 
de volgende collectes. 
 

17 december a.s. / Stichting Exodus Zwolle 
Zondag 17 december vragen we uw aandacht voor  bovengenoemde 
stichting. Deze stichting biedt met professionals en vrijwilligers 
opvang en begeleiding  aan ex-gedetineerden, gedetineerden en hun 
familieleden. 
 

24 december  a.s. / eigen diaconie 
Op deze zondag wordt er gecollecteerd voor de eigen diaconie. 
  

24 december a.s. tijdens de Muzikale Kerstnacht/ Hulp aan gevluchte 
Rohingya gezinnen uit Myanmar 
Vanuit Myanmar zijn de afgelopen maanden duizenden Rohingya 
naar Bangladesh gevlucht. Ze wonen in overvolle kampen aan beide 
zijden van de grens en leven onder moeilijke omstandigheden.  Er is 
veel hulp nodig. Graag vragen we hiervoor uw aandacht. 



5 
 
25 december a.s. / Zending over Grenzen/Oost-Europa 
In Oost-Europa zijn nog veel kansarme gezinnen, kinderen en 
ouderen. De stichting Zending over Grenzen ziet om naar deze 
gezinnen en laat hen merken dat zij er niet alleen voor staan. 
De lokale medewerkers zoeken samen met hen naar de beste 
oplossingen om te ontsnappen aan de armoedecirkel. De winteractie 
is erop gericht dat er stookhout, dekens, warme kleding en extra 
voedsel is voor deze gezinnen. Al vanaf € 26,00 kan Zending over 
Grenzen een gezin helpen. 
 

31 december a.s. / eigen diaconie 
Op deze zondag wordt er gecollecteerd voor de eigen diaconie. 

   

Namens de diaconie, 
       Miny Veenema 

 

KERSTCOLLECTE 
Geef hoop aan een kind op de vlucht - 
Geloof, hoop en Syrië 
Op de vlucht met Kerst. Een schrikbeeld, 
maar voor meer dan vier miljoen Syriërs 
een feit. Zij ontvluchtten hun thuisland 
om elders een veilig heenkomen te 

zoeken. De helft van hen is kind. Naast al het leed dat deze kinderen 
doormaken, staat ook hun toekomst op het spel. Door al het geweld 
zijn duizenden scholen verwoest en gesloten. In relatief veilige 
gebieden zijn klassen door de grote toestroom van vluchtelingen juist 
overvol en is lesgeven bijna onmogelijk. Ouders maken zich grote 
zorgen over de toekomst van hun kinderen.  
Met het project ‘Geen verloren generatie’ helpt de Raad van Kerken in 
het Midden Oosten (MECC) vluchtelingenkinderen in Syrië met 
onderwijs. MECC geeft bijles aan leerlingen met een 
onderwijsachterstand, helpt kinderen uit arme gezinnen met 
schooluniformen en boeken, knapt schoolgebouwen op, traint 
docenten om te midden van deze oorlog toch les te kunnen geven en 
ondersteunt ouders en kinderen met traumaverwerking. We mogen 
deze generatie van Syrische kinderen niet verloren laten gaan. Meer 
informatie is te vinden op www.kerkinactie.nl/kerst . 

 
Namens de ZWO-commissie, 

Carien Veenema 

http://www.kerkinactie.nl/kerst
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KINDERNEVENDIENST 
We lezen in deze adventstijd een boek vol verwachting. De profeet 
Jesaja geeft mensen hoop en vertrouwen dat het licht zal worden in 
een donkere wereld. Hij vertelt over een herder die voor zijn schapen 
zorgt, over een smid die wapens verandert in gereedschap, over een 
woestijn die tot bloei komt en over een land waarin niemand bang 
hoeft te zijn dat zijn spullen worden afgepakt. Zijn verhalen brengen 
ons dichterbij kerst, wanneer we vieren dat God dichtbij de mensen 
komt. 

EERSTE ADVENT 
zondag 3 december 
We lezen vandaag Jesaja 40:1-11 en 
het thema is Ik zorg voor jou.  
Jesaja is een profeet, hij vertelt de 
mensen over God. Maar wat kan hij ze 
vertellen? De mensen in zijn land zijn 

bang en verdrietig. Toch geeft God woorden aan Jesaja die hij aan de 
mensen kan overbrengen. De Heer zal voor mensen zorgen zoals 
een herder voor zijn schapen zorgt. 
 
TWEEDE ADVENT 
Stel je voor… is het thema van 
zondag 10 december. De Bijbel gaat 
open bij Jesaja 2: 2-5. 
Jesaja heeft een visioen, over een 
tijd die komen zal: De berg met de 
tempel zal stevig staan, ver boven 
alle heuvels. Uit alle landen gaan de mensen daar naartoe, om te 
luisteren naar het onderricht van de Heer. Dan wordt het overal vrede. 
Speren en zwaarden worden veranderd in gereedschap. 
 

DERDE ADVENT 
Bloemen in de woestijn. 
We lezen daarover bij Jesaja 35: 1-10 op zondag 
17 december. 
Jesaja gelooft in wonderen. In een woestijn waarin 
bloemen gaan bloeien. Een dorre vlakte die 
verandert in vruchtbare grond. Jesaja gelooft in 

een land dat versierd wordt door de Heer. Als hij erover vertelt, krijgen 
mensen blosjes op hun wangen. Dat is een begin!  
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VIERDE ADVENT 
Zondag 24 december openen we nog 
een keer het bijbelboek Jesaja. Vandaag 
hoofdstuk 62 vanaf vers 8 tot en met 
hoofdstuk 63 vers 4. 
Het thema is deze zondag Het wordt 
veilig.  
Jesaja vertelt dat er tijden aanbreken van 
recht, vrede en eerlijkheid. Wie werkt op 
zijn land, zal zelf de oogst kunnen opeten. Het wordt niet meer door 
vijanden afgepakt. 
 
