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DE HOOFDHOF BERKUM 

predikant:       Ds. J.M. Rohaan-Bisperink,  
      Boogmakerstraat 27, 8043 AP Zwolle 
      dsmarijnrohaan@gmail.com           tel.  06-53203778  
      werkdagen: maandag, 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.     
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. 
 

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 PGB De Hoofdhof Zwolle          Rabobank:  NL58RABO 0387380442 
Diaconie Hoofdhofgemeente Zwolle t.b.v. ZWO  Rabobank:  NL05RABO 0373710992 
Kernteam Jongeren Hoofdhofgemeente Zwolle   ABNAMRO:NL49ABNA 0584963319  

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 7 juli     E-meeting 
9.30 uur       Ds. M. Rohaan 
Organist          Gert de Jong 
Uitgangscollecte      Binnenlands Diaconaat 
19.00 uur      Vesper 
Piano        Gert de Jong 
 

Zondag 14 juli     
9.30 uur       Ds. M. Rohaan 
Organist       Gert de Jong 
Muzikale medewerking  Amicanto 
1e Collecte      Voor de Kerk   
2e Collecte      Voor de Diaconie 
Jeugd       Tasjes voor kinderen van de  

basisschool in de hal     
 

Zondag 21 juli   
9.30 uur       Ds. A. Bronswijk uit Deventer 
Organist       Jan Post 
1e Collecte      Voor de Diaconie  / Stichting De Hezenberg 
2e Collecte      Voor de Kerk 
Jeugd       Tasjes voor kinderen van de  

basisschool in de hal 
 

Zondag 28 juli 
9.30 uur       Ds. L.H. Woord uit Almere 
Organist       Jan Post 
1e Collecte      Voor de Kerk 
2e Collecte      Voor de Diaconie 
Jeugd       Tasjes voor kinderen van de  

basisschool in de hal 
 

Zondag 4 augustus 
9.30 uur       Ds. W.P. Ferguson uit Zwolle 
Organist       Gert de Jong 
1e Collecte      Voor de Diaconie / Hospice Zwolle 
2e Collecte      Voor de Jeugd 
Jeugd       Tasjes voor kinderen van de  

basisschool in de hal  
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Zondag 11 augustus 
9.30 uur       Ds. M. Rohaan 
Organist       Gert de Jong 
1e Collecte      Werelddiaconaat: Onderwijs in Zuid-Afrika 
2e Collecte      Voor de Kerk 
Jeugd       Tasjes voor kinderen van de  

basisschool in de hal  
 
Zondag 18 augustus 
9.30 uur       Ds. H.W. Vijver uit Oss 
Organist        Jan Post 
1e Collecte       Voor de Kerk 
2e Collecte       Voor de Diaconie 
Jeugd       Tasjes voor kinderen van de  

basisschool in de hal 
 
Zondag 25 augustus  Heilig Avondmaal 
9.30 uur       Ds. M. Rohaan 
Organist        Jan Post 
1e Collecte      Voor de Diaconie / Stichting De Bres 
2e Collecte       Voor de Kerk 
Jeugd       Kindernevendienst 
15.00 uur Berkumstede Ds. M. Rohaan 
Organist       Jan Post 
Collecte       Voor de Diaconie 
 
Zondag 1 september 
9.30 uur       Ds. P. Boomsma uit Nijverdal 
Muzikale medewerking  Brassband David 
1e Collecte      Voor de Kerk 
2e Collecte       Voor de Jeugd 
Jeugd       Kindernevendienst 
 
AMNESTY INTERNATIONAL 
Zondag 14 juli 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 
Zondag 21 juli a.s. kunt u ds. Alfred C. Bronswijk, uit Deventer, tel. 
0570-656 238, als voorganger verwachten. Ds. Bronswijk is geboren 
op 28 februari 1942. Voor Berkum heeft hij de gemeenten van Breda 
en Bloemendaal gediend.  Emeritus sinds 1 april 2004.  
 
In de dienst van zondag 28 juli a.s. is mevrouw ds. L.H. Woord uit 
Almere, tel. 0527-253 2727 de voorganger. Zij is sinds 2013 
predikant/geestelijk verzorger.  
 
Ds. W. P. Ferguson uit Zwolle, tel. 457 89 98, hoopt in de dienst van 
zondag 4 augustus a.s. bij ons voor te gaan.  
Ds. Ferguson heeft in de gemeenten Spannum-Edens-Kubaard 
(Friesland), Terborg, Ridderkerk, Slikkerveer en Alblasserdam gestaan. 
Hij is sinds 2013 met emeritaat. Ds. Ferguson is geboren op 10 
augustus 1948. 
 
Op zondag 18 augustus a.s. kunt u ds. H.W. Vijver uit Oss, tel. 0412-
638 525, als voorganger verwachten.  
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.  

