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DE HOOFDHOF BERKUM 

predikant:    ds. J.M. Rohaan-Bisperink,  

     Boogmakerstraat 27, 8043 AP Zwolle 

     dsmarijnrohaan@gmail.com      tel.  06-53203778  

kerkelijk bureau: mw. K. Helder-Corporaal,  

Erasmuslaan 29, 8024 CT Zwolle  
phelder@home.nl        tel.    453 30 84 

kerkgebouw:        Kerkweg 26, 8024 AN Zwolle     tel.   453 50 45 

                             hoofdhof@gmail.com  

koster:    mw. T. van Well,  

Aureliavlinder 36, 8016 HB Zwolle    tel.    421 47 06  

scriba:    dhr. J. Wagteveld,  

Eikenlaan 37, 8024 CA Zwolle 

     jaapwagteveld@hotmail.com     tel.    454 72 33 

administrateur:     dhr. W. van der Meulen,       tel.   06-18441966 

                             w.meulen@home.nl 

internet:    www.hoofdhof.nl 

geestelijke verz.   

Berkumstede:   dhr. B. Dingjan          tel.   038-2001100 
 

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

  

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

 

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

 

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

 

BANKREKENINGNUMMERS                           
Voor de Kerk:   PGB De Hoofdhof     NL71 RABO 0377 3508 93 
Collectebonnen:   PGB De Hoofdhof      NL50 RABO 0313 5432 16 
Voor de Diaconie:  Diaconie PGB De Hoofdhof   NL58 RABO 0387 3804 42 
Voor de ZWO:  Diaconie Geref.Kerk De Hoofdhof NL05 RABO 0373 7109 92  
      o.v.v. Voor de ZWO 
Voor de Jeugd:    PGB De Hoofdhof     NL71 RABO 0377 3508 93 
      o.v.v. Voor het Jeugdwerk 
Voor de Vleugel:  PGB De Hoofdhof      NL71 RABO 0377 3508 93 
      o.v.v. Actie Vleugelslag 

mailto:dsmarijnrohaan@gmail.com
mailto:phelder@home.nl
mailto:hoofdhof@gmail.com
mailto:jaapwagteveld@hotmail.com
mailto:w.meulen@home.nl
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KERKDIENSTEN 

Zondag 1 december Eerste Advent 

9.30 uur      Ds. H. van Ark uit Wapenveld 

Organist      Robert Helder 

1e Collecte     Diaconie/Gevangenenzorg Zwolle  

2e Collecte     Voor de Jeugd 

Jeugd         Kindernevendienst 

 

Zondag 8 december  Tweede Advent 

9.30 uur      Ds. P.M. van der Meulen uit Apeldoorn 

Organist      Jan Post 

1e Collecte     Voor de Kerk 

2e Collecte     Voor de Diaconie/St. Leger des Heils, Zwolle 

Jeugd      Kindernevendienst 

 

Zondag 15 december Derde Advent - E-meeting 

9.30 uur      Josee Veldkamp uit 2e Exloërmond 

Organist      Gert de Jong 

Collecte      Voor de Diaconie/St. Bartimëusfonds 

Jeugd      Kindernevendienst 

19.00 uur      Vesper 

 

Zondag 22 december Vierde Advent 

9.30 uur      Ds. A. Pietersma uit Zwolle 

Organist       Robert Helder 

1e Collecte     Voor de Kerk 

2e Collecte     Voor de Diaconie 

Jeugd      Kindernevendienst 

 

 

AMNESTY INTERNATIONAL 

Zondag 8 december a.s. is er weer de maandelijkse schrijfactie voor 

Amnesty International. Na de morgendienst liggen de brieven klaar in 

de hal van de kerk. Doet u mee? 
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BIJ DE DIENSTEN 

Gastpredikanten 

Ds. J.P. (Hans) van Ark uit Wapenveld, tel. 3336000, is de 
voorganger op zondag 1 december a.s. Hij is geboren op 20 augustus 
1954.  
Ds. van Ark was 14 jaar predikant van de Pauluskerk in Wezep. 
Vanaf 1 januari 2014 is hij predikant algemene dienst en geeft leiding 
aan het missionaire werk van de Protestantse Kerk in Nederland. 
Iedere laatste zondag van de maand (behalve de zomermaanden) 
gaat ds. van Ark voor in ‘Zingen onder de Peperbus’.  
 