VERANTWOORDING DIACONIE 
Naast de actie voor de Kledingbank is er op 8 oktober ook voor 
hetzelfde doel gecollecteerd, opbrengst € 153,20. 
 
De gehouden collecte voor het ziekenhuispastoraat binnen het UMCG 
in Groningen op 22 oktober heeft opgebracht € 147,33. 
Naar beide doelen is een bedrag overgemaakt van € 175,00. 
 
De avondmaalcollecte gehouden op 29 oktober in onze ochtenddienst 
en ‘s middags in Berkumstede gaf een bedrag te zien van € 246,05. 
Voor hetzelfde doel is aan giften een bedrag ontvangen van € 150,00, 
waardoor in totaal € 396,05 werd ontvangen. 
Met een aanvulling vanuit de eigen middelen van de diaconie is voor 
de hulp aan Sint Maarten € 500,00 overgemaakt naar Kerk in Actie. 
 
Op dezelfde datum is ook een bloemencollecte gehouden waarvan de 
opbrengst een bedrag te zien gaf van € 123,30. 
 
Wederom namens de diaconie een hartelijk dank voor al deze 
bijdragen waardoor wij ondersteuning dicht bij huis en ver weg 
kunnen blijven verlenen. 

Jan Visscher, penningmeester 
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HERHAALDE OPROEP VANUIT DE DIACONIE 
In het novembernummer van onze Hoofdhof heeft de penningmeester 
het verzoek gedaan om inlevering van rekeningen vóór 17 december 
a.s. dit in verband met het naderende einde van het jaar 2017. 
 
Hierop is door een aantal gemeenteleden inmiddels positief 
gereageerd waarvoor hartelijk dank. 
 
Maar voor degenen die denken dit jaar nog iets tegoed te hebben van 
de penningmeester nogmaals dit verzoek, waardoor de betalingen 
toch nog dit jaar verwerkt kunnen worden, ook door de bank. 
 
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.  
 

Jan Visscher, penningmeester 
 

 
TIJDSCHRIFTEN GEZOCHT  
Voor de kindernevendienst zijn we op zoek naar oude tijdschriften met 
plaatjes over de natuur, mensen, het koningshuis, dieren, enz. Ze 
zullen worden gebruikt bij het maken van collages. 
  
Wie heeft er thuis nog wat liggen en wil ze ter beschikking stellen?  
U kunt de tijdschriften kwijt op de kast van de kindernevendienst.  
 
Namens de leiding van de kindernevendienst alvast hartelijk bedankt! 
 

Irene Heideveld 

NIEUWS UIT HET KERNTEAM EREDIENST  
voor de maand december 
De start van de Adventsperiode valt op zondag 3 december a.s.  
De voorganger is dan ds. Gosker uit de Wijk. 
 
Op zondag 10 december a.s., de tweede Adventszondag, zal de 
blokfluitgroep Few o.l.v. Annelies Schraa haar medewerking aan de 
dienst verlenen. Deze blokfluitgroep bespeelt allerlei verschillende 
blokfluiten. 
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Op zondagavond 10 december a.s. vindt om 19.00 uur een 
Adventsvesper plaats met medewerking van Gerben Grotenhuis op 
de saxofoon. 
 
Op zondag 24 december a.s. vindt een muzikale Kerstnacht plaats 
waarin muziek en zang uit de beide Berkumse kerken zal klinken. 
Hierover vindt nog verdere afstemming plaats. 
In ieder geval zal het Hoofdhofkoor hier ook medewerking aan 
verlenen. 
 
Op maandag 1e Kerstdag a.s. verleent D-Vote haar medewerking aan 
de dienst. 
 
En in het nieuwe jaar zal de eerste bijzondere dienst plaatsvinden op 
zondagavond 14 januari a.s., de zgn. Elvis in Church dienst. Hierover 
leest u elders in dit blad meer. 
 

Namens Kernteam Eredienst, 
Hans Veenema 

ONTMOETING IN HET HOOFDHOF-CAFÉ 
Na de spanningen van het Sinterklaasfeest staat voor degenen die 
niet naar Spanje zijn afgevoerd en in Nederland mochten blijven de 
deur van het Hoofdhof-café op vrijdag 15 december a.s. weer open. 
In ieder geval zijn er dan zeker nog wat kruidnoten over. 
 
Vanaf 21.00 uur is ieder weer welkom voor een praatje en een 
drankje. Madeleen en Jaap Wagteveld fungeren deze avond als gast-
echtpaar en zullen u met vreugde verwelkomen. 
We zien u graag op vrijdag 15 december a.s. vanaf 21.00 uur. 
 

Namens het ontvangstcomité,   
Kees Willemstein 

 
GROEPSREIS MET KERKINACTIE NAAR MYANMAR 
Van 15-29 november 2017 
Op woensdag 15 november vertrok een groep van 11 personen naar 
Myanmar om het werk van Kerk in Actie met eigen ogen te zien.  
Een van de deelnemers is Henk Oosting, lid van de Hoofdhof.  
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Op onze dankdagmaaltijd heeft hij de aanwezigen dat meegedeeld. 
Als ZWO-commissie vinden we het fijn hier aandacht aan te besteden 
en we zijn zeer benieuwd naar de verhalen en ervaringen.  
 