 
Kerkelijk Bureau / Klazien Helder 
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COLLECTE WERELDDIACONAAT  
11 augustus 2019 
 
Een toekomst voor kansarme kinderen 
in Zuid-Afrika. 
 

Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben 
geen toekomstperspectief. Zij groeien op 
in gebroken gezinnen en gewelddadige 
wijken in een donkere omgeving.  
 
De helft van hen maakt de middelbare 
school niet af en 40% van de jongeren 
tussen 15 en 34 jaar is werkloos.  
De toekomst is voor hen vaak een duister 
gat.  
 
Samen met christelijke partners helpt Kerk 
in Actie deze jongeren de cirkel van 
armoede en uitzichtloosheid te doorbreken 
en licht te brengen in hun bestaan.  
 
Ze krijgen huiswerkbegeleiding en jongeren worden gestimuleerd hun 
opleiding af te maken. Ook krijgen ze bijbelonderwijs en hulp bij het 
verwerken van trauma’s. Via muziek, kunst, vakantiekampen en 
trainingen groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe 
mogelijkheden om hun leven vorm te geven. Met de collecteopbrengst 
krijgen onder meer 900 jongeren huiswerkbegeleiding.  
 
U kunt dit werk steunen via de collecte in onze kerk of maak uw bijdrage 
over op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte 
onderwijs Zuid-Afrika.  
 
Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/onderwijszuidafrika.   
 

Namens de ZWO-commissie, 
Carien Veenema 

 
 
 

http://www.kerkinactie.nl/onderwijszuidafrika
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NIEUWS UIT HET KERNTEAM EREDIENST  
voor de maanden juli en augustus 2019 
Zondag 7 juli zal er weer een E-meeting plaatsvinden. De kerkzaal zal 
weer worden ingericht met tafels en stoelen zodat gemakkelijk contact 
kan worden gelegd.  
Dit keer o.l.v. onze eigen predikant ds. Marijn Rohaan.  
Het thema zal alles te maken hebben met ‘Op reis gaan’.  
Ook in de Bijbel is het volk van God vaak op reis. 
 
's Avonds is er weer een Vesper om ook de mensen die niet zo van E-
meetingen houden tegemoet te komen. 
 
Op zondag 14 juli a.s. zal er aandacht zijn voor de jongeren die op reis 
gaan naar Roemenië 
Deze zgn. uitzwaaidienst zal plaatsvinden in Sionskerk en Hoofdhof. 
Vanuit onze kerk gaan Sven Vogel en Marjet Zijlstra mee.  
U hebt ongetwijfeld over deze reis gehoord waarvoor al vele acties zijn 
gevoerd om deze reis mogelijk te maken. Aan deze dienst wordt ook 
medewerking verleend door Amicanto. 
 
Ook is er in het kernteam gesproken over de plaats van kinderen in de 
kerk. Zij horen er echt bij vinden wij! 
We zijn dan ook blij dat de kerkenraad meegaat in ons voorstel om 
permanent ruimte te maken achterin de kerkzaal voor een tafel met 
stoelen zodat het mogelijk is dat kinderen daar samen met ouders of 
opa en oma kunnen gaan zitten.  
Niet altijd is er meer kindernevendienst, maar er zijn gelukkig wel 
prachtige tasjes voor de kinderen zodat ze kunnen lezen, tekenen en 
kleuren. Dat gaat lastig in de kerkbank.  
Daarom is ons voorstel om achterin de kerkzaal een bank weg te halen 
en op die plek een tafel met stoelen te plaatsen. In overleg met 
Kernteam Beheer en Financiën zal worden bekeken waar dat het beste 
kan. We hopen op deze manier ook de kinderen een volwaardige plek 
te geven in de kerk. 
 

Namens Kernteam Eredienst, 
Hans Veenema 
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VAN DE DIACONIE 
In de maanden juli en augustus doet de diaconie een beroep op u voor 
de volgende collectes: 
 

Zondag 7 juli a.s. / Binnenlands Diaconaat 
Maar liefst één op de negen kinderen in Nederland groeit op in 
armoede. Vandaag is de collecte bestemd voor de bestrijding van 
armoede onder kinderen.  
 

Zondag 14 juli a.s. / Eigen diaconie 
De tweede collecte is deze zondag bestemd voor de eigen diaconie. 
 

Zondag 21 juli a.s. / Stichting De Hezenberg in Hattem 
De Hezenberg is een christelijk centrum voor geestelijke 
gezondheidszorg, pastoraat en retraite.  
Het doel van de Hezenberg is om duurzame veranderingen in de 
persoonlijke levens en omstandigheden van mensen te realiseren.  
 

Zondag 28 juli a.s. / Eigen diaconie 
De tweede collecte is bestemd voor de eigen diaconie. 
 

