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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 
(boekhouding kerk/VVB administratie en incasso) 

penningmeester: dhr. A.J. van der Haar,        tel. 06-20983327 
a.j.vdhaar67@gmail.com 

      (financiën/jaarverslag/betalingen/collecten)             
internet:    www.hoofdhof.nl 
geestelijke verz.  mw. E.C. Pierik, Prinsenhoven 42, 8331 JS Steenwijk 
Berkumstede:                tel.   453 55 97 

        
 

KERNTEAM PASTORAAT 

Voor pastorale ondersteuning kunt u contact opnemen met de coördinator Fokje 
Duursema, tel. 454 61 55. 

  
 

 

OPHAALMOGELIJKHEID VOOR KERKDIENST 

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

KERKTELEFOON 

Als u overweegt een abonnement op de kerktelefoon te nemen en u wilt eerst 
voorlichting, vraag dan uw diaken of ouderling of neem contact op met dhr. W. 
Hornstra, Geleen 37, tel. 453 71 45 of met dhr. H. Kooijker, Fivel 3, tel. 420 22 85. 
 

LITURGIE GROOT LETTERTYPE 

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

KOFFIEDRINKEN 

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

BANKREKENINGNUMMERS                           

Hoofdhofgemeente Zwolle        Rabobank: NL71RABO 0377350893    
Hoofdhofgemeente inzake collectebonnen    Rabobank NL50RABO 0313543216 
Diaconie Hoofdhofgemeente Zwolle           Rabobank: NL58RABO 0387380442 
Diaconie Hoofdhofgemeente Zwolle t.b.v.         ZWOSKG: NL06FVLB  0635805421 
Kernteam Jongeren Hoofdhofgemeente Zwolle ABNAMRO: NL49ABNA 0584963319  

mailto:l.a.burggraaff@planet.nl
mailto:phelder@home.nl
mailto:jaapwagteveld@hotmail.com
mailto:w.meulen@home.nl
mailto:a.j.vdhaar67@gmail.com
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KERKDIENSTEN 
 
Zondag 5 maart    1e Zondag 40-dagentijd 
9.30 uur       Mw. H. Boersma uit Hoogeveen 
Organist       Henk Hoeksema 
1e Collecte      KIA: Binnenlands Diaconaat / De Glind 
2e Collecte      Voor de Jeugd 
  
Woensdag 8 maart   Biddag voor gewas en arbeid 
18.00 uur      Groene maaltijd (zie pagina 6) 
 
Zondag 12 maart   2e Zondag 40-dagentijd 
9.30 uur       Ds. L.A. Burggraaff 
Organist       Henk Hoeksema 
Muzikale medewerking  Promise, o.l.v. Joke Hooikammer 
1e Collecte      KIA: Steun gezinnen in Guatemala 
2e Collecte      Voor de Diaconie / Voedselbank 
19.00 uur      Sing-In, Ichthuskerk 
 
Zondag 19 maart   3e Zondag 40-dagentijd 
9.30 uur       Ds. J. Meijer uit Borne 
Organist       Henk Hoeksema 
1e Collecte      Voor de Kerk 
2e Collecte      KIA: Steun ouderen in Moldavië 
 
Zondag 26 maart   4e Zondag 40-dagentijd 
9.30 uur       Ds. L.A. Burggraaff 
Organist       Fred Pals 
Muzikale medewerking  Amicanto 
1e Collecte      KIA: Binnenlands Diaconaat 
2e Collecte      Voor de Kerk 
 
Zondag 2 april    5e zondag 40-dagentijd 
9.30 uur       Ds. P.J. Ros Hasselt 
Organist       Gert de Jong 
1e Collecte      Voor de Kerk 
2e Collecte      Voor de Jeugd 
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AMNESTY INTERNATIONAL 
Zondag 12 maart 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 ook weer mee? 

 

BIJ DE DIENSTEN  
Gastpredikanten 
Zondag 5 maart a.s. hoopt mw. ds. H. Boersma uit Hoogeveen, tel. 
0528-236178, voor te gaan in de morgendienst. Zij is geboren 2 juni 
1967. Heeft eerder gestaan in de gemeente Sint Pancras en is sinds 
2007 predikant in Hoogeveen. 
 
Ds. J. Meijer uit Borne, tel. 06-57337388, is de voorganger in de dienst 
van zondag 19 maart a.s. Sinds 31 augustus 2008 staat ds. Meijer in 
de gemeente Borne. Daarvoor heeft hij de gemeente Wetsinge-
Sauwerd gediend. Hij is geboren op 21 maart 1973. 

 
Kerkelijk Bureau / Klazien Helder 

 
KINDERNEVENDIENST 
‘Geloof in het leven’ is het thema van de Veertigdagentijd.  
De verhalen van deze periode gaan over Jezus, die op weg gaat naar 
Pasen. Maar ook over al die andere mensen, die iets van die weg 
meemaken. Ze ontdekken dat God een God van leven is. Ook als er 
ziekte is of verdriet, als mensen hulp nodig hebben of hun hand 
ophouden. Steeds opnieuw blijkt dat mensen kunnen geloven in het 
leven. Want het licht van Pasen gaat schijnen.  
 