Op zondag 8 december a.s. kunt u ds. P.M. van der Meulen uit 
Apeldoorn, tel. 055-576 76 27, als predikant verwachten. Ds. Van der 
Meulen heeft de gemeenten Ee en Ee-Oostrum-Jouswier gediend als 
predikant met bijzondere opdracht. Vanaf september 2013 staat ds. 
Van der Meulen in Staphorst-Rouveen. Hij is geboren op 5 juni 1956. 
 

Zondag 15 december a.s. zal mevrouw Josee Veldkamp uit Tweede 
Exloërmond de leiding hebben bij de E-meeting. Op 8 juli 2018 is zij 
voorgegaan in de E-meeting van die zondag. 
 

Kerkelijk Bureau / Klazien Helder 
 

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

Kledingbankactie 
Tot en met 10 november 2019 is er de kledingbankactie geweest. Er 
is veel kleding, beddengoed en schoeisel door u binnengebracht. De 
Kledingbank is er erg blij mee. Heel veel dank voor uw bijdrage. 
 

In de maand december doet de diaconie een beroep op u voor de 
volgende collectes: 
 

Zondag 1 december a.s./Diaconale Stichting Gevangenenzorg Zwolle 
In Zwolle is een Penitentiaire Inrichting waar plaats is voor zo'n 350 
gedetineerden, zowel vrouwen als mannen. De PI is een plek waar 
mensen stilgezet worden en nadenken over het leven en hoe dat er 
na detentie uit zou moeten zien. 
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Een groep vrijwilligers uit verschillende kerken is er actief. Zij 
ondersteunen o.a. de pastor of dominee tijdens de zondagse 
kerkdiensten en andere activiteiten. Ook zijn er vrijwilligers (maatjes) 
actief bij de nazorg. 
 
Zondag 8 december a.s./Stichting Leger des Heils Zwolle 
Het Leger des Heils helpt en zorgt voor mensen aan de onderkant 
van de samenleving. 
Een groot aantal vrijwilligers is betrokken bij het werk van de stichting. 
Er is nog veel armoede, eenzaamheid en onrecht in de wereld, ook in 
Zwolle. Veel mensen kloppen aan voor zorg, hulp of steun. Ongeacht 
afkomst, ras, leeftijd of geloofsovertuiging, wordt er hulp of 
ondersteuning geboden. 
 
Zondag 15 december a.s./Stichting Bartiméusfonds 
Mensen die slechtziend of blind zijn willen volop kunnen meedoen in 
de samenleving. Onze bijdrage is onmisbaar.  
 
Zondag 22 december a.s./eigen diaconie 

Namens de diaconie,  

Miny Veenema, tel. 06 48945700 

 
OPROEP VANUIT DE DIACONIE 
Wanneer u dit stukje gaat lezen, dan is het alweer eind november 
2019, dus nog 4 weken te gaan vóórdat het jaar 2020 om de hoek 
kijkt. 
 
In verband hiermee het verzoek aan iedereen, die nog één of 
meerdere rekeningen heeft, of om welke reden dan ook meent nog 
een beroep te kunnen doen op de kas van de diaconie, dit vóór 20 
december 2019 kenbaar te maken aan ondergetekende door 
inlevering van bonnen, declaraties of anderszins. 
Op deze wijze kunnen dan alle nog openstaande rekeningen of 
vorderingen nog verwerkt worden in het boekjaar 2019.  
 
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking. 
  

Jan Visscher, penningmeester 
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VERANTWOORDING DIACONIE 
Op 20 oktober is er gecollecteerd voor de Stichting Er is Hoop in 
Zwolle die o.a. het Eetcafé organiseert. Na het tellen van  
de collecte bleek het een bedrag te zijn van € 164,75. De diaconie 
heeft met een aanvulling uit eigen middelen € 350,00 overgemaakt 
naar dit doel. 
 
Door één van onze wijkcontactdames is op 3 november jl., namens 
een gemeentelid, een envelop in één van de collectezakjes 
gedaan, met daarin een bedrag van € 75,00 bestemd voor 
verschillende doelen wegens, zoals werd aangegeven, "gemiste 
kerkdiensten".                                                                                          
 
Daarnaast ontving de penningmeester via één van de 
wijkcontactdames ook nog een gift van € 50,00 met als bestemming 
"eigen diaconie". 
 