Zondag 4 augustus a.s. / Hospice Zwolle 
Hospice Zwolle is een plek, een gastvrij huis voor iedereen die naar 
verwachting nog slechts korte tijd te leven heeft. Een huiselijk verblijf 
waar mensen hun leven tot het einde toe zo comfortabel mogelijk en 
op eigen wijze kunnen invullen. Iedereen is welkom, ongeacht de aard 
van de ziekte, levensbeschouwing, inkomen of leeftijd. 
 

Zondag 18 augustus a.s. / Eigen diaconie 
De tweede collecte is bestemd voor de eigen diaconie. 
 

Zondag 25 augustus a.s. / Stichting De Bres Zwolle 
Inloophuis De Bres aan de Heiligeweg 1 in Zwolle is een veilige plek 
voor mensen die een plek zoeken in de hectiek van hun bestaan.  
Met name mensen die, om wat voor reden dan ook, de reguliere hulp- 
en dienstverlening mijden en dus vaak niemand hebben om eens even 
mee te praten, hun leven op een rijtje zetten en gevoelens van 
ontreddering te delen. De Bres is er mede dankzij de inzet van 
toegewijde vrijwilligers. 
 

Namens de diaconie, 
Miny Veenema 
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VERANTWOORDING DIACONIE 
Op 5 mei jl. is er in de ochtenddienst, op verzoek van onze PKN, 
gecollecteerd voor Noodhulp in Syrië. De opbrengst is € 202,15 
geweest. Dit bedrag is door de diaconie aangevuld tot € 750,00, mede 
door een aanvulling vanuit het legaat.  
Op 12 en 26 mei is er gecollecteerd voor uw eigen diaconie, de 
opbrengsten van deze collecten waren resp. € 238,75 en € 281,55.  
In de dienst van 19 mei jl. is er gecollecteerd voor de Stichting Hart 
voor Zwolle, ditmaal was de opbrengst € 205,25, zodat met een kleine 
aanvulling € 275,00 naar deze Stichting is overgemaakt.  
 
In de achterliggende periode is van een gemeentelid, omdat zij zelf de 
dienst niet kon bijwonen in onze Hoofdhof, een gift ontvangen van          
€ 50,00 ten behoeve van de Chinese Bijbelverspreiding. Deze gift is 
door de penningmeester aan de collecte van 9 juni toegevoegd. 
 
Daarnaast ontving de diaconie nog een gift van € 55,00, als volgt te 
verdelen: € 20,00 voor gemiste kerkdienst(en), € 15,00 internet,          
 € 10,00 voor diaconie en € 10,00 voor de jeugd. 
 
Namens de diaconie ook nu weer hartelijk dank voor alle financiële 
bijdragen die werden ontvangen, waardoor wij als gemeente, met uw 
hulp, ondersteuning kunnen blijven geven aan mensen die hulp, in 
welke vorm dan ook, zo hard nodig hebben.  

 
Jan Visscher, penningmeester 
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E-MEETING 7 JULI 
Komende E-meeting is het thema: Rugzak.  
 
Hierbij is te denken aan: 
Ik ga op reis... en ik neem mee......  
Rugzak inpakken .....ga jij ook mee op reis? 
 
Maar er zijn ook andere gedachten mogelijk bij het thema Rugzak en 
iedereen wordt uitgenodigd zelf hiermee aan de gang te gaan.  
Als verrassing zullen we ook een spel spelen. 
 
Van harte welkom vanaf 9.00 uur met koffie en we starten rondom 9.30 
uur. 

De E-meeting voorbereidingscommissie, 
(Aafke, Marijn, Jan V., Hans V., Peter) 
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GEMEENTENIEUWS   
 

Beste gemeenteleden, 
 
Heel erg bedankt voor het warme welkom tijdens de intrededienst op 
26 mei. Dank ook aan Amicanto, het Hoofdhofkoor en D-Vote, voor hun 
muzikale bijdrage! Ik kijk terug op een mooie dienst, waarin ook veel 
afgevaardigden uit de verschillende kerken uit Zwolle aanwezig waren. 
We hebben al genoten van het ‘inburgeringspakket’ dat we ontvingen, 
met onder meer Zwolse mosterd, Zwolse Stoof, Zwols bier en Zwolse 
wijn.  
 
Ik ben momenteel bezig met kennismaking met de kerkenraad en met 
verschillende commissies en kernteams in de gemeente. De laatste 
weken stonden ook in het teken van de (voorbereiding van de) 
verhuizing. Op 20 en 21 juni zijn we overgegaan naar ons huis aan de 
Boogmakerstraat. Fijn om nu weer alles op één plek te hebben, in 
plaats van op twee plekken te leven. En erg bedankt voor alle klus- en 
oppashulp, en de hulp om de vijver te dempen! 
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Vanuit de gemeente kreeg ik al wat vragen over mijn beschikbaarheid. 
Zoals u mogelijk weet heb ik een aanstelling van 60%.  
Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag en donderdag.  
In de zomervakantie van de kinderen zal ik daar wat van afwijken, maar 
voor u is het goed om die dagen te onthouden. 
 