Tijdens de reis staat de ontmoeting met de bevolking van Myanmar 
centraal. Zij gaan drie partnerorganisaties van Kerk in Actie 
bezoeken: TLMI (eigen inkomsten voor gehandicapten), Precious 
Stones (een toekomst voor vrouwen en jongeren) en KMSS (Karuna 
Mission Sociaal Network). 
Hoe zetten zij zich in voor de medemens en houden zij zich staande? 
Wat betekent hun werk voor de mensen daar?  
 

Als u dit leest is de kans groot dat de groep alweer in Nederland terug 
is. Vol met indrukken, ervaringen en emoties en we zijn benieuwd 
naar de verhalen van Henk. 
 

Ook op de website van Kerk in Actie kunt u informatie hierover vinden 
onder de vermelding van: 50+ reis naar Myanmar. 
 

Namens de ZWO-commissie,  
Carien Veenema 

 
 

ADVENT 
 
 

Dit is de dag waarop wij blijven hopen, 

wanneer Hij komen zal in Majesteit. 

Niet als – uit kinderbijbels weggelopen – 

een lief klein kindje, vol aandoenlijkheid. 

 

 

Niet als de leraar in de synagoge, 

die met bewogenheid het kwaad bestreed; 

niet als de mens die onder erebogen 

de stad Jeruzalem eens binnentreedt. 
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Hij komt ook niet terug als Man van Smarten, 

want eens voor altijd geldt: Het is volbracht. 

Maar het adventslicht brandt in onze harten 

omdat Hij als de Koning wordt verwacht! 

 

 

Dit is Advent – zet wijd de harten open, 

opdat de plaats voor Hem wordt toebereid. 

Dit is de dag waarop wij blijven hopen, 

wanneer Hij komen zal in majesteit. 

 
 
 
 

Uit Spiegelbeeld van Jelly Verwaal 
 

 
NIEUWJAARSRECEPTIE 
Op zaterdag 6 januari a.s. hopen we voor de hele gemeente een 
nieuwjaarsreceptie te houden waarin we, onder het genot van een 
hapje en een drankje, elkaar een goed en gezegend 2018 mogen 
toewensen. U wordt hiervoor hartelijk uitgenodigd in 
   
             De Hoofdhof vanaf 15.00 uur tot ongeveer 17.30 uur.  

Mocht u vervoer nodig hebben, neem dan a.u.b. contact op met uw 
eigen wijkteam. We hopen velen van u te mogen begroeten. 
 

Namens de Diaconie, 
                                                                                            Alice Tanis 

TERUGBLIK: Sirkelslag 
Samen met kinderen uit de 
Ichthuskerk speelden we op 
vrijdagavond 17 november jl. het 
spel Sirkelslag. Via een dvd kregen 
we allerlei gekke, creatieve en 
actieve opdrachten die in het teken 
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stonden van de verhalen over Gideon.  
We maakten een blaasinstrument van wc-rollen, deden een 
waterestafette, hebben altaren (flessen) gekegeld en ingewikkelde 
puzzels opgelost. 

 
 
Team Slagroomsoesjes streden 
tegen team Zwollenaartjes.  
De laatsten wonnen! Wie de 
landelijke winnaar is, wordt snel 
bekend gemaakt.  
Het was een geslaagde avond! 
 

 
 

Op vrijdagavond 2 februari 2018 spelen we opnieuw Sirkelslag, maar 
dan de variant voor jongeren van 12 t/m 16 jaar. 
 
NIEUW: Meet & Eat  
Onder het genot van een kleine, lekkere maaltijd elkaar ontmoeten 
door gesprek, film, een thema-avond of een gastspreker. Dat is het 
motto van Meet & Eat. 
 

Een nieuw initiatief, bedoeld voor jongeren van 12 t/m 16 jaar. Iedere 
laatste zondagavond van de maand bouwen we de jeugdruimte om 
tot eetcafé en koken we samen onze maaltijd.  
Maar let op: er is al één uitzondering: in de maand december komen 
we niet op de laatste zondag samen (i.v.m. Kerstavond), maar de 
laatste zaterdag. Op zaterdagavond 23 december kijken we, natuurlijk 
onder het genot van warme choco en kerstkransjes, de film ‘a 
Christmas Carol’, van 19:30 uur tot 22:00 uur. 
 

Bij de Meet & Eat avonden is iedereen welkom. Of je nu vaak in de 
kerk komt, of niet, dat maakt niet uit. Natuurlijk is het leuk als je vaak 
komt, maar een enkele keer aanschuiven mag ook. Het belangrijkste 
is dat er een gezellige, veilige sfeer heerst, waar verschillende 
jongeren zich thuis voelen. Daar gaan we voor! 
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NIEUWE PLANNEN: Kindernevendienst 
De afgelopen periode is er veel nagedacht over (toekomst van) de 
kindernevendienst. Op zondagochtend zien we regelmatig dat er 
maar weinig kinderen zijn die deelnemen. Dit roept vragen op: waarop 
spreekt het huidige aanbod relatief weinig kinderen en ouders aan?  
 
Waarom vinden we het van belang dat er aanbod is voor kinderen in 
de basisschoolleeftijd? En niet geheel onbelangrijk: voor de leiding 
kost het tijd en energie zich hiervoor in te zetten. Soms té veel, als we 
kijken naar wie erdoor aangesproken wordt. Kunnen we dit tij wat 
keren? 
 