De op 27 oktober jl. gehouden bloemencollecte gaf een opbrengst te 
zien van € 143,18. 
 
Met het bijwerken van de bankrekening van de diaconie bleek er op 
30 oktober een bedrag te zijn bijgeschreven van € 100,00 met 
als aantekening voor de penningmeester "extra bijdrage".  
 
Ook via de bankrekening van de diaconie werd op 4 november jl. een 
bedrag ontvangen van € 25,00 met als aantekening "gift”, en op 10 
november jl. werd een bedrag ontvangen van € 25,00 met als 
aangegeven bestemming "Kledingbank Zwolle". Dit laatste bedrag is 
inmiddels doorbetaald naar de eerdergenoemde bestemming. 
 
Ook ditmaal wederom hartelijk dank voor al deze bijdragen, ook van 
gemeenteleden die niet meer in de gelegenheid zijn regelmatig 
onze kerkdiensten bij te wonen, waardoor wij met elkaar kunnen 
blijven omzien naar diegenen die onze hulp zo hard nodig hebben.  
 

Jan Visscher, penningmeester 
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MUZIEK MET EEN PLUS  

IN DE HOOFDHOF 

Wat een geweldig concert was het op 10 
november!  
Een uitverkochte Hoofdhof luisterde ademloos 

naar het Requiem van Brahms.  Musica Vocalis liet zien en horen dat 
we in Zwolle een absoluut topkoor hebben! Ze zijn in staat om grote 
klassieke werken op een magistrale manier te vertolken. Sopraan 
Heleen Koele en bariton Roele Kok lieten prachtige aria's horen en 
het geheel werd ondersteund door een orkest met een verrassende 
bezetting! 
Dirigent Mannes Hofsink liet zien wat hij kan als vervanger voor de 
vaste dirigent Raghna Wissink. 
Kortom, een muzikale middag die ons nog lang bij zal blijven. 
 

In december staat er geen concert op het programma, maar we zijn 
blij dat we op zondag 12 januari het Ebonit Saxophone Quartet op het 
podium hebben. Dit kwartet is opgericht in 2011 door vier musici uit 
Polen, Spanje en Nederland. Inmiddels hebben ze naam gemaakt op 
de internationale podia. Na een recente tournee door Polen trekken 
ze inmiddels rond in Engeland. Eind december spelen ze op de podia 
in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht en dan -eindelijk - zijn ze op 12 
januari bij Muziek met een Plus!  
Het Ebonit Saxophone Quartet brengt een programma met boeiende 
bewerkingen van bekende klassieke composities. Ook de Plus zal 
weer verrassend interessant zijn! 
Kaartjes zijn zoals gebruikelijk verkrijgbaar aan de kassa, maar online 
bestellen is net zo gemakkelijk en levert een aantrekkelijke korting op.  
 

En we hebben nog steeds de muzikale feestdag in de aanbieding. 
Wilt u een muzikaal dagje uit? Koop dan een voordelig 3-gangen 
lunch- of dinerarrangement bij Restaurant De Agnietenberg, tegelijk 
met uw concertkaartjes op www.muziekmeteenplus.nl. 
 

U kunt ook vriend worden. Daarmee ondersteunt u Muziek met een 
Plus, maar ook onze Hoofdhof. Immers door de concerten van Muziek 
met een Plus wordt indirect voor De Hoofdhof reclame gemaakt als 
een uitstekende accommodatie.  
We zien u graag op zondag 12 januari a.s. om 15:00 uur. 

Namens het bestuur, Ab Kasper 
 

http://www.muziekmeteenplus.nl/
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ACTIE ‘VLEUGELSLAG’ 

 
Benefietconcert 17 november was groot 
succes! 
 
Een grote opkomst voor een fantastisch 
concert gegeven door het Hoofdhofkoor onder 
leiding van Dick Idema en begeleid door 
Adriaan Koops, D-Vote onder leiding van Richard Schoonhoven, 
prachtige bewerking van Psalm 150 door Adriaan Koops op de piano, 
een indrukwekkende solo van Dick Idema.  
Gert de Jong liet ons weer genieten van zijn spel door hoe 
toepasselijk ‘I did it my way’ te spelen. 
 
