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DE HOOFDHOF BERKUM 

predikant:  mw. ds. L.A. Burggraaff, Wipstrikkerallee 48, 8023 DK Zwolle 
 l.a.burggraaff@planet.nl       tel.    453 29 33 
kerkelijk bureau:  mw. K. Helder-Corporaal, Erasmuslaan 29, 8024 CT Zwolle  
      phelder@home.nl       tel.    453 30 84 
kerkgebouw: Kerkweg 26, 8024 AN Zwolle     tel.   453 50 45 

hoofdhof@gmail.com 
koster:     mw. T. van Well, Aureliavlinder 36, 8016 HB Zwolle    
                  tel.    421 47 06  
scriba:     dhr. J. 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.  Vacant 
Berkumstede:    
 
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    
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
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KERKDIENSTEN 
Zondag 2 juli 
9.30 uur      Ds. A. Tol uit Dalfsen 
Organist      Henk Hoeksema 
1e Collecte     Voor de Diaconie/JOP 
2e Collecte     Voor de Jeugd 
 
Zondag 9 juli    Overstapdienst 
9.30 uur      Ds. L. A. Burggraaff 
Organist      Gert de Jong 
Muzikale medewerking Gospelgroep ‘One Spirit’ uit Westenholte  

o.l.v.  Jaco Lips 
1e Collecte     Voor de Kerk 
2e Collecte     Voor de Diaconie 
 
Zondag 16 juli 
9.30 uur      Mw. R. van Dijk-Veenstra uit Hoogeveen 
Organist      Henk Hoeksema 
1e Collecte     Voor de Diaconie/Dorcas 
2e Collecte     Voor de Kerk 
 
Zondag 23 juli 
9.30 uur      Ds. L. A. Burggraaff 
Organist      Gert de Jong 
1e Collecte     Voor de Kerk 
2e Collecte     Voor de Diaconie 
 
Zondag 30 juli 
9.30 uur      Ds. H. Vijver uit Oss 
Organist      Fred Pals 
1e Collecte     Voor de Diaconie/St. Hermon Living Waters 
2e Collecte     Voor de Kerk 
 
Zondag 6 augustus 
9.30 uur      Ds. L. A. Burggraaff 
Organist      Gert de Jong 
1e Collecte     Voor de Kerk 
2e Collecte     Voor de Jeugd 
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Zondag 13 augustus 
9.30 uur        Mw. D. Lips-Makken 
Organist        Henk Hoeksema 
1e Collecte       PKN: Kerk In Actie: Zending 
2e Collecte       Voor de Diaconie 
 
Zondag 20 augustus   Heilig Avondmaal 
9.30 uur        Ds. L. A. Burggraaff 
Organist        Henk Hoeksema 
1e Collecte       Voor de Diaconie/Kerk Vinnita, Oekraïne 
2e Collecte       Voor de Kerk 
15.00 uur Berkumstede H.A. Ds. L.A. Burggraaff 
Organist        Henk Hoeksema 
Collecte        Voor de Diaconie 
 
Zondag 27 augustus 
9.30 uur        Ds. T. Keuning uit Dalfsen 
Organist        Henk Hoeksema 
1e Collecte       Voor de Kerk 
2e Collecte       Voor de Diaconie/ 
          St. Hope and Dreams Uganda 
19.00 uur       Vesper 
Muzikale medewerking   Petralijn Hellinga, dwarsfluit 
 
Zondag 3 september 
9.30 uur        Ds. J. Ridderbos uit Assen 
Organist        Henk Hoeksema 
1e Collecte       PKN; KIA: Binnenlands Diaconaat 
2e Collecte       Voor de Jeugd  
 
AMNESTY INTERNATIONAL 
Zondag 9 juli a.s. is weer de maandelijkse schrijfactie voor Amnesty 
International. Na de morgendienst liggen de brieven klaar in de hal 
van de kerk. Doet u mee? 
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BIJ DE DIENSTEN 
Gastpredikanten 
Ds. A.G. Tol uit Dalfsen, tel. 0594-512853, kunt u zondag 2 juli a.s. 
als voorganger verwachten. Ds .Tol is sinds oktober 2015 predikant in 
Dalfsen. Daarvoor heeft hij gestaan in de gemeenten Hattem en Leek. 
Ds. Tol is geboren op 27 december 1965. 
 