Ik zal van september t/m december met zwangerschapsverlof gaan. 
Tot september ga ik voor op de volgende zondagen: 
  7 juli      E- meeting   
14 juli   Uitzwaaidienst 
11 augustus 
25 augustus Avondmaal 
 

Kennismakingsmomenten na de morgendienst - Uitnodiging 
Ik wil de zondagen, waarop ik voorga, graag aangrijpen om nader 
kennis met u te maken. Omdat ik helaas niet bij alle gemeenteleden 
persoonlijk een kennismakingsbezoek kan afleggen, organiseer ik in 
overleg met de kerkenraad enkele kennismakingsmomenten ná de 
morgendienst. 
 

Per zondag zijn steeds twee wijken uitgenodigd. Om 11.00 uur, ná de 
koffie, ontmoet ik u graag in de Grote Zaal.  
We zitten in een kring en delen geloof. Mocht u op ‘uw’ zondag niet 
kunnen, voel u vrij om op één van de andere zondagen aan te 
schuiven!  
 
Natuurlijk is het vakantietijd en zal ik niet iedereen ontmoeten, maar de 
kennismaking zal ook daarna, en na mijn verlof, verder gaan. 
  7 juli   Wijk 1 en 2 
14 juli   Wijk 3 en 4  
11 augustus Wijk 5 en 6 
 

Tijdstip: 11.00 uur, Grote Zaal 
 

25 augustus Wijk 7 
’s Middags na de viering van het avondmaal in 
Berkumstede. 

 

Ik hoop velen van u te ontmoeten!  
 

Hartelijke groet,  
ds. Marijn Rohaan 
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Voorsteltekst ds. Marijn Rohaan zoals ook op de website zal 
komen te staan 
 

Ik ben Marijn Rohaan, en ik 
ben sinds mei 2019 de 
predikant van Protestantse 
Gemeente ‘De Hoofdhof’ in 
Berkum. Mijn werkdagen zijn 
maandag, dinsdag en 
donderdag (60%). 
 
Ik vind het kostbaar dat ik in 
mijn werk als predikant 
dagelijks bezig mag zijn met 
geloof én met mensen op 
allerlei levensmomenten.  
 

 
Ik heb van 2004 tot 2011 theologie gestudeerd aan de Protestantse 
Theologische Universiteit. Na mijn afstuderen heb ik met veel plezier 
gewerkt als jongerenpastor in Steenwijk, en als predikant in Vollen-
hove.  
 
Binnen de theologie is de ethiek mijn grootste interesse; ik houd van 
de bezinning op het geleefde leven. Tijdens mijn studie heb ik me 
beziggehouden met de reflectie op levensloop, werk, en de ouder 
wordende mens. Binnen de cursus ‘Theologische Vorming voor 
Geïnteresseerden’ in Kampen geef ik mijn enthousiasme voor ethiek 
graag door. 
 
Ik ben getrouwd met Hans Bisperink, hij werkt als dierenarts bij DAP 
Zwolle-Zwartewaterland. Samen hebben we twee kinderen, een derde 
verwachten we in september.  
 
Als predikant bied ik graag een luisterend oor. Heb je iets op je hart dat 
je graag kwijt wilt, laat het me weten. Ik geniet er ook van samen te 
vieren, met jong en met oud, in allerlei vormen. Graag ga ik de 
zoektocht naar manieren van kerk-zijn voor de toekomst aan. 
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Ik hoop u en jou te ontmoeten bij één van de vele activiteiten in de kerk.  
 
- Van september t/m december zal ik afwezig zijn in verband met 
zwangerschapsverlof. - 
 
Ds. Marijn Rohaan 
Boogmakerstraat 27 
8043 AP Zwolle 
dsmarijnrohaan@gmail.com  
06-53203778 
  

mailto:dsmarijnrohaan@gmail.com
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Onderstaand gedicht werd door Jaap Wagteveld voorgelezen  

aan het eind van de kerkenraadsvergadering van 5 juni jl. 

_____ 

 

Met Pinksteren gaf God Zijn Geest, 

zoals niet eerder was geweest, 

om ín Zijn kind'ren bovenal, 

te wonen, altijd, overal.  

 

In tekenen van wind en vuur, 

gaf God Zijn Geest, dit heilig uur, 

't gesproken Woord in elke taal, 

begrijpelijk voor allemaal. 

 

Die Pinksterdag -zo wordt gezegd-,  

heeft God de eerste steen gelegd 

van Zijn Gemeente, Hém ter eer, 

als bouwwerk, woning van de Heer. 

 

De Geest vervulde jong en oud, 

met wie God Zijn Gemeente bouwt, 

door vergezichten begeleid, 

dit huis staat vast in eeuwigheid! 