Maar we moeten óók niet vergeten dat er, ook al is het een kleine 
groep, wel degelijk kinderen zijn die plezier beleven aan de 
kindernevendienst en ouders zijn die dit van groot belang vinden.  
Rekening houdend met dit alles, wordt er voor de tweede helft van het 
seizoen gekozen voor een iets andere werkwijze.  
 
In de schoolvakanties is er in principe geen reguliere kinderneven-
dienst. Ieder kind dat aanwezig is, krijgt een mooie, persoonlijke tas, 
waar materiaal in zit om tijdens de dienst mee aan de slag te gaan, 
als ze dat willen. Dit kan materiaal zijn passend bij de zondag, of 
meer algemeen materiaal (denk aan een Bijbelverhaal, een klein 
knutselwerk, een spel, een opdracht). 
 
Op zondagen buiten de vakantie is er gewoon wekelijks 
kindernevendienst, maar wordt er gekozen voor een andere wijze van 
voorbereiding. Er wordt gekozen voor materiaal dat op meerdere 
zondagen gebruikt kan worden (als er dan een keer geen kinderen 
zijn, kan het een week later alsnog gebruikt worden). Ook creëren we 
een mooie ‘kieskast’. De kast die in de kindernevendienst-ruimte 
staat, wordt onder handen genomen, er wordt nieuw materiaal 
toegevoegd en niet-bruikbaar materiaal wordt verwijderd. Kinderen 
krijgen steeds meer de mogelijkheid zelf te kiezen uit het materiaal uit 
deze kieskast: de leiding zal minder opdrachten geven, maar 
stimuleren dat kinderen zelf een keuze maken in de manier waarop zij 
aan de slag gaan met een verhaal of thema. Maatwerk dus.  
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Verder gaan we ervoor om twee keer per jaar een grotere activiteit 
voor kinderen in de basisschoolleeftijd en hun (groot) ouders te 
organiseren. We denken aan een soort ‘Kliederkerk’.  
 
Kliederkerk is een missionaire vorm van kerk-zijn waarin jong en oud 
samen op een creatieve manier de betekenis van Bijbelverhalen 
ontdekt. Een doorsnee Kliederkerk duurt zo’n twee uur en bestaat uit 
drie onderdelen: samen ontdekken, samen vieren en samen eten. 
Kliederkerk is een fantastische mogelijkheid om kinderen op een 
speelse wijze kennis te laten maken met verhalen, maar ook om 
ouders elkaar te laten ontmoeten en als (groot) ouders samen met je 
(klein-) kind met geloof en kerk bezig te zijn. Ook is Kliederkerk erg 
toegankelijk voor mensen die weinig of niet bekend zijn met de kerk.  
Op zondagmiddag 18 februari hopen we een eerste Kliederkerk te 
organiseren, tussen 12:00 en 14:00 uur.  

De leiding van de kindernevendienst zal hierbij betrokken zijn, maar 
er worden nog enkele mensen gezocht die mee willen helpen met de 
organisatie.  

Dus: ben je creatief, kan je kokkerellen, ben je goed in het ontwerpen 
van een mooie flyer? Meld je! We kunnen je goed gebruiken en je zet 
je in voor een mooi experiment.  

Voor meer info, of voor het aanbieden van je organisatietalent voor 
Kliederkerk op 18 februari 2018 kun je je richten tot Heidi: 
h.schroder@protestantsekerk.nl / 0645254213. 

Jeugdwerk(er) 
Ruim een half jaar ben ik werkzaam als jeugdwerker voor de 
Protestantse gemeente Berkum. Op deze plek kunnen jullie met 
regelmaat lezen over wat ik doe. Toch vind ik het belangrijk dit een 
keer wat uitgebreider toe te lichten. Jeugdwerk is een zaak van de 
hele gemeente; niet alleen van mij of de betrokkenen bij jeugdwerk, 
maar van iedereen.  
Graag deel ik wat ervaringen met jullie, en wil ik jullie de gelegenheid 
geven ook je vragen te stellen of opmerkingen naar mij toe te uiten. 
 

mailto:h.schroder@protestantsekerk.nl
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Ik nodig jullie allemaal uit om op zondag 7 januari 2018, met een 
kopje koffie in de hand, ietsje langer te blijven hiervoor. In de 
koffieruimte deel ik graag mijn ervaringen en de ideeën en plannen 
voor 2018, én ga ik graag in gesprek met jullie. 
 

Heidi Schröder 
 

 

God geneert zich niet voor de nederigheid van de mens. 

Hij stapt er middenin, Hij kiest een mens tot zijn werktuig 

en doet zijn wonderen daar waar je ze het minst verwacht. 

 
uit: Een woord voor elke dag  

van: Dietrich Bonhoeffer 

 
 
ELVIS IN CHURCH-DIENST  
Op zondagavond 14 januari 2018 wordt om 
19.00 uur in de Hoofdhof in Berkum weer een 
Elvis in Church dienst gehouden.  
Voorganger is ds. Arjen van der Spek uit 
Zwartsluis. 
 
Bekende Elvis songs als Why me Lord, Peace 
in the Valley en You give me a mountain 
zullen door de Elvis band ten gehore worden 
gebracht. De band is uitgebreid met vier blazers. 
 
Ds. Arjen van der Spek praat de onderdelen aan elkaar. In Twente zijn 
deze diensten heel populair en trekken ze veel publiek. We zijn blij 
dat ze opnieuw naar Zwolle zullen komen. 
Ook worden samen met de gemeente liederen gezongen.  
Het is een gewone kerkdienst.  
Bij de uitgang is er een collecte voor de onkosten. 