In de dienst van zondag 16 juli a.s.  hoopt mevrouw H.G. van Dijk-
Veenstra uit Hoogeveen, tel. 0528-268 345, de dienst te leiden.  
Mw. van Dijk is kerkelijk werker. Zij is geboren op 18 mei 1947. 
 
Ds. H.W. Vijver uit Oss, tel. 0412-638 525, is de voorganger op 
zondag 30 juli a.s. Hij is geboren op 21 februari 1949. Ds. Vijver is 
predikant geweest van de gemeente Gauw-Terzool. Hij was daar 
predikant met een bijzondere opdracht, namelijk studentenpredikant 
in dienst van de zending in Argentinië. Daarna was hij justitiepredikant 
in het Huis van Bewaring in Leeuwarden en vervolgens docent ethiek 
aan de Chr. Hogeschool Noord-Nederland. Ook heeft hij de gemeente 
Oss gediend. 
  

In 2012 ging dominee en docent Henk Vijver naar Colombia om voor 
Kerk in Actie het project 'Geloven in verzoening' op te zetten. In 
november 2014 rondde ds. Henk Vijver zijn werk in Colombia af.  
Kerk in Actie besloot verder te gaan met het project, samen met de 
Colombiaanse partners. De opvolgster van ds. Vijver was drs. Inge 
Landman. Het project ‘Geloven in verzoening’ werd ook door De 
Hoofdhof gesteund. Deze maand komt Inge Landman terug naar 
Nederland. In De Hoofdhof van juni heeft u daarover kunnen lezen.  
 
Mevrouw Desiree Lips-Makken uit Zwolle, tel. 06-42841201 zal de 
dienst van zondag 13 augustus a.s. leiden. In onze gemeente is zij 
voor velen van u geen onbekende. Mevrouw Lips is geboren op 27 
juni 1955.  
 
Zondag 27 augustus is de voorganger ds. mw. T. Keuning uit Dalfsen, 
tel. 0594-512853. Ds. Keuning is sinds oktober 2015 predikant in 
Dalfsen. Daarvoor heeft zij gestaan in de gemeenten Hattem en Leek. 
Ds. Keuning is geboren op 10 december 1969. 

Kerkelijk Bureau / Klazien Helder 
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KINDERNEVENDIENST 
Zondag 2 juli is het thema 
Ik heb je gevonden!  
Jezus eet met foute bankiers: alle 
tollenaars en zondaars komen naar hem 
toe. De farizeeën en schriftgeleerden 
spreken er schande van. Als Jezus dat 
merkt, maakt hij hun duidelijk waarom 
hij dit doet. Een herder is er niet alleen 

voor die 99 schapen die keurig in de stal staan: juist dat ene 
verdwaalde schaap moet gezocht en gevonden worden. Deze zondag 
wordt Lucas 15: 1-10 gelezen. 

Op zondag  9 juli  gaan we de Bijbel 
openslaan bij het Oude Testament. Het 
bijbelboek Jeremia hoofdstuk 17: 19 – 26.  
Hier lezen we dat de profeet Jeremia bij 
de poort van Jeruzalem staat. Het is 
sabbat, een dag van rust die gewijd zou 
moeten zijn aan de Heer. Maar als je ziet hoe druk de mensen zijn… 
‘Het kan anders!’ roept Jeremia. En als mensen het ook echt anders 
gaan doen, zal de toekomst er veelbelovend uitzien. Het thema is Dat 
kan anders! 
 

Vandaag, zondag 16 juli lezen we Lucas 5: 1-11 
en het thema is Een stap verder.  
De hele nacht hebben de leerlingen gevist en 
niets gevangen. Nu zegt Jezus dat ze hun netten 
nog eens uit moeten gooien. En ze doen het. 
Omdat Jezus iets in hen wakker roept, een geloof 

en vertrouwen dat blijkbaar ergens zit. ‘Geloof mij maar,’ lijkt hij te 
zeggen. En als ze dat doen, gebeurt het wonder: de netten zijn bijna 
te vol om te kunnen bevatten.  
 

Zondag 23 juli gaat het over Vier mannen en een zieke vriend. 