De solisten Gerjanne Wagteveld en Sascha Raaijman begeleid door 
Gert de Jong hebben ons verrast ondanks de verkouden stem van 
Sascha. De spontaniteit en het enthousiasme spatte eraf.  
 
Het publiek en de koren gingen spontaan meezingen. Hieruit blijkt dat 
alle uitvoerenden een gevoelige snaar hebben geraakt bij het publiek. 
 
Een gemeentelid heeft ons gastendoekjes geschonken voor dit goede 
doel. Alle doekjes zijn verkocht en er ligt nu een intekenlijst voor wie 
er nog een aantal wil bestellen. 
 
En nu de kers op de taart………. . 
De totaalopbrengst van dit concert is € 1048,00 Iedereen bijzonder 
bedankt! 
 
Wij naderen het doel. Totaal heeft de Actie ‘Vleugelslag’ nu € 5500,00 
aan geld en toezeggingen opgeleverd. Dat is een prachtig resultaat 
en 73 procent van wat wij nodig hebben € 7500,00. 
 
Met elkaar de schouders eronder en op naar het eindresultaat. 
 

Namens Commissie Vleugelslag, 

Jaap Wagteveld 
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AKTIE KERKBALANS -  GEEF VOOR JE KERK   

VOORBEREIDINGEN 

In de vorige Hoofdhof hebben wij u geïnformeerd 

over de start van de voorbereidingen voor 

komende Aktie Kerkbalans.  

Deze Actie wordt gehouden van 18 januari tot 1 

februari 2020 voor onze eigen gemeente. 

In de afgelopen maand hebben we van onze kernteams, van de 
leiding van de jeugdkerk, en van de onderhoudsploeg informatie 
ontvangen over de activiteiten in 2019 en de plannen voor 2020.  
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, net zoals de vorige keer kort, concreet en beeldend te 
houden. De vorige keer is dit door de gemeente zeer gewaardeerd. 
Dan weet je waaraan je VVB (Vaste Vrijwillige Bijdrage) wordt 
besteed. 
 
We worden daarin 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. 
 
Onze folder met informatie voor de jaarlijkse VVB voor onze eigen 
kerk komt nu langzamerhand tot stand. Eind deze maand moet die 
klaar zijn. Een spannend gebeuren. 
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We hebben nog wel behoefte aan foto’s van gehouden activiteiten; 
door te geven aan Klazien Helder-Corporaal, phelder@home.nl of 
aan Andries Westerholt, wholt@xs4all.nl. 
 
Dit jaar doen ook de ZWO-Commissie en de Diaconie weer mee aan 
de Actie Kerkbalans 2020. Voor hun verzoek tot een vaste jaarlijkse 
bijdrage komt een apart A5 inlegvel in de folder. Ook voor hen is een 
Vaste Vrijwillige Bijdrage onontbeerlijk. 
 
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. 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. En ook hier geldt weer: vele 
handen maken werk licht. Doet u mee. Fantastisch, heel erg bedankt. 
 
Verder gaan we de komende weken bezig met het maken van de 
adressenlijsten en looplijsten. Een hele klus voor Klazien Helder-
Corporaal van het kerkelijk bureau. 
 
Volgende keer meer. Voor vragen of input voor de Actie Kerkbalans 
kunt u ons altijd benaderen. 
 

Team Actie Kerkbalans 2020, 
Andries Westerholt 

e-mail wholt@xs4all.nl of  
tel. 06 31658822 

 

 

 

mailto:phelder@
mailto:wholt@xs4all.nl
mailto:wholt@xs4all.nl
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DE JEUGDKERK 
Op zondag 17 november was Kees Bos te gast in de jeugdkerk. Hij 
ging wat vertellen over fabeldieren in de Bijbel. Ook ik mocht hierbij 
aanwezig zijn. Kees vertelde over de Leviathan, de Basilisk, de 
Behemoth en andere fabelachtige dieren die in de Bijbel genoemd 
worden.  
Hij deed dit met behulp van prachtige beelden vanuit oude boeken en 
ook gevelstenen, zelfs gewoon uit onze stad. De jongeren herkenden 
sommige dieren vanuit de boeken van Harry Potter. Het was erg 
boeiend. 
 