Zondag 5 maart 2017 lezen we 
Matteüs 4:1-11.  
Het thema is Waar leef je van? 
Veertig dagen en veertig nachten 
is Jezus in de woestijn. Jezus 
wordt op de proef gesteld. 
Gebruikt Hij zijn gaven om brood 
voor zichzelf te maken? Nee. 
Jezus gelooft niet in 
machtsvertoon. Hij gelooft in het 

leven, zoals God dat over Hem uitroept. 
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Met wie leef je? 
Dit verhaal gaat niet alleen over Jezus. Het 
gaat ook over een vrouw. Zij laat zich niet uit 
het veld slaan door Jezus’ opmerking dat je 
het brood van de kinderen niet aan de honden 
geeft. Want de honden eten de kruimels die 
onder de tafel vallen. Zo heeft ook zij aan een 
klein kruimeltje genoeg. 
Hierover gaat het zondag 2 maart en we lezen Matteüs 15:21-28. 
 

Levende woorden is het thema van zondag 
19 maart. In de Bijbel lezen we bij Lucas 11: 
14-28 dat Jezus  een man geneest die niet 
kan praten. Een grote mensenmenigte is er 
bij als het gebeurt. De meesten van hen zijn 
verbaasd. Maar er zijn een paar mensen die 
denken dat het niet goed kan zijn. 

 
Meer dan genoeg  
Het Bijbelverhaal van zondag 26 maart 
gaat over vertrouwen.  
Vertrouwen dat er genoeg is, dat je maar 
je hand hoeft op te houden en dat je dan 
ontvangt. ‘Geef ons heden ons dagelijks 
brood’ – dat gebed wordt in dit verhaal 
verhoord.  
Vandaag lezen we Johannes 6: 1-15. 
 

Een nieuwe weg 
“Ik wist het niet meer. Waarom zou ik nog naar de kerk gaan? Ik 
twijfelde aan alles. Op een morgen bedacht ik dat ik het toch nog één 
keer een kans wilde geven. Bij die ene dominee. Zou ik een afspraak 
met hem durven maken? Ik keek in de spiegel. En opeens zag ik 
iemand staan, naast mij. Ik schrok niet eens. “Dat is Jezus” wist ik 
meteen. Hij knikte me toe. Toe maar, ga maar. En weg was Hij. En toen 
heb ik die afspraak gemaakt. Het was voor mij het begin van een 
nieuwe weg”. 

Veertigdagentijdkalender 2016 
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GROENE MAALTIJD  
OP BIDDAG VOOR GEWAS EN ARBEID 8 MAART A.S. 
De diaconie wil in samenwerking met de Werkgroep Groene Kerken 
Overijssel u graag uitnodigen voor een eenvoudige "groene" maaltijd, 
bereid met lokaal en biologisch geteelde groenten.  
Deze maaltijd wordt gehouden op Biddag voor Gewas en Arbeid op 
woensdag 8 maart a.s. 
U bent welkom vanaf 18.00 uur in de Hoofdhof. 
 
Aansluitend aan de maaltijd zal Henk Slomp vertellen over zijn 
motivatie voor een  wandeling naar Santiago de Compostella.   
Om de onkosten voor de maaltijd te dekken vragen we een vrije gift. 
 
In de hal van de kerk hangt een formulier waarop u kunt aangeven dat 
u bij deze maaltijd wilt zijn.  

Voor meer informatie, 
Jan Bartels, 

tel. 06-29339979 of j.bartels@tiscali.nl 
Ab Kasper, 

 tel. 06-26900994 of kasperzwolle@gmail.com 
 

VAN DE DIACONIE 
In de maand maart 2017 doet de diaconie een beroep op u voor de 
volgende collectes. 
 
5 maart a.s.: Kerk in Actie / Steun kinderen en jongeren in De Glind 
In De Glind wonen ongeveer 120 uithuisgeplaatste kinderen en 
jongeren. Door allerlei problemen kunnen zij niet meer thuis wonen. 
Het gaat bijvoorbeeld om mishandeling, verwaarlozing en/of 
verslavingsproblemen van de ouders. Maar ook om lichamelijke en/of 
verstandelijke beperkingen of gedragsproblemen van de kinderen zelf.  
De Rudolphstichting  maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren 
liefdevol worden opgevangen in de gezinshuizen in het jeugddorp De 
Glind. Daarnaast zijn in De Glind diverse sportclubs en vrijetijds-
voorzieningen aanwezig. Op deze manier ervaren de kinderen en 
jongeren de warmte en veiligheid van een thuis en hebben zij toegang 
tot alle faciliteiten om zich te kunnen ontwikkelen tot krachtige 
volwassenen.   

file:///C:/Users/Helder/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/GM8K0Y17/j.bartels@tiscali.nl
file:///C:/Users/Helder/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/GM8K0Y17/kasperzwolle@gmail.com
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12 maart a.s.: Voedselbank 
Op deze  zondag   wordt gecollecteerd voor de voedselbank. Meer 
informatie over de voedselbank vindt u bij de voedselbankactie elders  
in dit kerkblad. (zie pagina 12) 
 