We lezen het verhaal van de vier mannen en hun zieke vriend in de 
Bijbel bij Matteüs 5: 17-26. Wat doe jij voor je vrienden?  
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Deze zondag, 30 juli, gaat het over de zeven broden en wat vissen; is 
dat genoeg? Jezus spreekt het dankgebed uit en dan is het genoeg.  
Waar mensen inbrengen wat ze kunnen bijdragen en God om hulp 
vragen, is er voor iedereen genoeg. We lezen Marcus 8:1-9 en het 
thema is Genoeg voor iedereen. 
 
Thema van zondag 6 augustus is Het huis op de rots. We lezen 
Matteüs 7:24-27. In dit deel van Matteüs lezen we over de wijze man 
die zijn huis bouwt op de rots. 
 
Het plan van de rentmeester is het thema van zondag 13 augustus. 
We lezen het verhaal van de rentmeester. Het is niet eerlijk wat hij 
doet. Toch wordt hij geprezen omdat hij slim gehandeld heeft. Wat is 
slim, wat is oneerlijk? De Bijbel gaat open bij Lucas 16: 1-9. 
 

Een huis van gebed  
Zondag, 20 augustus, lezen we een 
tekst, Lucas 19: 41-48, die meestal 
aandacht krijgt op palmzondag: Jezus 
huilt over het lot van Jeruzalem en 
jaagt bij de tempel de handelaars weg. 
Wat maakt een gebouw tot een 
bijzondere plaats om de Heer te 

ontmoeten? En hoe zit dat in de kerk? Wat is kenmerkend en 
wezenlijk voor de kerk? Wat maakt de kerk tot kerk?  
 

In de lezing van vandaag, zondag 27 
augustus,  komen we twee mensen 
tegen die aan het bidden zijn. De 
farizeeër dankt God omdat hij niet zo is 
als de andere mensen. De tollenaar 
durft niet eens omhoog te kijken en 
vraagt God om genade. Met een beetje 
zelfvertrouwen is niets mis; het gaat pas mis als je jezelf hoger 
aanslaat dan een ander en die ander daarom minacht. Het thema is 
Kijk mij nou! en we lezen Lucas 18: 9-14. 
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DE KOP IS ERAF 
De kop is eraf. Mijn eerste maand als jeugdwerker in de Hoofdhof zit 
erop. Natuurlijk stond deze maand vooral in het teken van 
kennismaking. Wanneer je als buitenstaander in een kerkelijke 
gemeente terecht komt, vraagt dat best even de tijd om in te 
burgeren. Dat zal ook de zomermaanden wel in beslag nemen.  
 

Mijn vuurdoop was de zgn. e-meeting half mei. Een nieuwe 
experimentele viering op de zondagochtend. Een poging 
verschillende doelgroepen aan te spreken door een wat andere 
manier van vieren. Ik zal ook betrokken zijn bij de verdere uitdenking 
hiervan en ga ervanuit dat dat een van de speerpunten is voor mij de 
komende tijd. Een leuke uitdaging.  
 

De eerste jongeren uit de gemeente ontmoette ik toen ik, net na de 
uitslagen, een bezoekje bracht aan alle examenkandidaten. Dat was 
natuurlijk een hele leuke kennismaking, waarbij iedereen in 
opperbeste stemming was omdat de dag daarvoor het verlossende 
telefoontje was geweest. Zij gaan hopelijk een ontspannen (al wordt 
er vast ook veel gewerkt..) zomervakantie tegemoet! 
 
Met veel plezier woonde ik half juni de jeugdkerk bij, voor het eerst. 
De jongeren hadden in het kader van mijn kennismaking van tevoren 
thuis vlogs van zichzelf gemaakt, een video-dagboek, waarin zij iets 
vertelden over zichzelf. 
Ik heb hun gevraagd of zij de komende tijd korte filmpjes willen maken 
van mij, waarin zij mij laten kennismaken met Berkum. Een soort 
ontgroening dus. 
Het zal de komende tijd te zien zijn op de nieuwe facebookpagina 
@HoofdhofJongeren.  
 

Terwijl ik steeds meer jongeren en gezinnen hoop te leren kennen, 
zullen we ook aan de slag gaan met een werkplan. Een plan voor het 
jeugdwerk voor de komende tijd dat ons richting  geeft en knel- en 
aandachtspunten benoemt. 
Ik zal u met regelmaat op de hoogte houden.  
 

Ik wens jullie allemaal een ontspannen en zonnige zomertijd! 
 