 
Houd jij wel van een uitdaging? 
 
Speel dan met ons de …….. 
 

 
 
Op zondagmorgen 8 december a.s. tijdens de jeugdkerk wil ik samen 
met jullie deze uitdaging aan gaan.  
De KerstChallenge is een escaperoom-achtig spel van een uur.  
 
Al puzzelend gaan we ontdekken waar de ster ons heen leidt. Welke 
koning gaan we ontdekken en welke rol spelen we zelf in het verhaal.  
 
De jeugdkerk begint om 9:30 uur en eindigt wanneer  het spel is 
afgelopen. Ik hoop velen van jullie te zien. 
 

Margriet Vogel 
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‘KOMT ALLEN TEZAMEN’  
Op woensdag 18 december a.s. is er in de Hoofdhof een kerstzang-
avond. 
 

Het Hoofdhofkoor en “Zang en Vriendschap” uit Westenholte brengen 
een gevarieerd programma van kerstliederen ten gehore. 
Beide koren staan onder leiding van Dick Idema. 
 

Ook zijn er veel liederen opgenomen waar u als bezoeker kunt mee 
zingen. 
 

De beide koren en de samenzang worden begeleid door Adriaan 
Koops op piano en orgel. 
 

U/jij wordt van harte uitgenodigd om deze muzikale kerstavond bij te 
wonen.  
 

We beginnen om 20.00 uur en de entree is gratis!! 
Wel is er bij de uitgang een collecte, die we van harte bij u 
aanbevelen. 

Piet Drupsteen 
 

 
 
 
 
 
 

ZINGEN OP HET WINKELPLEIN 
Op vrijdag 20 december a.s. tussen 17.00 uur en 18.30 uur ’s avonds 
gaan we vanuit de kerken van Berkum weer Kerstliederen zingen op 
het winkelplein.  
Het repertoire bestaat uit bekende Nederlandse kerstliederen. 
We hebben behoefte aan enthousiaste zangers en muzikanten. 
Jong en oud is van harte welkom. 
Voor informatie en/of opgave kunt u terecht bij Dineke Rohaan, tel. 
038 453 94 90, e-mail d.rohaan@kpnmail.nl. 

 
Namens de werkgroep Kerk in de Wijk  
(De Hoofdhof, Sions-en Ichthuskerk), 

Dineke Rohaan 

mailto:d.rohaan@kpnmail.nl
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HOOFDHOF + ICHTHUS KERSTNACHT 2019  
Samen in stille verwondering........ 
Geen feest dat zo tot de verbeelding spreekt als het kerstfeest!  De 
kwetsbaarheid van een pasgeboren kind dat nieuwe hoop geeft, de 
blijdschap die dit met zich mee brengt en de vrede die mensen 
hierdoor kunnen ervaren.  
 
Hoe en waar mensen het ook vieren, het is het fijnste als dit feest 
samen met anderen gevierd kan worden.  
Daarom zijn we ook heel blij dat we iedereen kunnen uitnodigen voor 
een gezamenlijke kerstnachtviering van de buurgemeenten Hoofdhof 
en Ichthuskerk.   
 
Vanuit beide gemeenten heeft een aantal mensen zich ingezet om 
een mooie viering samen te stellen waarin we hopen te raken aan de 
verwondering die kerst kan oproepen.  
Een grote God die zich aan de mensen geeft als een kwetsbaar 
mensenkind. Wat een liefde en vertrouwen blijkt hieruit!  
 
U bent allemaal van harte welkom op kerstavond 24 december in de 
Ichthuskerk. Inloop vanaf 20.30 uur, de viering begint om 21.00 uur.  
 
Na afloop is er volop ruimte voor onderlinge ontmoeting onder het 
genot van een glaasje glühwein of chocolademelk.  
 

De voorbereidingscommissie, 
Anjo Baars, Ton Wismeijer,  

Sascha Raayman en Jantine Kramer 
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HERHAALDE OPROEP - MENSEN GEVRAAGD!  

 
Op verzoek van de geestelijk verzorger van Berkumstede zijn er 
mensen vanuit de drie kerken van Berkum bij elkaar gekomen om te 
bezien wat we zouden kunnen doen aan kerkelijke activiteiten binnen 
Berkumstede.  
 