19 maart a.s.: Kerk in Actie / Steun ouderen in Moldavië 
 

26 maart a.s.: Kerk in Actie: Steun mensen in de knel 
Hier wordt uw aandacht gevraagd voor het werk van de Pauluskerk in 
Rotterdam, een diaconaal centrum voor mensen in de knel. 
Verslaafden, mensen zonder papieren en daklozen kunnen hier terecht 
voor een tijdelijke opvang. Mensen ontmoeten elkaar, schuiven aan 
voor een maaltijd en maken gebruik van het spreekuur van de 
predikant, de arts of maatschappelijk werker.  
Doel van de Pauluskerk is om mensen in de knel via praktische 
handvatten nieuw perspectief te bieden en hen te helpen weer mee te 
draaien in de maatschappij. 

Namens de diaconie, 
Jan Flokstra 

 
 

ZONDAG 12 MAART 2017  
STEUN GEZINNEN IN GUATEMALA 
In Guatemala is veel criminaliteit en 
corruptie. Conflicten worden vaak 

opgelost met geweld. Daarnaast is de sociale en 
economische ongelijkheid groot. Red Paz is een 
partnerorganisatie van Kerk in Actie en zet zich in voor een 

vreedzame samenleving in Guatemala. Dit doet zij door het geven van 
cursussen aan mensen die conflictsituaties binnen gezinnen, 
gemeenschappen en kerken op willen lossen. Het cursusaanbod 
bestaat uit: ‘conflict oplossen’, ‘goed burgerschap’, ‘mensenrechten’ en 
‘spiritualiteit’. Bij alle cursussen is de Bijbel een belangrijke 
inspiratiebron. Na het volgen van een cursus zijn de cursisten in staat 
om conflicten in de samenleving en de oorzaken daarvan te herkennen 
en hier passend op te reageren. 
 

Voor € 94,00 volgt één cursist een training conflict-oplossen. 
 

Uw gift maakt het mogelijk dat mensen zich in kunnen inzetten voor 
een vreedzame situatie in hun land. Doet u ook mee? 
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ZONDAG  19 MAART 2017  
STEUN OUDEREN IN MOLDAVIË 
In Moldavië wonen veel ouderen in zwaar verwaarloosde huizen 
zonder sanitaire voorzieningen en zonder aansluiting op de 
waterleiding. Met een pensioen van nog geen twintig euro per maand 
kunnen zij de minimale maandelijkse lasten, zoals verwarming en 
medicijnen, niet betalen. Daarnaast leven zij vaak in een sociaal 
isolement.  
 

De Bethania Christian Relief Association (Bethania), partner van Kerk 
in Actie, zet zich in om het leven van ouderen in Moldavië te verbeteren. 
Zo realiseerde zij een dagcentrum voor ouderen. Daar ontmoeten 
ouderen elkaar, nemen deel aan diverse activiteiten en volgen 
bijbelstudies. Zo hebben de ouderen een plek waar ze samenkomen 
om iets te ondernemen.  
Voor ouderen die niet naar het centrum kunnen komen, heeft Bethania 
een ‘tafeltje-dekje’ service. Op die manier krijgen zij een gezonde en 
voedzame maaltijd thuis en voelen zich minder eenzaam door dit 
dagelijkse bezoek.  
 

Voor € 10,00 kan één oudere dertien keer een maaltijd eten in het 
dagcentrum of via de 'tafeltje-dekje' service. 
 
Uw gift maakt het mogelijk dat deze ouderen zich minder eenzaam 
voelen, een gezonde en voedzame maaltijd kunnen eten en de zorg 
krijgen die zij nodig hebben. Doet u ook mee? 

Namens de ZWO-Commissie, 
Carien Veenema 

 
VERANTWOORDING DIACONIE 
De collecteopbrengst ten behoeve van de eigen diaconie op 15 januari 
is € 135,70 geweest. 
De op 22 januari jl. gehouden collecte met bestemming Hart voor 
Zwolle gaf een bedrag te zien van € 165,34. 
Via één van onze contactdames heeft de diaconie een NN gift 
ontvangen van € 50,00, dank u wel! 
Namens uw diaconie hartelijk dank voor al deze gaven en giften. 
 

Jan Visscher, penningmeester 
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INZAMELINGSACTIE VOOR DE VOEDSELBANK  
U leest het dagelijks in de krant of u hoort het op het journaal: het aantal 
mensen dat aanklopt bij de voedselbank neemt toe. Er zijn steeds meer 
mensen die zonder ondersteuning van de voedselbank niet meer 
rondkomen. Het is dan goed te weten dat er vrijwilligers zijn die zich 
inzetten om hen te helpen, zodat er  in ieder geval voldoende voedsel 
voor hen is. De diaconie  wil  een inzamelingsactie organiseren voor de 
voedselbank om hen op deze wijze te ondersteunen. 
 