Heidi Schröder  
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VAN DE DIACONIE 
In de maanden juli en augustus doet de diaconie een beroep op u 
voor de volgende collectes: 
 

2 juli a.s./JOP  
de jongerenorganisatie van de protestantse kerk. Ze ondersteunen 
kerkelijk jeugdwerk in plaatselijke gemeentes in Nederland. 
 

9 juli a.s. 
Op deze zondag wordt er gecollecteerd voor uw eigen diaconie. 
 

16 juli a.s./Dorcas 
Stichting Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe 
armoede, ongeacht religie, ras, geslacht of politieke overtuiging. Zij is 
actief op het gebied van duurzame ontwikkeling, sociale zorg en 
rampenmanagement. 
 

23 juli a.s. 
Op deze zondag wordt er gecollecteerd voor uw eigen diaconie. 
 

30 juli a.s./St. Hermon Living Waters 
Stichting Herman Water Ministries is werkzaam vanuit Zwolle in de 
provincie Andhra in het zuidoosten van India met de opvang van 
weeskinderen onder de Dalits (‘vertrapten’). Zij vallen buiten het zgn. 
kastensysteem. 
 

13 augustus a.s.  
Op deze zondag wordt er gecollecteerd voor uw eigen diaconie. 
 

20 augustus a.s./Kerk Vinnita,Oekraïne 
In Vinnita in Oekraïne heeft een brand gewoed. De kerk is volledig 
afgebrand. Deze zondag wordt de collecte bestemd voor de herbouw 
van deze kerk. 
 

27 augustus a.s./Stichting Hope and Dreams Uganda 
De opbrengst van de collecte is bestemd voor een kindertehuis in 
Oeganda met goed onderwijs, gezondheidszorg en een liefdevolle 
omgeving. 

 
Namens de diaconie, 

Miny Veenema 
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VERANTWOORDING DIACONIE 
De collecte-opbrengst van 14 mei jl. ten behoeve van het 
Vluchtelingenwerk in Zwolle is € 196,10 geweest, met een aanvulling 
vanuit de diaconiekas is naar deze stichting € 250,00 overgemaakt ter 
ondersteuning. 
Op 21 mei is o.a. een bloemencollecte gehouden, de opbrengst 
hiervan gaf een bedrag te zien van € 82,10. 
Op Hemelvaartsdag is er voor Uw eigen diaconie gecollecteerd, het 
bedrag dat de diaconie op haar rekening mocht bijschrijven was         
€ 74,79. 
De Avondmaalscollecte gehouden op 28 mei gaf een bedrag te zien 
van € 157,60 bestemd voor de stichting Cordaid Mensen in nood, in 
Den Haag. Met een kleine verhoging uit eigen middelen is € 200,00 
overgemaakt naar dit goede doel. 
Opnieuw geeft u blijk van uw betrokkenheid, waardoor wij niet alleen 
in woorden, maar ook in daden kunnen laten zien betrokken te zijn bij 
hetgeen er om ons heen gebeurt. 

Jan Visscher, penningmeester 
 

 
MUZIEK MET EEN PLUS IN DE HOOFDHOF 
 
Het slotconcert met Jeugdsymfonieorkest De 
Vuurvogel op zondagmiddag 21 mei 

 
Wie had van tevoren kunnen denken dat in de grote zaal van onze 
Hoofdhof een compleet symfonieorkest van 90 musici met alle 
instrumenten (2 vrachtwagens vol) samen met een 5-koppige band 
zou kunnen optreden? En daarnaast ook nog 350 zitplaatsen 
beschikbaar hebben? Ik denk niemand. Dat geeft aan dat het 
zalencentrum heel veel mogelijkheden biedt. 
 
Natuurlijk gaat dat niet vanzelf. Het podium werd uitgebreid met 
houten opvulstukken, netjes voorzien van nieuwe vloerbedekking. Dat 
was na de renovatie in 2006 nog niet gebeurd. Het bouwteam onder 
leiding van Jan Hoefman heeft hieraan het nodige werk gehad. 
Bouwteam bedankt!  
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En dan het concert zelf. Bijna 200 bezoekers en 100 musici hebben 
een onvergetelijk concert meegemaakt. Musici van 12 tot 22 jaar 
hebben een heel gevarieerd programma neergezet met klassieke 
muziek van Gustav Mahler, operamuziek van Bizet, filmmuziek uit 
Schindler’s List en de Pirates of the Caribbean. Daarna speelde het 
orkest samen met de Karel J. Schepersband vier nummers in fraaie 
arrangementen. Kortom, een fantastische afsluiting van het eerste 
seizoen. Wat kunnen jonge mensen prachtig muziek maken en wat 
verbindt muziek jong en oud! Na afloop werd er heel wat afgepraat. 
Een echte ontmoeting tussen mensen in onze Hoofdhof. 
 