 

Johannes 14:16,17 – Handelingen 2:1-4 

2 Korinthe 6:16 

 

Van: Aagje Lingen 
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Nieuwsbrief 7      
Jongerenreis van 17 tot 27 juli 2019 naar 
Roemenië  

Dit is de laatste nieuwsbrief voordat de reis 
begint. De actie auto’s wassen heeft € 221,50 
opgebracht. Dat was hard werken, petje af:   

bedankt!  moeltsoemesk!   kussunnum sépèn!                                                                                                                                                

    

Hannah Smit heeft in de hal van de kerk ook heel veel tassen kunnen 
verkopen. De bewoners van de zorgboerderij in Giurcani knippen repen 
uit oude plastic (vuilnis)zakken en weven er stevige tassen van die voor 
€10,00 à € 12,00 per stuk grif van de hand gingen.  
 
De vrouw van de Roemeens-orthodoxe priester aldaar wil ons een 
mooie avond bezorgen op het voetbalveldje. Ze denkt aan een 
traditionele maaltijd en vroeg of wij met de kinderen van haar koor, 
oude Nederlandse spelletjes willen doen:  
snoep- of koekhappen, spijker poepen, zaklopen of stoelendans.  
Die geweldige gastvrijheid waarderen we zeer. 
 
Op zondag 14 juli gaan we eerst om half tien naar de Hoofdhof waar 
we tijdens de dienst uitgezwaaid worden en een reiszegen meekrijgen. 
Daarna gaan we naar de Sionskerk waar hetzelfde gebeurt.  
 
Woensdagochtend 17 juli om drie uur vertrekken we vanuit Zwolle naar 
Roemenië. We hopen een mooie en bijzondere reis te maken, waar we 
gaan klussen, kinderwerk mogen doen en natuurlijk ook nog iets van 
het land zien.  
We hebben het afgelopen half jaar veel betrokkenheid vanuit beide 
gemeentes mogen ervaren. Garage Jansen bedankt voor jullie gift!  
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Van heel veel mensen kregen we een bijdrage, de ander hielp ons 
acties te organiseren, weer een ander organiseerde spontaan een 
collecte voor ons.  
Fijn dat er massaal taarten, koeken en pesto zijn besteld.  

Op deze manier hebben wij midden juni al bijna ons streefbedrag van 
€ 10.000 euro bij elkaar.  

We hopen in de kerkdiensten van 21 en 28 juli een filmpje/foto’s te 
kunnen laten zien van alles wat we dan al gedaan en meegemaakt 
hebben.  

We zijn bezig met een website (www.helpendehandenzwolle.nl) waar 
jullie ons dagelijks kunnen volgen tijdens de reis.                                                                                               

Hebben wij zin om naar Roemenië te gaan? ja! da! iekèn! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info: jongerenreiszwolle@gmail.com of  
Gerita de Visser tel. 06-13060300.  
Bankrekeningnr. NL58 RABO 0387 3804 42 t.n.v. PGB De Hoofdhof 
Zwolle, o.v.v: Jongerenreis Roemenië.    

mailto:jongerenreiszwolle@gmail.com
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NIEUWS OVER DE GROENE KERK 
De Hoofdhof is een Groene Kerk. We staan er 
misschien niet dagelijks bij stil, maar dat wil niet 
zeggen dat het onderwerp niet leeft in de Hoofdhof. 
 

Daarom even wat belangrijk nieuws: 
Elk jaar in oktober wordt er een landelijke "Groene 

Kerkendag" georganiseerd. Op die dag komen mensen uit het hele 
land bij elkaar om te praten en om elkaar te inspireren over hoe wij als 
kerkgemeenschappen onze verantwoordelijkheid voor Gods 
schepping vorm kunnen geven.  
Elk jaar weer een zeer inspirerende dag. 
Het thema van dit jaar is "Groen Geloven" en de Groene Kerkendag 
wordt op zaterdag 5 oktober a.s. in Zwolle in het Dominicanen-klooster 
gehouden.   
 

De website van de Groene Kerken Actie zegt daarover het volgende: 
"Ontdek jouw volgende stap naar een duurzame levensstijl. Groen 
Geloven biedt je nieuw perspectief op de aarde als Gods Schepping. 
Laat je inspireren door prikkelende speeches, ontdek de laatste 
ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en ontvang 
theologisch onderwijs over ecologische gerechtigheid. 
 

Deze dag ontdek je welke concrete stappen jij kunt zetten om thuis, in 
je kerk en in je omgeving het verschil te maken.  
Tijdens workshop-rondes kun je je verdiepen in specifieke thema’s en 
de afsluitende netwerkborrel geeft je alle kans om mensen te 
ontmoeten die net als jij op zoek zijn naar een levensstijl die recht doet 
aan mens en natuur. 
Groen Geloven is een initiatief van GroenGelovig en GroeneKerken-
actie, georganiseerd door: Tear, Christen Unie, Kerk in Actie, de EO,  A 
Rocha, Micha Nederland, CCA, CGMV en Laudato SI werkgroep 
Nederland." 
 