Zij geven aan: 
Wat betreft voedsel voor de klanten van de voedselbank gaat onze 
voorkeur uit naar houdbare producten.  
Bijvoorbeeld: koffie, thee, macaroni, houdbare melk, chocolademelk, 
rijst, vis in blik, haring in tomatensaus, salami of cervelaatworsten, 
knäckebröd, groente, soep of fruit in blik, jam, pindakaas, en ga zo 
maar door.  
Gezinsverpakkingen zijn ook welkom want de grote gezinnen onder 
onze klanten krijgen altijd meer dan de kleine gezinnen.   
 
Bij voorkeur geen snoep of koek, want dat krijgen we al regelmatig 
binnen. Wat non food betreft is ook tandpasta, shampoo en ook 
wasmiddel welkom. Meer informatie over de voedselbank is te vinden 
op www.voedselbank.info 
 
De inzamelingsactie zal plaatsvinden in de 40-dagentijd van 5 maart 
tot 19 maart a.s.. Elke zondag kunt u iets meenemen naar de kerk. U 
kunt het natuurlijk ook meenemen als u op een ander moment in de 
kerk komt.  
 
En wilt u liever geld overmaken, dan kan dat ook. Het nummer van de 
diaconie vindt u in het kerkblad en u vermeldt dat het voor de 
voedselbank is. Ook wordt er een collecte voor de voedselbank 
gehouden op 12 maart a.s.  (zie stukje “van de diaconie”). 
  
De diaconie zorgt ervoor dat de meegebrachte producten en het geld 
bij de voedselbank terecht komen. 

Namens de diaconie, 
Jan Flokstra  
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WERELDGEBEDSDAG 2017 
"Alleen bidden is mooi, maar samen bidden en 
samen doen is mooier." 
 

Op vrijdag 3 maart is het weer Wereldgebedsdag! 
 

In 170 landen ter wereld wordt tijdens speciale 
vieringen gebeden en gezongen. 
Dat wordt voornamelijk gedaan door vrouwen. De 

gebedsdag is van oorsprong door en voor hen in het leven geroepen. 
In veel landen was en is de vrouw nog ondergeschikt aan de man, ook 
voor de emancipatie van de vrouw wordt gebeden. 
De Wereldgebedsdag ontstond in 1927 in Amerika om vrouwen overal 
ter wereld door middel van het gebed te verenigen. Nederland doet 
mee aan de Wereldgebedsdag sinds 1929. 
 

De orde van dienst voor 2017 is gemaakt door het Wereldgebedsdag-
comité uit de Filippijnen.  
Als thema is gekozen: EERLIJK!? 
 

De viering vindt plaats in Berkumstede, in zaal de Brink  
Dag: 3 maart 2017; Tijdstip: 15.00 uur 
U bent van harte uitgenodigd! 

Het Wereldgebedsdagcomité Zwolle/Berkum, 
Marion Nijenhuis 

 
GROOTHUISBEZOEK WIJK 2 
Het wijkteam van wijk 2 organiseert een groothuisbezoek voor de 70+ 
leden van wijk 2. 
Dit groothuisbezoek vindt plaats op donderdagmorgen 9 maart 2017 
van 10.00-12.00 uur in de consistorie van ons kerkelijk centrum De 
Hoofdhof. 
Onze wijkouderling Madeleen Wagteveld zal deze ochtend leiden. 
Het jaarthema van de Hoofdhofgemeente voor een groothuisbezoek in 
dit seizoen is: "Wat is uw favoriete bijbelgedeelte of lied?" 
Aan de hand van dat thema gaan we met elkaar in gesprek. 
 

Met een hartelijke groet, 
namens het wijkteam van wijk 2, 

Mark Heideveld 
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ONTMOETING IN HET HOOFDHOF-CAFÉ 
Onze eerste bijeenkomsten in 2017 werden gekenmerkt door koud 
weer dat er niet toe uitnodigde om er eens gezellig uit te gaan. Toch 
hadden we fijne avonden met volop gepraat. 
Onze volgende bijeenkomst is op vrijdag 10 maart a.s. en we sluiten dit 
seizoen af op 7 april a.s. 
Iedereen is van harte welkom. 
De sooszaal is open vanaf 21.00 uur. 
Madeleen en Jaap Wagteveld zijn op 10 maart a.s. het gastechtpaar. 
Zij hopen u daar te begroeten. 

 Kees Willemstein 
 

SING-IN 
Op zondag 12 maart a.s. om 19.00 uur vindt in 
de Ichthuskerk weer de halfjaarlijkse Sing-in van 
de drie kerkelijke gemeenten in Berkum plaats, 
voorbereid door de werkgroep Drieklank.  
Het thema is ‘Op weg gaan’. 
De presentatie is in handen van ds. L.A. 
Burggraaff. 

 
Muzikale medewerking wordt verleend door een gelegenheidskoor 
onder  leiding van Aad Stevens. 
 
Na afloop is er koffie en thee. 
Iedereen is van harte welkom! 