Het komende seizoen 2017-2018 
Inmiddels staat het programma voor het seizoen 2017-2018 vast. We 
starten op 17 september 2017 en eindigen op 13 mei 2018. Met 
uitzondering van december is er iedere maand een concert, meestal 
op de 2e zondagmiddag van de maand. Het nieuwe programmaboekje 
is uit! Dat sturen we u toe als u een mailtje met uw naam en adres 
stuurt naar muziekmeteenplus@gmail.com.  
 
Hoogtepunten uit het nieuwe programma zullen in ieder geval zijn het 
Bonhoeffer Liederoratorium op 12 november 2017, de Meezing 
Mattheus op 18 maart 2018 in een meer uitgebreide versie en een 
afsluitend concert op 13 mei 2018 van het Zwolse Thomas Orkest. De 
andere concerten zijn ook zeer de moeite waard, dat leest u in het 
programmaboekje dat u kunt bestellen of meenemen uit de Hoofdhof.  
Het ligt klaar op de tafel in de hal. 
 
Financiën  
Ons eerste seizoen vertoont een klein verlies van naar verwachting 
2000 euro. Mede dankzij sponsoring en subsidies is het verlies 
beperkt gebleven. Om niet verder in te teren op ons vermogen 
hebben we de entreeprijzen voor het nieuwe seizoen licht verhoogd 
naar 10 euro voor volwassenen, nog altijd zeer aanvaardbaar voor 
wat we bieden. Daarnaast hebben we voor kinderen tot 16 jaar een 
lager tarief ingevoerd van 5 euro. Bij de entreeprijs is zoals 
gebruikelijk altijd het drankje in de pauze inbegrepen. 
 
 

mailto:muziekmeteenplus@gmail.com
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Wilt u zeker zijn van een leuke korting voor elk concert, koop dan een 
passe-partout (een abonnement voor alle concerten) voor slechts 65 
euro. Dat is een aantrekkelijke korting van 15 euro.  
Kaartjes en passe-partouts zijn nu al te bestellen op de website 
www.muziekmeteenplus.nl.  
 
Word Vriend van Muziek met een Plus 
Steun Muziek met een Plus door vriend te worden voor slechts 25 
euro per jaar. U krijgt dan in ieder geval één vrijkaartje voor een 
concert naar keuze. Meer informatie op de website. 
 
Wij wensen u ook in de zomermaanden veel muziek toe op vakantie 
of hier in Zwolle en zien u graag op ons eerste concert op 17 
september.  

 
Namens het bestuur van Muziek met een Plus in de Hoofdhof, 

Andries Westerholt 

 
OOST-EUROPA COMMISSIE 
Kinderwerk 
Het VakantieBijbelWeek-programma 2017 is door het KOEN-team uit 
Slowakije samengesteld en in mei gepresenteerd aan teams uit 
Slowakije, Oekraïne, Roemenië, Servië, Hongarije.  
 
Het doet zo goed te zien hoe het kinderwerk zelfstandig draait in die 
landen. Hun enthousiasme is aanstekelijk, nieuwe provincies/regio’s 
melden zich aan. In de vakantie zullen weer tienduizenden kinderen 
het programma meemaken.    
 
Ds. Elisabeth Csány vertegenwoordigt het kinderwerk in Servië. Zij en 
haar team hebben de instructie-dag voor kinderwerkers al gehouden 
in het landelijk centrum van de kerk.  
In haar eigen gemeente, Pacir, worden voorbereidingen getroffen 
voor de 20ste VakantieBijbelWeek. Er hebben zich 100 kinderen 
gemeld, ook uit de buurdorpen. Dat zoveel kinderen komen vindt zij 
een Godswonder, want veel families verlaten het land, op zoek naar 
werk.  
 