Namens Kernteam Eredienst, 
Hans Veenema 
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MUZIEK MET EEN PLUS IN DE 
HOOFDHOF 
Het Bonhoeffer Liedoratorium 
Een uitverkochte zaal luisterde op zondag 12 
november jl. met ingehouden adem naar het 
indrukwekkende Liedoratorium over Dietrich 

Bonhoeffer in de serie van Muziek met een Plus in de Hoofdhof. 
Wat een bezieling en wat een muzikale topprestatie werd hier 
neergezet!  
Een groot compliment voor de uitvoerenden is hier op zijn plaats; 
C.O.V. Euphonia, muziekensemble Het Consort 3.0, sopraan Tineke 
Jansen, tenor Michiel Huizing, pianist Jos Mulder en verteller Jan 
Visser, allen onder de bezielende leiding van dirigent Wolfried Kaper. 
Dit concert bewijst maar eens weer, dat Muziek met een Plus een 
plek verdient in de Hoofdhof. 
 
Op zondag 21 januari 2018 presenteert het Wereldmuziekensemble 
Marak een programma met muziek uit alle delen van de wereld. Of 
het nu gaat om een onvervalste tango of melancholische muziek uit 
het Oosten, muziek is als het leven: een feest met soms een 
(zigeuner-) traan. 
Noteer de datum alvast in uw agenda. Heeft u nog geen agenda voor 
2018, vergeet dan niet de Sint te attenderen op dit nuttige kadootje. 
  
Giften aan Muziek met een Plus fiscaal aftrekbaar  -  ANBI-status 
De Belastingdienst heeft de Stichting Muziek met een Plus in de 
Hoofdhof vanaf 5 augustus 2016, dus vanaf de oprichtingsdatum, 
aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling.  
 
Bovendien is de Stichting aangewezen als Culturele ANBI. Het 
RSIN/fiscaal nummer is 8566 33 987 en staat ook op onze website. 
Dit betekent dat uw gift aan Muziek met een Plus fiscaal aftrekbaar is 
voor de inkomstenbelasting met een factor van 1,25 en voor de 
vennootschapsbelasting met een factor van 1,5.  
 
Bijvoorbeeld: bij een gift van € 100,00 en uw hoogste belastingschijf 
voor de inkomstenbelasting van 40,8%, is uw belastingbesparing 
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51%. Een gift van € 100,00 kost u dan netto € 49,00. Het totaal van 
uw giften moet dan wel hoger zijn dan de drempel voor giften: 1% van 
uw inkomen. 
 
Het betekent natuurlijk ook dat wij als Stichting aan algemeen 
geldende regels van goed beleid en bestuur moeten voldoen, zoals 
het publiceren van een jaarrekening, een bestuursverslag en een 
beleidsplan op onze website. Dat zullen wij uiteraard doen. 
 
Als u een gift overmaakt zult u een bevestiging van ontvangst van uw 
gift krijgen. 
Alvast heel hartelijk dank. 
 

        Ab Kasper 
Muziek met een Plus in de Hoofdhof 

 
 
NIEUWS UIT HET KERNTEAM EREDIENST 
De vier kleuren van het kerkelijk jaar in de Protestantse gemeente van 
Berkum. 
Ons kerkelijk jaar loopt niet parallel met het kalenderjaar. Het kerkelijk 
jaar eindigt op zondag 26 november. Die zondag wordt ook wel de 
Eeuwigheidszondag genoemd. 
De zondag erna begint dan de Adventsperiode. Dat is de eerste 
zondag van het nieuwe kerkelijk jaar. Deze adventsperiode duurt tot 
aan de Kerstnacht op 24 december.  
De kleur in de Adventsperiode is paars (de kleur van ingetogenheid, 
van verootmoediging en verwachting). 
In de kerstnacht wordt de kleur wit ( kleur van reinheid, licht en feest). 
De Kersttijd duurt t/m 7 januari.  
7 januari is Epifanie (Driekoningen). Na 7 januari tot aan de 40-
dagentijd is de kleur groen (de kleur van hoop, groei en toekomst). 
 
Met de aswoensdag begint de 40-dagentijd en de kleur is dan paars. 
De eerste zondag in de 40-dagentijd is zondag 18 februari 2018. 
Er is één uitzondering in die periode: op de Witte Donderdag is de 
kleur wit. 
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In de Paaswake op de zaterdag voor Pasen begint met de wisseling 
van de kleuren de Paastijd en wordt de kleur wit. De Paastijd duurt tot 
aan Pinksteren. 
Op Pinksteren is de kleur rood. 
 
Na Pinksteren tot aan het eind van het kerkelijk jaar is de kleur weer 
groen. 
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar is de kleur wit. 
Bijzondere gelegenheden met een andere kleur dan de kleur van het 
kerkelijk jaar: 
 
Bij belijdenis, bevestiging van ambtsdragers of bij verbintenis van een 
predikant wordt de kleur rood. 
Bij een trouwviering is de kleur wit. 
Bij een uitvaart is de kleur (meestal) wit. 