Werkgroep Drieklank,  
Tineke Berends 

 
PAASGROETENACTIE 2017 
Elk jaar sturen gemeenteleden een paasgroet aan gevangenen in 
Nederland. Wij willen hen zo laten weten, dat zij niet vergeten zijn. 
Doet u dit jaar ook weer mee? De actie is op zondag 19 maart a.s. 
Wij vragen een kleine bijdrage voor deze paasgroetenactie. 
Hopelijk heeft u hier begrip voor. 
 

Namens de diaconie, 
Anne Schippers en Barend ten Have 
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SENIORENTHEE 
Donderdag 16 maart a.s. om 14.30 uur is er weer een middag voor de 
ouderen in de Hoofdhof. 
Deze keer komt onze eigen predikant ds. Lily A. Burggraaff de middag 
verzorgen. 
In 1517 -precies 500 jaar geleden- spijkerde Maarten Luther 95 
stellingen aan de slotpoort te Wittenberg. 
Daarmee begon onbedoeld de beweging van de reformatie. 
Onze predikant gaat hierover vertellen.  
Wie was Maarten Luther? En hoe kwam hij tot die daad? 
Wat was de impact ervan? Hoe heeft deze beweging Europa gevormd? 
En waaraan merken we dat tot op vandaag? 
 
U ziet heel wat vragen om onze gedachten over te laten gaan! 
Iedereen vanaf 65 jaar is hartelijk welkom. U komt toch ook? 
 

Namens de werkgroep,  
Mien Bongers 

 
MUZIEK MET EEN PLUS IN DE 
HOOFDHOF 
Wat hebben we een  prachtig concert 
gehad van HetConsort3.0! 
Barokmuziek van de bovenste plank.  
Muziek met een Plus gaat graag door op 
de ingeslagen weg: het bieden van een 
gevarieerd aanbod van betaalbare 

kwaliteitsensembles. En tot nog toe zijn we steeds weer in staat 
gebleken kwaliteit te leveren.  

Dat gaan we ook weer doen op het concert van zondag 12 maart 
aanstaande. 
Twee artiesten van formaat brengen een programma met een volstrekt 
ander genre. 
Harpiste Regina Ederveen en voordrachtskunstenaar Robert La 
Boresa zingen en spelen liederen uit het rijke 'Joodse Liedboek' en 
lichten de Hebreeuwse teksten toe. 
Liederen uit de liturgie, over de sabbath, maar ook folksongs en 
wereldse poëtische teksten.  
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Het programma wordt ondersteund met beelden via de beamer. Robert 
licht de inhoud van de liederen toe met prachtige anekdotes, Joodse 
witzes (humor) en achtergrondinformatie, op een manier gebracht een 
woordkunstenaar eigen! 
En alle combinaties -solozang, soloharp, zang en gitaar, harp en zang, 
harp, gitaar, fluit en harp, zangduo of harp en gitaar (zonder zang...)-  
komen langs. Dat wordt een heel gevarieerd geheel, met recht Muziek 
met een Plus! 
 
Toegangskaartjes à € 7,00 per persoon kunt u bestellen via de website 
www.muziekmeteenplus.nl , maar ze zijn ook te koop in de Hoofdhof 
voorafgaand aan de voorstelling. 
Wilt u weten hoe het programma voor de rest van het seizoen 2016-
2017 eruitziet? 

Het complete programma wordt gepresenteerd in een aantrekkelijk 
programmaboekje met uitgebreide informatie. Vraag het aan op de 
website www.muziekmeteenplus.nl of door een mailtje te sturen naar 
muziekmeteenplus@gmail.com.  
 
Vooraankondiging Meezing-Mattheüs 

Op zondag 2 april a.s. kunt u weer een meezing-Mattheüs bijwonen. 
Samen met een klein orkest van 6 musici, een delegatie uit Musica 
Michaelis, en een altsoliste gaan we een verkorte versie van de 
Mattheüs Passion uitvoeren. Musica Michaelis is het orkest dat de 
cantatediensten in de Grote kerk begeleidt. En met een speciaal op te 
richten projectkoor gaan we acht koralen uit de Passion zingen. U kunt 
u nog opgeven voor dat projectkoor! Stuur een mailtje naar 
muziekmeteenplus@gmail.com met daarin de vermelding welke partij 
(sopraan, alt, tenor of bas) u wilt zingen.  

Deelname aan het projectkoor kost € 10,00. Daarvoor organiseren we  
een repetitieochtend met professionele begeleiding. (zaterdag 25 
maart) en u krijgt de bladmuziek van de te zingen koralen. 

Ook het publiek zal bij een tweetal koralen actief mee kunnen doen. En 
verder kunt u heerlijk genieten van deze prachtige muziek.   
U bent van harte van harte welkom om de Mattheüs te ervaren. 

file:///C:/D:Mijn%20DocumentenAlles%20Muziek%20met%20een%20pluswww.muziekmeteenplus.nl
file:///C:/D:Mijn%20DocumentenAlles%20Muziek%20met%20een%20pluswww.muziekmeteenplus.nl
file:///C:/D:Mijn%20DocumentenAlles%20Muziek%20met%20een%20plusmuziekmeteenplus@gmail.com
file:///C:/DISKSTATIONNASMijn%20DocumentenAlles%20Muziek%20met%20een%20plusmuziekmeteenplus@gmail.com
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Sponsoring en subsidies 
Om de concerten ook financieel mogelijk te maken kunnen we niet 
zonder sponsoring en subsidies. Wij zijn heel blij te kunnen melden dat 
de volgende bedrijven het programma in het lopende seizoen willen 
ondersteunen: 
Salet Schildersbedrijf, Snijder Filtertechniek, Renault Oving, 
Voetverzorgingspraktijk Madeleen Wagteveld-van der Giessen, 
Schaapsound en Installatiebedrijf Theo Beltman. 
 