../../../../../AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/DD3VC86C/DISKSTATION/NAS/Mijn%20Documenten/Alles%20Muziek%20met%20een%20plus/www.muziekmeteenplus.nl
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Kerkbrand                       
De kerk en het kerkelijk centrum in Vinnitsa, Oekraïne, zijn in april 
volledig uitgebrand. De bouwploeg van de Oost Europa commissie 
heeft hier in 2012 en vorig jaar kerkdiensten meegemaakt toen ze 
hielpen een weeshuis te renoveren. De predikant, kerkenraad en 
gemeente danken God dat de mensen, die in het gebouw aanwezig 
waren, gespaard zijn. Zij danken bij voorbaat voor onze steun en 
wensen ons Gods zegen toe.  

Jongerenreis Oost Europa                                
In het voorjaar heeft de Oost Europa commissie een oproep gedaan 
om jongeren uit te nodigen voor een reis naar Oost-Europa, nog deze 
zomer.  
Dat bleek op zo’n korte termijn niet haalbaar te zijn, al gaven wel twee 
jongens uit de gemeente aan hiervoor belangstelling te hebben.  
 
De commissie heeft contact gezocht met de Oosterkerkgemeente en 
Stichting Oekraïne Projecten in Hattem om eventueel samen een reis 
naar Oekraïne te organiseren in de zomer van 2018.                                               
 
Om in de kosten van de reis bij te dragen kun je denken aan het 
organiseren van een sponsorloop, hapjes en drankjestent, statiegeld-
actie, auto wassen, knieperties bakken, muziek…      
De commissie wil dit initiatief graag stimuleren en (financieel) 
ondersteunen.                              
Voel je ervoor mee te gaan en kennis te maken met een heel andere 
cultuur in Oost Europa en hand- en spandiensten te verrichten, 
samen met andere jongeren? Laat het dan weten aan 
d.rohaan@kpnmail.nl 

Namens de Oost-Europa commissie, 
Jan Flokstra  
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Datum: zaterdag 9 september a.s. 
Locatie:   Hoofdhof 
Start:   16:30 uur 
Einde om  20:00 uur 
 
Kosten:  
Van 0 t/m 3 jaar     : gratis 
Kinderen van de basisschool : €   5,00 
Overige deelnemers          : € 14,00 
(incl. 3 consumpties) 
 
Kaartverkoop in de Hoofdhof:  
 
-  Maandag 28 augustus van 19.00- 20.00 uur 
  of 
-  Overmaken op rekeningnummer: 
    NL31 INGB 0006 0139 47 t.n.v. M. Heideveld 
    o.v.v. BBQ Hoofdhof,  

naam, adres en aantal volwassenen en kinderen.  
 
Uiterlijk woensdag 30 augustus op de rekening gestort i.v.m. 
bestellingen e.d. 
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VROUWEN LOPEN VOOR VROUWEN – WANDELTOCHT  
Als vrouw kun je van betekenis zijn voor andere vrouwen! 
Bijvoorbeeld door mee te doen met één van de wandeltochten van 
Vrouwen lopen voor Vrouwen! Heerlijk wandelen door de natuur, 
bijvoorbeeld gezellig samen met andere vrouwen uit de kerk, je 
zussen of vriendinnen, en tegelijk omzien naar anderen: klinkt goed 
toch?!  
 
Je wandelt voor het goede doel: kwetsbare vrouwen die los willen 
komen van verslaving of uit de prostitutie willen stappen. Wij geloven 
namelijk dat elke vrouw waardevol is. Dat elke vrouw recht heeft op 
de vrijheid om te genieten, te doen, te leven. Niet elke vrouw heeft die 
vrijheid. Sommige zijn gebonden aan een verslaving. Anderen zijn 
verstrikt in het netwerk van de prostitutie. De vrijheid waar jij van 
geniet, willen wij aan álle vrouwen schenken. Daarom organiseren we 
deze sponsorwandeltocht voor Stichting De Hoop.  
 
Schenk jij jouw moment om kwetsbare vrouwen te helpen? Dankzij 
jouw inzet kunnen moeder en kind bij elkaar blijven. Want moeder en 
kind horen bij elkaar! 
 
Kom ook in beweging! 

 Hoe: wandel mee met een afwisselende wandelroute door de     
  natuur 

 Afstand:  12 km 

 Na afloop:  een welverdiende high tea! 