Namens Kernteam Eredienst, 
Hans Veenema 

RUNNING DINNER 
Misschien ken je het fenomeen ‘Running Dinner’, misschien nog niet. 
Ik hoop dat jullie het allemaal, of vanwege eerdere ervaringen, of 
omdat je graag iets nieuws probeert, leuk vinden in het nieuwe jaar 
(een nog te bepalen zaterdag in februari of maart) mee te doen! Ik zie 
een Running Dinner als een mooie gelegenheid als gemeente elkaar 
(nóg) beter te leren kennen, onder het genot van een lekker hapje en 
drankje. Daarom neem ik graag het initiatief dit, samen met anderen, 
op poten te zetten. 
Nog even wat uitleg, voor als het onbekend is.  
Een Running Dinner wordt georganiseerd voor en door gemeente-
leden. Het is een diner waarbij het voorgerecht, het hoofdgerecht en 
het nagerecht op verschillende locaties genuttigd worden. Het is de 
bedoeling dat een aantal gemeenteleden thuis een ‘3-gangen-diner’ 
gaan bereiden en enkele gemeenteleden ontvangen voor een 
voorgerecht, een hoofdgerecht en een nagerecht. De gasten rouleren 
per gang. Als gast eet u dus op meerdere adressen. Degenen die 
koken blijven gewoon thuis. Het is de bedoeling dat u als gast na 
ongeveer 45 minuten vertrekt naar het volgende adres voor het 
volgende gerecht.  
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Het doel van een Running Dinner is om elkaar beter te leren kennen 
en het contact tussen de verschillende generaties te bevorderen. 
 

Op een opgavenformulier kunt je t.z.t. aangeven of je het voor –, 
hoofd - of na-gerecht wilt maken. (denk ook aan bijv. wat is handig 
met de opvang voor de kinderen) Wij zullen zoveel mogelijk rekening 
houden met de wensen tijdens het inplannen. Je krijgt een week van 
te voren te horen welke gang u moet voorbereiden en voor hoeveel 
personen De kosten zijn voor iedereen vrij, wat inhoudt dat de 
‘gasthuizen’ hun gerecht belangeloos serveren. 
Iedereen, jong en oud, die een leuke avond wil hebben en met 
verschillende gemeenteleden wil tafelen is van harte welkom! 
Maar: er zijn ook mensen nodig die helpen met organiseren (denk 
aan PR, het maken van een avondschema, werving etc.). Wie helpt 
mij mee dit Running Dinner tot een succes te maken? 
 

Voor meer info, of voor het aanbieden van je organisatietalent voor 
het Running Dinner in februari/maart 2018 kun je je richten tot Heidi: 
h.schroder@protestantsekerk.nl / 0645254213. 

Heidi Schröder 
 

 
 
OOST EUROPA NIEUWS 
Kinderwerk KOEN 
In oktober vond in Gyula, Hongarije, de jaarlijkse vergadering plaats 
van vertegenwoordigers van het kinderwerk uit Oost-Europa. Jammer 
dat de kinderwerkers uit Oekraïne helemaal geen toestemming meer 
kregen de EU-grens met Hongarije te passeren. Moeilijke 
grensovergangen komen weer steeds vaker voor. In september 
organiseerde de stichting KOEN Oost-Europa en de universiteit van 
Pécs (Hongarije) in Ilieni, Roemenië, een trainingsprogramma voor 
groepsleiders, financieel ondersteund door het kerkdistrict. 

In 2017 bezochten 28.500 kinderen een Vakantie Bijbel Week in 650 
gemeenten in Oost-Europa. Het programma 2018 wordt door het 
KOEN team uit Hongarije samengesteld.  Foto’s en videoverslagen: 
www.bibliahet.eu en www.facebook.com/KOEN 
 
 

mailto:h.schroder@protestantsekerk.nl
http://www.bibliahet.eu/
http://www.facebook.com/KOEN
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Geschiedenis hulpverlening 
Op woensdag 29 november is in De Hoofdhof het eerste exemplaar 
van de glossy over de geschiedenis van de hulpverlening vanuit 
Berkum aan Oost-Europa aangeboden aan een vertegenwoordiger 
van B & W in Zwolle.  
Vanuit Berkum opereert al bijna 40 jaar de Commissie Oost-Europa 
en na de omwenteling kwam de stichting Zending Nieuw Leven, 
voorheen Woonwagenzending hierbij.  
Na de kernramp van 1986 kwam de actie geleidelijk op gang dat 
kinderen uit het besmette gebied twee maanden voor een 
gezondheidskuur naar een gezond land gingen. De Ichthuskerk in 
Berkum is een van de twintig plaatsen in Nederland waar een groep 
zgn. Tsjernobylkinderen om de twee jaar komen.  
In de glossy komt in woord en beeld de hele geschiedenis aan de 
orde. Wij denken: voor Berkum iets van blijvende waarde.  
Bent u geïnteresseerd in deze glossy? Neem dan contact op met één 
van onderstaande commissieleden. 
 
Hongaarse kerkdiensten 
Sinds 22 oktober jl. is er elke 4de zondag van de maand om 15.00 uur 
in de Lutherse kerk een kerkdienst in het Hongaars (met Nederlandse 
vertaling). De eerstvolgende dienst vindt plaats op 26 november a.s. 

Jongerenreis 
Er wordt driftig vergaderd door een aantal jeugdwerkers van de 
kerken uit Zwolle om te kijken van welke hulp/studie reizen jongeren 
enthousiast kunnen worden. Wordt vervolgd. 