Wilt u deze dag meemaken? Dan kan dat door u aan te melden op de 
website: www.groenekerken.nl.  
Wij zouden het op prijs stellen om te weten wie er gaan. Wellicht is dat 
een goed moment om met elkaar na te denken over nieuwe groene 
activiteiten in De Hoofdhof.   
 

Jan Bartels            Ab Kasper       
tel: 06-29339979          tel: 06-26900994 
j.bartels@tiscali.nl         kasperzwolle@gmail.com  

mailto:j.bartels@tiscali.nl
mailto:kasperzwolle@gmail.com
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ACTIE VLEUGELSLAG 
In de tweede helft van mei is de commissie aan de slag gegaan om de 
aanschaf en financierbaarheid van een vleugel voor onze gemeente te 
onderzoeken. 
 
De commissie is bij elkaar geweest en heeft het plan van aanpak 
besproken. Een van de eerste vragen was hoe gaan we de actie 
noemen. De commissie is met de naam “Vleugelslag” gekomen.  
 
Inmiddels zijn twee bekende firma’s, die tweedehands vleugels 
verkopen, bezocht. Deze hebben offertes uitgebracht. Nog andere 
firma’s zullen volgen. 
 
Verder heeft de commissie een eerste korte “brainstorm” sessie 
gehouden over acties hoe geld te genereren voor de aanschaf van de 
vleugel. U wordt als gemeentelid van harte uitgenodigd om hierover 
mee te denken. 
 
Als laatste: er is een aantal fondsen bij de commissie bekend waaraan 
subsidie gevraagd kan worden voor de aanschaf van de vleugel.  
Lang niet alle goede doelen fondsen/vermogensstichtingen staan 
echter in het bekende Fondsenboek.  
Mochten er gemeenteleden zijn die vermogensfondsen kennen en 
waarvan zij denken dat die ons bij onze actie Vleugelslag kunnen 
helpen, dan horen wij dat natuurlijk ook graag.   
 
Reacties, voorstellen, ideeën voor acties om geld te genereren en 
suggesties voor het benaderen van fondsen kunnen worden gestuurd 
naar Jaap Wagteveld, e-mail jaapwagteveld@hotmail.com 
 
De commissie wenst u een gevleugelde vakantie toe of een fijne zomer 
in Berkum of waar u ook woont.  

 
Namens de commissie, 

Andries Westerholt. 
 

 
 
 
 

mailto:Wagteveld%2520-%2520jaapwagteveld@hotmail.com
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HOOFDHOF-REISJE 22 MEI 2019 
Met chauffeur Klaas en gids Dick en ongeveer 40 deelnemers 
vertrokken we via de A28 naar de afrit Wezep en namen we de 
bekende Zuiderzeestraatweg, aangelegd in 1830. Vorig jaar hebben 
we de markante punten als Oldebroek en Doornspijk al geleerd.  
Dit was dus een kleine repetitie. 
 
Maar bij Oostendorp (gemeente Elburg) veranderde de richting.  
Door een groot weidegebied kwamen we uiteindelijk op een 
industrieterrein. We reden langs een grote Machinefabriek Elburg die 
op mij als werktuigbouwer indruk maakte. Het doel van onze reis was 
toch iets anders.  
Dat waren de “ZANDVERHALEN”. Eén van de grootste indoor 
zandsculpturen expositie ter wereld.  Dit is een mooie neutrale titel voor 
iets wat ook genoemd zou kunnen worden:  
“Bijbelse verhalen in Zand”.  
Maar dat is waarschijnlijk wat te klassiek voor de jeugd van de 21e 
eeuw.  Voor ons als senioren en ook nog kerkelijk gebonden was het 
heel interessant!  
 
We werden ontvangen in een grote hal met grillig gevormde houten 
tafels en fauteuils er omheen. 
De koffie of thee werden geserveerd met een stevige plak cake. Daarna 
werd gemeld dat de bus weer zou vertrekken om half vijf en het was 
nog maar twee uur. Maar de drie Hallen die we door gingen waren zo 
groot en gevarieerd dat we die 2½ uur best konden gebruiken.  
 
Hal 1: Abel lag op de grond en was wel 2 x zo groot al ik. Kaïn keek er 
naar en vertrok als eerste vluchteling.  
Ja, alles is groot. Het geheel was een scheepswerf nu met drie 
expositiehallen.   
De eerste hal gaat met zevenmijlslaarzen door de geschiedenis. 
Mozes, Paulus, Armeense staatskerk, en dan in Staphorster kleder-
dracht met vader en kind op de knieën bij een ziekbed van een kind en 
de moeder houdt de dokter buiten de deur. Het zendingsbusje en de 
witte man van de zending. 
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Hal 2: Bonifatius bij Dokkum vermoord. De Noorse Staafkerk, 
Sjamanen, Chinezen, Willibrord te paard, de Moslim, de Indiaan, de 
Afrikaan, de Boeddhist, de Hagepreken en de Drie-eenheid. 
En zelfs het Agnietenklooster in zandsculptuur!  
Ook Luther, Calvijn en Spinoza ontbreken niet. 
 