 Datum: 8 juli 2017 

 Plaats: Zwolle 
 
Meer informatie over deze tocht en andere tochten:  
www.vrouwenlopenvoorvrouwen.nl 

 

http://www.vrouwenlopenvoorvrouwen.nl/
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COLLECTE OPBRENGSTEN 
 
15-05-17 Koffie    52,77 
21-05-17 Op te delen: Kerk en bloemen   205,26 
25-05-17 Diaconie     74,79 
28-05-17 Diaconie (Cordaid)   157,60 
28-05-17 Kerk                133,50 
04-06-17 Zending, kerkopbouw Nicaragua      316,40 
04-06-17 Kerk                223,10 
11-06-17 Werelddiaconaat Colombia        179,00 
11-06-17 Jeugd                144,10 
12-06-17 Koffie                    55,95 
 
COLLECTEBONNEN NODIG?  
Graag voor uw bestellingen onderstaand rekening nummer gebruiken. 
NL 50 RABO 0313.5432.16 t.n.v. “Hoofdhofgemeente inzake 
collectebonnen”. 
 
 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 Rabobank-

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

 Levertijd is max. 3 weken. 
 

College van Kerkrentmeesters, 
Gerard Gerritsen 
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EEN FINANCIËLE BIJDRAGE BIJ ROUWDIENSTEN 
In de afgelopen maanden hebben het Kernteam Beheer en Financiën 
en de Kerkenraad zich gebogen over een besluit van een jaar of 15 
geleden met betrekking tot het in rekening brengen van kosten voor 
het gebruik van ons kerkgebouw bij een uitvaart.  

Het bleek dat niet iedereen op de hoogte was van dat besluit en dat 
leidde tot vragen. Extra vervelend omdat die opkomen in een periode 
van afscheid nemen en rouw. 

Als gemeenschap maken we kosten voor het gebruik van De 
Hoofdhof; tijdens reguliere vieringen worden die – deels – vanuit de 
collecten betaald. Bij uitvaartdiensten is er terecht geen collecte en is 
toen besloten de lijn te volgen die in Zwolle en elders gebruikelijk is. 
Indien er sprake is van een Uitvaartverzekering komt daaruit vaak een 
vergoeding voor het gebruik van zaalruimte bij Uitvaartcentra of 
Crematoria. Dan gelden commerciële tarieven. 

We hebben daarom opnieuw besloten voor het gebruik van onze 
faciliteiten door derden de vastgestelde tarieven voor zaalhuur en 
catering in rekening te brengen. Voor de leden van de 
Hoofdhofgemeente gelden die tarieven bij een uitvaart niet, maar 
worden feitelijk alleen de kosten van het gebruik van het gebouw 
verrekend. Vanzelfsprekend niet de kosten van de predikant en alleen 
bij gebruik van extra “buffetdiensten” worden de gebruikelijke tarieven 
daarvoor gerekend. 

Met de vergoedingen die we ook vanuit deze serviceverlening 
ontvangen zijn we als gemeente mede in staat zo goed mogelijk te 
blijven bestaan. 

We vertrouwen er op u met dit berichtje inzicht te hebben gegeven in 
de redenen van het factureren, zodat dat geen onaangename 
verrassing meer is. 

Namens Kerkenraad  
en College van Kerkrentmeesters, 

Gerard Gerritsen 
 Gerard Gerritsen 
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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 

 
______ 

 
 

ZIJDELINGS 
 

Niet dat het er is op elk moment 
niet dat het altijd staat te springen 

om in mijn aandacht voor te dringen 
maar het is er wel in alle dingen 
ik ben er Goddank aan gewend. 

 
dat Hij er is 

dat Hij mij kent 
 

Uit: Horizon, Joke Verweerd 
 
 
 

mailto:hoofdhof@gmail.com


19 
 

 

AGENDA 
08-07  Vrouwen lopen voor Vrouwen, start Verrijzeniskerk 
09-07  Schrijfactie Amnesty International, 
   in de hal van de kerk, na de morgendienst 
09-09  BBQ, de Hoofdhof           16.30 uur 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KOPIJ DE HOOFDHOF 
Het volgende kerkblad verschijnt op 31 augustus 2017 en bevat 
gegevens over de maand september 2017. U kunt uw kopij inleveren 
bij de heer J. Wagteveld, Eikenlaan 37, 8024 CA, tel.  
45 47 233 tot uiterlijk maandag 21 augustus 2017. 
De redactie verzoekt u vriendelijk uw berichten schriftelijk in te 
leveren via e-mail: jaapwagteveld@hotmail.com 
 
 

 

mailto:jaapwagteveld@hotmail.com