De Stichting Het Hervormd Weeshuis subsidieert het concert van De 
Vuurvogel op 21 mei a.s. 
Het Buurtcultuurfonds  van de Stadkamer Zwolle heeft een subsidie 
toegekend voor de meezing-Mattheüs. 
We zien u graag in De Hoofdhof bij Muziek met een Plus! 
 

Namens “Muziek met een Plus”, 
Ab Kasper 

 
 
VAKANTIEWEEK ALLEENSTAANDEN MET EEN LICHAMELIJKE 
BEPERKING 
Het Diaconaal Streekverband Noordwest Overijssel organiseert 
jaarlijks een vakantieweek voor alleenstaanden met een lichamelijke 
beperking. 
Deze week wordt gehouden van 10 juni t/m 17 juni 2017. 
De vakantieweek is dit jaar in het nieuwe Roosevelthuis te Doorn. 
De kamers zijn toegankelijk voor een rolstoel. 
Het vakantiecentrum beschikt over alle benodigde aangepaste 
faciliteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. 
Verdere informatie en een goede impressie van het nieuwe 
Roosevelthuis kunt u vinden via www.roosevelthuis.nl. 
Een aanmeldingsformulier kunt u via mij in uw bezit krijgen. 
Als u deelname overweegt, wilt u zich dan vóór 15 maart 2017 bij mij 
melden? 
 

Namens de diaconie, 
Jan van der Meulen, tel. 4542083 

 

http://www.roosevelthuis.nl/
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HET VAKANTIEBUREAU.nl : “VAKANTIES MET AANDACHT” 
Vakantieweken voor senioren, met en zonder zorgbehoefte. 
Speciale vakantieweken voor andere zorgbehoeftige mensen. 
Vakantieweken voor eenoudergezinnen (YCamps). 
 
Protestantse Kerk in Nederland heeft een eigen organisatie, die 
vakanties organiseert voor senioren en vakanties voor mensen die in 
het dagelijks leven zorg nodig hebben: HET VAKANTIEBUREAU.nl 
 
Vakantieweken voor senioren 
1. Gemengde seniorenvakanties: vakanties voor senioren samen met  
     senioren met een (lichte/intensieve) zorgbehoefte. 
2. Vakanties voor senioren (zonder zorg of met lichte zorg). 
3. Vakanties voor senioren met (intensieve) zorg. 
 

Speciale vakantieweken 
4. Vakanties voor mensen met een licht verstandelijke beperking. 
5. Vakanties voor mantelzorgers en thuiswonende partner met     

dementie. 
6. Combinatieweek: vakanties voor mensen met een visuele    
     beperking en senioren (zonder zorg of met lichte zorg). 
7. Vakanties voor 30-65 jarigen met (intensieve) zorg. 
 

Deze “vakanties met aandacht” vinden het gehele jaar door plaats in 
de volgende accommodaties: 
Vakantiehotel De Werelt in Lunteren; Vakantiehotel Nieuw Hydepark in 
Doorn; Vakantiehotel Dennenheul in Ermelo; Vakantiehotel De 
Heerenhof in Mechelen (L); Vakantiehotel IJsselvliedt in Wezep; 
Vakantiehotel De Imminkhoeve in Lemele; Vaarvakanties Schip Prins 
Willem Alexander. 
                                                                                                                                                             

Er zijn altijd voldoende vrijwilligers aanwezig, onder wie gediplomeer-
de verpleegkundigen en verzorgenden. Samen zorgen zij voor de 
organisatie en begeleiding bij alle activiteiten. 
 

Daarnaast organiseert HETVAKANTIEBUREAU.nl samen met 
YCamps (voorheen YMCA vakanties) vakantieweken voor 
eenoudergezinnen met kinderen tot en met 16 jaar.  
Die eenouder-vakanties vinden plaats in de maanden juli en augustus. 
Er zijn vier mogelijkheden: hotelvakantie in De Glind bij Barneveld, 
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kamperen in het bos in Hulshorst bij Harderwijk, kamperen bij de boer 
in Halle bij Zelhem, en verblijf in een groepsaccommodatie in Engelum 
bij Leeuwarden. 
 

Voor meer informatie: www.hetvakantiebureau.nl, tel. 0318-486610; 
www.ycamps.nl, tel. 035-6668777; of bij ondergetekende. 
 