Renovatieproject 
Net buiten Vrbas in Servië staat een vakantiehuis van de 
Evangelische Romagemeente. Aleksandar Subotin is Roma èn 
evangelist. Om het mogelijk te maken het blijde nieuws door te geven 
aan nog meer Romakinderen wil hij graag het vakantiehuis uitbreiden. 
En daarvoor wordt onze hulp gevraagd. De bouwploeg hoopt eind 
mei/ begin juni naar Servië af te reizen en zijn gemeente helpt mee. 
Wij verwachten dat de impact in de gemeente en in de regio groot zal 
zijn.  
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Doordat Aleksandar, zelf Roma zijnde, de kinderen in aanraking wil 
brengen met christelijke waarden en normen en hen Gods liefde wil 
laten zien, kan hij een voorbeeld zijn voor deze kinderen. Hij heeft 
goede contacten met de overheid, scholen en het Rode Kruis. 
Het plan is om in de grote tuin rond het huis een overkapping te 
maken. Ook zullen er meer toiletten moeten komen en plekken waar 
de kinderen zich kunnen wassen. 
Wij houden u op de hoogte. Uw gift is welkom op bankrek.nr. 
NL26RABO 041.35.50.745 t.n.v. Protestantse Gemeente Zwolle tgv 
commissie Oost Europa  ANBI/RSIN nr. 002645105.                                                                                  
 
Kleding, schoenen e.d. 
Heeft u dit over, laat dat weten aan g.vanberkum@kpnmail.nl of 
d.rohaan@kpnmail.nl of neem contact op met Herman Lammersen, 
Jan de Wit of Jan Flokstra. 

Jan Flokstra 

 

 

In het licht van Gods Zoon, brengt Hij in kleinheid 

Zijn grootheid dichtbij. 

Sela 

 

 

 

 

mailto:g.vanberkum@kpnmail.nl
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ACTIE KERKBALANS -  GEEF VOOR JE KERK 

In de vorige Hoofdhof hebben wij u geïnformeerd over de start van de 
voorbereidingen voor komende Actie Kerkbalans. Deze actie wordt 
gehouden van 20 januari tot 3 februari 2018 voor onze eigen 
gemeente. 
 
In de afgelopen maand hebben we van onze kernteams, van onze 
jeugdwerker en gemeenteleden informatie ontvangen over de 
activiteiten in 2017 en de plannen voor 2018. En ook foto’s van een 
aantal activiteiten. 
Heel hartelijk dank daarvoor.  
 
Bovendien dan realiseer je je pas dat er heel veel in onze Hoofdhof 
gebeurt. Dat we aan elkaar denken, elkaar ontmoeten en met 
positieve acties voor anderen bezig zijn.  
 
Als Team Actie Kerkbalans zijn we nu een aantal keren bij elkaar 
geweest. We hebben besloten de informatie voor onze 
gemeenteleden, om hen op te wekken ruim te geven bij de Actie 
kerkbalans, kort, concreet en beeldend te houden. Dan wordt de 
informatie waarschijnlijk beter gelezen en komt het verzoek te geven 
beter over.  
 
We worden daarin ook begeleid door de landelijke Interkerkelijke 
Commissie Geldwerving en het Campagnebureau Kerkbalans van de 
gezamenlijke kerken. Deze commissie heeft een landelijke A5 folder 
ontworpen die de gemeenten met eigen teksten en foto’s herkenbaar 
kunnen maken voor hun eigen situatie. Hiervan willen we gebruik 
maken. Dat scheelt tijd en kosten. En de boodschap “Geef voor je 
Kerk” wordt helderder.  



23 
 

 

Onze folder met informatie voor de jaarlijkse Vaste Vrijwillige Bijdrage 
voor onze eigen kerk komt nu langzamerhand tot stand. Eind deze 
maand moet die klaar zijn.  
Sinds 2016 doen ook de ZWO-Commissie en de Diaconie mee aan 
de Actie Kerkbalans 2018. Voor hun verzoek tot een vaste jaarlijkse 
bijdrage komt een apart A5 inlegvel in de folder. 
 
In december gaan we dan bezig met de informatie voor de 
medewerkers - gemeenteleden bezorgers met het verzoek aan hen 
om weer mee te doen.  
Zij geven van 20 januari tot 3 februari 2018 het verzoek tot een Vaste 
Vrijwillige Bijdrage aan mede-gemeenteleden voor Actie Kerkbalans 
af en halen het antwoord weer op. 
 
Dit is heel belangrijk en niet altijd makkelijk kerkelijk werk. Immers het 
is in ieder geval een contactmoment van onze Hoofdhof met een 
gemeentelid. En deze persoonlijke benadering helpt enorm om onze 
Actie Kerkbalans te doen slagen en voldoende bijdragen te 
ontvangen om onze activiteiten en plannen als kerk te kunnen blijven 
voortzetten voor elkaar en voor anderen.  
 
Zonder deze medewerkers slaagt onze Actie 
Kerkbalans niet. Alvast heel hartelijk dank als 
u bereid bent om mee te helpen. En ook hier 
geldt weer: vele handen maken werk licht. 
 
Verder gaan we de komende weken bezig 
met het up to date maken van de 
adresbestanden en looplijsten. 
 
Volgende keer meer. Voor vragen of input voor de Actie Kerkbalans 
kunt u ons altijd benaderen. 
 