Het blijkt dat veel bewoners het zouden waarderen als er een 
zangmiddag of -ochtend zou zijn, waar ze met elkaar veelal bekende 
kerkelijke liederen zouden kunnen zingen.   
Ook een goed gesprek over 'de dingen van leven en geloven' zou 

welkom zijn. Dit onder de noemer 'koffie met zin'.  

Door de beperkte uren van de geestelijk verzorger kan hij dit niet 
alleen en het zou daarom fijn zijn als er mensen beschikbaar zouden 
zijn die mee willen helpen met het organiseren van deze activiteiten. 
 

Het zou fijn zijn als ook wij als Hoofdhof een aantal mensen naar 
voren kunnen schuiven die kunnen en willen helpen.  Als meerdere 
mensen zich beschikbaar stellen hoeft het niet een te zware taak te 
zijn. 
 

U kunt zich opgeven bij:  
Kees Willemstein, 038-4542027  

of bij Desiree Lips, 06-42841201 

 
 
LESSONS AND CAROLS KOOR PROMISE ZWOLLE 
Interkerkelijk koor Promise uit Zwolle sluit het jubileumjaar af met een 
Lessons and Carols op zondag 8 december a.s. in de Hoofdhof te 
Zwolle. 
Onder leiding van dirigente Joke Hooikammer-de Graaf zal het koor 
klassieke, maar ook eigentijdse, carols uitvoeren. 
 
Pianist is Jasper van der Deen en fluitiste Willeke van de Bosch-Boer. 
Aanvang van de viering is 19.00 uur. 

 
PR promise Zwolle, 

Ronald Kassies 
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COLLECTE OPBRENGSTEN  
20-10-19 Diaconie         € 164,75  
20-10-19 Kerk           € 158,60  
27-10-19 Kerk           € 217,39  
27-10-19 Bloemen         € 143,18  
28-10-19 Koffie           €   32,05  
03-11-19 Kerk in Actie - Zambia     € 267,10  
03-11-19 Jeugd          € 230,75  
06-11-19 ZWO - Dankdag       € 393,00  
10-11-19 Diaconie         € 174,30  
10-11-19 Kerk           € 135,15  
 
 
Collectebonnen 
- Collectebonnen zijn verkrijgbaar in vellen van 20 bonnen à € 2,00 
 (€40,00), 20 bonnen à €1,00 (€20,00) en van 20 bonnen à € 0,50 
 (€10,00). Graag opgave van het aantal vellen per waarde.  
 
- Bestellingen vanaf € 50,- door overboeking op Rabobankrekening 
 van de kerk: IBAN: NL 50 RABO 0313.5432.16 t.n.v. “Hoofdhof-
 gemeente inzake collectebonnen”, waarna u de bonnen krijgt 
 thuisbezorgd. Levertijd is maximaal 3 weken. 

 
  

Gerard Gerritsen,  
College van Kerkrentmeesters 
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AGENDA 
01-12  Zondagslunch wijken 1, 2 en 5, de Hoofdhof  

   na de kerkdienst en het koffiedrinken  

08-12  Schrijfactie Amnesty International 

   in de hal van de kerk, na de morgendienst 

08-12  Lessons & Carols, Koor Promise, de Hoofdhof   19.00 uur 

13-12  Hoofdhofcafé, de Hoofdhof          21.00 uur 

18-12  Kerstzangavond door Hoofdhofkoor, de Hoofdhof  20.00 uur 

20-12  Zingen op het Winkelplein         17.00 - 18.30 uur 

24-12  Kerstnacht 2019, de Ichthuskerk       21.00 uur 

  

12-01  Muziek met een Plus, de Hoofdhof       15.00 uur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOPIJ DE HOOFDHOF 

Het volgende kerkblad verschijnt op 19 december en bevat gegevens 

over de maanden december 2019 en januari 2020.  

U kunt uw kopij inleveren bij de heer J. Wagteveld, Eikenlaan 37, 

8024 CA, tel. 45 47 233 tot uiterlijk maandag 9 december 2019 

 

De redactie verzoekt u vriendelijk uw berichten schriftelijk in te 

leveren via e-mail: jaapwagteveld@hotmail.com 
 

 

 

mailto:jaapwagteveld@hotmail.com