Dan gaan we naar de grootste hal, nr. 3.  
Dit begint met de torenbouw van Babel. Dieren op weg naar de ark van 
mier tot olifant.  
Abraham verkoopt Sarah als zijn zus aan de Farao.  
Bij de put waar Jozef in had gezeten stond een gepensioneerde 
onderwijzeres die vertelde met trots dat zij voor het examen het verhaal 
van “Jozef in de put” had mogen vertellen.  
Toen ik vroeg welk cijfer zij had gekregen zei ze: “Een acht!”. Dat was 
mooi.  
Alleen van Jozef waren er al zes verschillende voorstellingen. 
 
Ik ga dus nog maar met een hink-stap-sprong door het geheel. 
 
Jona zit bij Ninevé onder een vijgenboom met een bedrukt gezicht, 
kwaad omdat God de stad spaarde. Het is zeldzaam zoals die 
kunstenaars gevoelens in gezichtsuitdrukkingen kunnen weergeven. 
Meer dan de helft is u niet aangezegd. 
 
Hoe 35 zandsculpturisten, beeldhouwers van de gehele wereld vooral 
uit Rusland, maar ook een vrouw uit Nederland en een Amerikaan enz. 
met 4000 kubieke meter zand uit het Markermeer op 5000 vierkante 
meter zoiets kunnen maken, dat is Kunst met een grote K. Er zijn meer 
dan 25.000 manuren aan besteed 
Aad Peters is de bedenker, eigenaar en organisator van dit project.  
 
De bus vertrok echt om half vijf richting Nunspeet, Epe naar Heerde 
waar we in de Keet van Heerde een uitgebreide broodmaaltijd kregen.  
Onder de bezielende leiding van Anne Schippers en Barend ten Have 
hebben we de mooie reis afgerond en kwamen na 19.00 uur weer bij 
de Hoofdhof aan. 
 

Verslaglegging Henk Hoeksema   
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KUNST IN DE HAL 
Tijdens het derde kwartaal, dus juli-september, zijn in de hal werken te 
zien van Saskia Wevers. Een bijzonderheid is dat deze schilderes sinds 
een jaar in Berkum woont. Zij is al langer lid van de 
kunstenaarsvereniging Het Palet.  
Haar werk heeft ook al in de Ichthuskerk gehangen.  
 
Hier volgen enkele zinnen waarin zij zichzelf voorstelt: 
“Saskia (Winterswijk, 1953) schildert sinds haar opleiding in een 
krachtig handschrift, het liefst in olieverf.  
Door een bijzondere kijk op lichtval en ingetogen kleurgebruik ontstaan 
impressionistische sfeerbeelden.  
De hele vroege ochtend heeft de voorkeur van Saskia Wevers bij het 
schilderen. De ontwakende dag met nevel, lange schaduwen en 
frisheid: dat wil ze vasthouden. 
In een losse toets ontstaan beelden waarin de mens meestal ontbreekt. 
Sfeer is hierbij belangrijker dan weergave van de werkelijkheid. Ook de 
drager, de keuze om het hout of canvas in een kleur te gronden of niet, 
bepaalt de stemming van haar werken.” 
www.saskiawevers.nl 

Namens de kunstcommissie, 
C.A. Bos 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

tussen de verlaten 2018, olieverf 55x65 cm 

http://www.saskiawevers.nl/
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GOEDE BELANGSTELLING VOOR OOST-EUROPA REIS   
Op de uitnodiging om in het voorjaar van 2020 een reis naar Oost-
Europa te maken reageerden inmiddels 23 personen positief.  
De bedoeling is om op het vliegveld een bus te huren waarmee wij een 
rondreis kunnen maken door Roemenië, Servië en Hongarije.  
Naast het bezoeken van projecten en gemeenten waar hulp verleend 
wordt/werd, genieten we ook van de ruige natuur van de Karpaten, 
waar zoveel verschillende culturen samenleven.    
 
Om een reisplan samen te stellen kiezen we uit diverse opties: 
 
* bezoek aan evangelische Romagemeenten. 
* bezoek aan (zondag)scholen, (kinder)kamp.  
* bezichtigen van mooie Hongaars Reformatorische-, Saksisch  
 Lutherse, Roemeens orthodoxe kerken, kloosters of Joodse  
 synagogen, ikonenwerkplaats.                                                                                                                   
* bezoek aan Middeleeuwse stad, weerburcht of paleis.                                        
* tocht door het Karpatengebergte: grot, zoutmijn, kuuroord,  
 heetwaterbron. 
* tocht over de poesta, paarden, folklore.                                         
*  bezoek aan Nederlands boerengezin en bedrijf.  
 