Team Actie Kerkbalans 2018 
Andries Westerholt 
E-mail wholt@xs4all.nl of tel. 06 31658822 
 
 

mailto:wholt@xs4all.nl
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COLLECTE OPBRENGSTEN 
22-10-17 Kerk 177,65 
22-10-17 Diaconie 147,33 
29-10-17 Diaconie, hulp Sint Maarten   25,00 
29-10-17 Diaconie, hulp Sint Maarten 226,05 
29-10-17 Bloemen 123,30 
29-10-17 Vesper   43,70 
30-10-17 Koffie   31,74 
01-11-17 Dankdagmaaltijd 193,50 
05-11-17 Zending, najaarscollecte (60% totaal) 161,49 
05-11-17 Jeugd (40% totaal) 107,66 
12-11-17 Binnenlands diaconaat 220,50 
12-11-17 Kerk 258,85 
13-11-17 Verjaardagsfonds 3e kwartaal 2017 288,20 
 
Collectebonnen 
- Collectebonnen zijn verkrijgbaar in vellen van 20 bonnen à € 1,00  

(€ 20,00) en van 20 bonnen à € 0,50 (€ 10,00). 
- Bestellingen vanaf € 50,- door overboeking op NL 50 RABO 

0313.5432.16 ten name van Hoofdhofgemeente inzake collecte-
bonnen, waarna u de bonnen krijgt thuisbezorgd. 

- Levertijd is maximaal 3 weken. 
College van Kerkrentmeesters, 

Gerard Gerritsen 

OVERZICHT RESERVERING VAN ZALEN  
Digitale agenda gereed! 
Tot nu toe konden de gemeenteleden, de kernteams en andere 
commissies en werkgroepen bij het plannen van hun activiteiten niet 
zien welke andere activiteiten op eenzelfde, beoogde dag of avond 
waren gepland, al of niet in eenzelfde zaal, in ons zalencentrum. Van 
onze beheerder werd dan verwacht dat zij knelpunten signaleerde. 
Dat is lang niet altijd gemakkelijk en mogelijk. Bovendien kost dat dan 
vervolgens bij knelpunten veel gecommuniceer en vertraging. 
 
Daarom zijn de kerkrentmeesters en de beheerder bijzonder blij u te 
kunnen melden dat er nu een digitaal, samenvattend overzicht per 
maand en per week, “een digitale agenda”, is met alle activiteiten en 
gereserveerde zalen in ons zalencentrum. 
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U kunt nu bij uw planning in een keer zien of een datum geschikt is en 
of een bepaalde zaal vrij is. 
Deze digitale agenda kunt u raadplegen op de website van de 
Hoofdhof onder het kopje “Kerkelijk centrum de Hoofdhof”. Dit kopje 
staat rechts onderaan op de eerste pagina van de website. 
Kerkdiensten staan nog wel apart vermeld onder het kopje 
“Kerkdiensten” - rechts bovenaan. 
Als u een zaal wilt reserveren stuurt u, net als nu het geval is, bij 
voorkeur een email naar onze beheerder, Truus van Well, 
hoofdhof@gmail.com met uw wensen.  Of u kunt ook telefonisch 
contact met Truus opnemen 038-4214706. 
Om de juistheid van het overzicht te houden is onze beheerder de 
enige die een reservering in de digitale agenda kan zetten. Alle 
anderen kunnen alleen raadplegen.  
 
Dit is een hele grote vooruitgang. Deze digitale agenda is gemaakt 
door Jaap Drupsteen en samen met Truus van Well tot stand 
gekomen. Wij willen hen heel hartelijk danken hiervoor. 

Namens Kerkrentmeesters, 
Jan Hoefman 

 
KERST EVENT ZWOLLE 2017 
Het Kerst Event Zwolle 2017 komt eraan!  
Graag vragen wij uw hulp om ook de tweede editie van dit evenement 
tot een mooi succes te maken. 
Vrijwilligers 
Dit jaar vindt het event plaats op zaterdag 23 december. De meest 
belangrijke zaken zijn geregeld, toch zijn voor meerdere activiteiten 
nog vrijwilligers nodig.  
Op www.kersteventzwolle.nl staat meer informatie hierover. 
Op de website kunnen geïnteresseerden zich met een formulier 
aanmelden voor een vrijwilligerstaak. 
Wij kijken uit naar een geslaagd, betekenisvol Kerst Event Zwolle 
2017. 
We hopen u op 23 december in of rondom de Grote Kerk in Zwolle te 
mogen begroeten! 
Met zegengroet, 

Het bestuur St Michaël Events 

mailto:hoofdhof@gmail.com
http://www.kersteventzwolle.nl/
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AGENDA 
10-12   Schrijfactie Amnesty International, 
    in de hal van de kerk, na de morgendienst 
15-12   Hoofdhofcafé, de Hoofdhof         21.00 uur 
23-12   Meet & Eat, De Hoofdhof      19.30-20.00 uur 
23-12   Kerst Event Zwolle 2017 
 
06-01   Nieuwjaarsreceptie voor hele gemeente,  

De Hoofdhof            vanaf 15.00 uur 
14-01   Elvis in Church-dienst, De Hoofdhof     19.00 uur 
20-01 t/m  
03-02   Actie Kerkbalans 
21-01   Muziek met een plus, de Hoofdhof       15.00 uur 
 
02-02   Sirkelslag voor jongeren van 12 t/m 16 jaar 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
KOPIJ DE HOOFDHOF 
Het volgende kerkblad verschijnt op 21 december 2017 en bevat 
gegevens over de maanden december 2017 / januari 2018. U kunt uw 
kopij inleveren bij de heer J. Wagteveld, Eikenlaan 37, 8024 CA, tel. 
45 47 233 tot uiterlijk maandag 11 december 2017. 
 
De redactie verzoekt u vriendelijk uw berichten schriftelijk in te leveren 
via e-mail: jaapwagteveld@hotmail.com 
 
 

mailto:jaapwagteveld@hotmail.com