Namens de diaconie, 
       Jan van der Meulen, tel. 4542083 

 
ZWO VRAAGT UW AANDACHT 
Sinds een viertal jaren ondersteunt de ZWO namens de Hoofdhof 
gemeente het project “Geloven in verzoening” in Colombia.  
We ondersteunden daar het werk van Inge Landman. Een aantal keren 
was zij in onze Hoofdhof aanwezig en heeft zij gepreekt en verteld over 
haar werk daar. Dit jaar keert Inge na 4 jaar weer terug naar Nederland, 
nu om hier te blijven. 
Een goed moment voor de ZWO commissie om zich te beraden over 
de inzet van de door de gemeente beschikbaar gestelde middelen.  
Graag willen we ons weer richten op een project dat we op één of 
andere manier levend kunnen maken voor onze gemeente en ook 
aanspreekbaar is voor onze jongere gemeenteleden. Kortweg: 
aansprekend en tastbaar voor ieder van ons. 
Hierbij vragen wij u met ons mee te denken welk project hiervoor voor 
ons in aanmerking komt.  
Op de website: www.kerkinactie.nl/projecten/overzicht kunt u zien 
welke projecten er zo al door Kerk in Actie worden ondersteund.  
Zoek dit eens op en help ons een keus te maken uit deze formidabele 
opsomming van wat de kerken in Nederland wereldwijd bezighoudt en 
wat onze steun verdient. 
Wij zien uw reactie graag tegemoet. 
U kunt die aangeven bij de leden van de ZWO-commissie, t.w. Carien 
Veenema, Miny Veenema, Jan Visscher of Kees Willemstein. 
 

Tot slot willen we nog vermelden dat de opbrengst van de maaltijd op 
dankdag in november een bedrag heeft opgeleverd van € 181,00 dat 
we als extra gift konden sturen naar Inge in Colombia. 
 

Namens de ZWO-commissie, 
Kees Willemstein 

http://www.hetvakantiebureau.nl/
http://www.ycamps.nl/
http://www.kerkinactie.nl/projecten/overzicht
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JUSTITIEPASTORAAT, VEELZIJDIG EN VEELGELOVIG 
De Hoofdhofkoorleden hebben het mogen ervaren bij hun bezoek aan  
P.I. Zwolle. Ik heb een veelzijdig en veelgelovig vak. 
Eerst moet geregeld worden dat iedereen piepvrij door de poortjes 
komt.  
Ik heb nog nooit een koor zo voorbeeldig binnen zien komen. 
Het poortje ging niet één keer af!! Kom daar maar eens om! Bij het koor 
dat ik met Kerstmis had, bleken er zelfs nog twee mobiele telefoons in 
tasjes te zitten, ajjjjj. Hij stond toch uit, was het verblufte antwoord van 
de koorzanger toen. Ja,  maar zo werkt dat dus niet bij ons. Beveiliging 
is optimaal en dat is ook voor onze veiligheid. 
 

Terwijl ik met een deel van het Hoofdhofkoor nog snel even een stukje 
gevangenis bekeek, zaten vijf leden te wachten op handmatige detectie 
in verband met metalen “kunst” in hun lichaam. 
 

Toen het koor was bekomen van het tochtje gevangenis en voor de 
viering aan de koffie ging -dankzij mijn super kerkvrijwilligers -die voor 
deze gelegenheid al  voor achten aan het koffiezetten waren-, ging ik 
de vijf onfortuinlijken ophalen.  
Een reactie: we zaten hier al een tijdje te wachten en we dachten dat 
je ons misschien vergeten was. Kijk, en die vijf hebben precies gevoeld 
wat mensen in detentie dagelijks vele malen ervaren: je bent totaal 
afhankelijk van anderen die wel of niet komen om de deur open te 
doen. Komen ze nog wel, kennen ze me wel, weten ze nog wel dat ik… 
vul maar in…. naar onderwijs moet, naar de dokter, naar bezoek…naar 
de rechtbank... wachten, niet weten. 
Maar ik was die vijf natuurlijk niet vergeten. zoals ik ook probeer trouw 
te zijn als ik met gedetineerden een afspraak maak voor een gesprek. 
Gewoon fatsoen van mens tot mens zou ik zeggen. Ook al heb je een 
delict gepleegd, afschuwelijk genoeg, je bent wel een mens.  
 

En vervolgens heeft het koor fantastisch gezongen, en dat om 09.00 
uur in de ochtend in een sportzaal. Dat maakt mij als pastor zo blij! 
Maar ook de dames in de kerk zaten te genieten. Wat een leuk koor, 
was een reactie na afloop. En leuk heeft dan volgens mij te maken met 
de hartelijkheid van het koor, de uitstraling, en ook de gesprekjes onder 
de koffie na de viering, die voor alle aanwezigen een moment van 
bezinning en ontmoeting zijn.  
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Of ze nu gelovig zijn of niet, prot., rk., orthodox, van de oosterse kerken, 
maakt niet uit, ieder mag in de kerkdienst woorden horen die een 
andere richting geven aan het bestaan. 
Als dan de gedetineerden weg moeten, terug naar de afdelingen, dan 
moeten de begeleiders  en ik altijd goed kijken of we iedereen wel mee 
krijgen, want het verschil tussen gevangene en bezoeker valt bijna 
weg. We zijn gewoon allemaal mensen die naar de kerk zijn geweest 
en bij de koffie napraten. 
 