Op de informatieavond, donderdag 19 september a.s. om 19.30 uur in 
de Sionskerk, Glanerbeek 10 in Zwolle-Noord, zullen we dit bespreken 
en kunt u uw voorkeur inbrengen. Er zijn verschillende opties voor 
overnachting: in hotel, pension, diaconaal centrum of anderszins. We 
maken afspraken over wanneer we gaan en hoeveel het ongeveer zal 
gaan kosten. Ook andere belangstellenden zijn van harte welkom!       
 

Namens de Oost Europa Commissie,                                                         
Dineke Rohaan, tel. 453 9490      

 
ORANJEWEEK IN BERKUM 
Op zondag 15 september a.s. is de afsluiting van de jaarlijkse 
Oranjeweek in Berkum.                             
’s Avonds om 19.00 uur organiseren de gezamenlijke kerken weer een 
samenkomst in de feesttent van de Wijkvereniging Berkum met als 
thema: ‘Waar sta jij?’  
Allen van harte uitgenodigd!                                                                                   
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Op de Sunday Fair is Kerk in de Wijk present vanaf 14.00 uur.  
Locatie: Reviusplantsoen langs de Nieuwe Vecht aan de Reviuslaan.  
 
Er komt een grote wereldbol te staan met daarbij een kompas waar de 
bezoekers met vragen worden geconfronteerd: Wat is je 
droombestemming? Op welke plek had je nooit gedacht terecht te 
komen? Waar ben je wel eens gestrand? Met deze vorm kunnen 
gesprekjes gevoerd worden over het thema: Waar sta jij (in je leven)?  
 
Voor meer informatie over activiteiten van Kerk in de Wijk:  

Dineke Rohaan, tel. 453 9490      

 
COLLECTE OPBRENGSTEN  
De opbrengsten van de collecten in de afgelopen periode waren: 

 

19-05-19 Diaconie, Hart voor Zwolle       € 205,25  
19-05-19 Kerk                € 164,75  
26-05-19 Kerk               € 307,46  
26-05-19 Diaconie              € 281,55  
27-05-19 Koffie               €   43,80  
02-06-19 Diaconie              € 124,06  
02-06-19 Jeugd               €   99,85  
09-06-19 Kerk in Actie: bijbelverspr. China, incl. gift € 296,99  
09-06-19 Kerk                € 190,34  
11-06-19 Koffie              €   32,10 

   

 
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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Ik zie, ik voel U 
 

De zomer heeft de polder ingenomen 
de lage landen in de zomerzon 

het is alsof de wereld ligt te dromen 
alsof de dauw niet wakker maken kon 

 
de lucht vol hooi- en grasgeur hangt te beven 

rondom mij heen, ik ben er midden in 
zo opgenomen in, zo deel van ’t leven 
zo oud, zo nieuw, zo rijp en toch begin 

 
ik zie, ik voel U, God ik kom U tegen 

in ’t fluisteren van de bladeren, in de geur 
van zon en zomer, buitelend op de wegen 
in ’t vlammen van een klaproos-felle kleur. 

 
Uit: Horizon van Joke Verweerd 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwja3rDh1_fiAhXKZ1AKHSqaBHEQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.mrtfotografie.nl%2F2016%2F05%2F29%2Fklaprozen%2F&psig=AOvVaw2F6q2MvbbyKGkuIJP8toIf&ust=1561107224536511
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AGENDA 
07-07  E-meeting, de Hoofdhof          09.30 uur 
07-07  Kennismaking met ds. Marijn Rohaan wijk 1 en 2, 
   na de morgendienst, grote zaal        11.00 uur 
14-07  Uitzwaaidienst Roemenië, de Hoofdhof     09.30 uur 
14-07  Schrijfactie Amnesty International 
   in de hal van de kerk, na de morgendienst 
14-07  Kennismaking met ds. Marijn Rohaan, wijk 3 en 4, 
   na de morgendienst, grote zaal        11.00 uur 
 
11-08  Kennismaking met ds. Marijn Rohaan, wijk 5 en 6, 
   na de morgendienst, grote zaal        11.00 uur 
25-08  Kennismaking met ds. Marijn Rohaan, wijk 7, 
   na viering avondmaal in Berkumstede   
 
19-09  Informatie-avond Oost-Europa reis, Sionskerk  19.30 uur 
    
 

 
KOPIJ DE HOOFDHOF 
Het volgende kerkblad verschijnt op 29 augustus en bevat gegevens 
over de maand september 2019.  
U kunt uw kopij inleveren bij de heer J. Wagteveld, Eikenlaan 37, 8024 
CA, tel. 45 47 233 tot uiterlijk maandag 19 augustus 2019 
 
De redactie verzoekt u vriendelijk uw berichten schriftelijk in te 
leveren via e-mail: jaapwagteveld@hotmail.com 
 

mailto:jaapwagteveld@hotmail.com