Hoofhofkoor bedankt.  
Mijn collega’s en ik zien uit naar verdere samenwerking met de 
Hoofdhof. 

pastor Marie-José Dusseldorp 
R.K. justitiepastor P.I. Zwolle 

m.dusseldo@dji.minjus.nl 
 

N.B.: Dit stukje hoorde eigenlijk nog bij “Een bajesganger” in  
         de Hoofdhof van februari jl. 
 
 
ZAALRESERVERING 
Voor het reserveren van een zaal, bijv. voor uw vergadering, 
bijeenkomst of receptie, verzoeken wij u, bij voorkeur per mail, contact 
op te nemen met de koster/beheerder, mw. Truus van Well.  
Het mailadres is: hoofdhof@gmail.com 
 
Ook kunt u gebruik maken van het reserveringsformulier in de hal van 
kerk bij het publicatiebord. 
Wilt u bij aanvraag en/of reservering de volgende gegevens 
opgeven/noteren: 
- commissie/groep       - tijdstip aanvang en einde 
- datum          - wel/geen koffie c.q. thee 
- aantal personen       - eventuele zaalopstelling 
- naam, telefoonnummer aanvrager  - zo mogelijk e-mailadres. 
 
Mocht uw aanvraag een reserveringsprobleem geven, dan wordt er 
contact met u opgenomen om een oplossing te vinden. 
 

College van Kerkrentmeesters 

mailto:hoofdhof@gmail.com
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COLLECTE OPBRENGSTEN   
22-01-17 Kerk        133,08 
22-01-17 Diaconie      165,34 
23-01-17 Koffie          61,80 
29-01-17 Diaconie      169,60 
29-01-17 Diaconie, Berkumstede   78,20 
29-01-17 Bloemen      116,80 
05-02-17 Werelddiaconaat    247,83 
05-02-17 Jeugd       147,85 
06-02-17 Koffie          37,00 
   
 
HERINNERING: 
 
COLLECTEBONNEN NODIG?  
NIEUW REKENINGNUMMER GEBRUIKEN !! 
Per 1 januari  2017 heeft  Klazien Helder het verzorgen en bezorgen 
van uw collectebon bestellingen overgenomen. 
Daarom het dringende verzoek om voor uw collectebon-bestellingen 
vanaf heden een ander rekeningnummer te gaan gebruiken.  
S.v.p. in vervolg overmaken op: NL 50 RABO 0313.5432.16 t.n.v. 
“Hoofdhofgemeente inzake collectebonnen” 
 
Hartelijk dank. 
 
 Collectebonnen zijn verkrijgbaar in vellen van 20 bonnen à €  1,-  

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

Rabobankrekening van de kerk: IBAN: NL 50 RABO 0313.5432.16 
t.n.v. “Hoofdhofgemeente inzake collectebonnen”, waarna u de 
bonnen krijgt thuisbezorgd. 

 Levertijd is max 3 weken. 
 

Namens Kernteam Beheer en Financiën,   
André van der Haar 
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DE WEG IN JE LEVEN 

 

Ontdekken wat de weg is in je leven 
is met alle zintuigen open 

in de wereld staan 
en luisteren naar degene 

die je beweegt 
en door wie je je bewegen laat. 

 
Ontdekken wat de weg is in je leven 

is nee durven zeggen 
en soms ja of misschien. 

 
Ontdekken wat  de weg is in je leven 

is weten wat aan je voorbijgaat 
nu je zó besluit en niet anders. 

 
Ontdekken wat de weg is in je leven 

is hopen op al het goede 
dat ook jou mag overkomen 

soms, heel even. 
 

Ontdekken wat de weg is in je leven 
is vertrouwen en bouwen 
en nemen zoals het komt 
en geven van wat je bent. 

 

 

Uit: Veertigdagentijdkalender 2016
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AGENDA 
02-03  Repetitie gelegenheidskoor Sing-In, Ichthuskerk 19.30 uur 
03-03  Wereldgebedsdag, Berkumstede, de Brink   15.00 uur 
05-03 tot 
19-03  Inzamelingsactie Voedselbank, de Hoofdhof  
08-03  Biddag, Groene maaltijd, de Hoofdhof     18.00 uur 
09-03  Groothuisbezoek wijk 2, de Hoofdhof      10.00 uur 
09-03  Repetitie gelegenheidskoor Sing-In, Ichthuskerk 19.30 uur 
10-03  Hoofdhof-café, de Hoofdhof         21.00 uur 
12-03  Schrijfactie Amnesty International. 
   In de hal van de kerk, na de morgendienst  
12-03  Muziek met een Plus          15.00 uur 
12-03  Sing-In Drieklank, Ichthuskerk       19.00 uur 
16-03  Seniorenthee, de Hoofdhof         14.30 uur 
19-03  Paasgroetenactie, in de hal van de kerk, 
   voor en na de morgendienst 
25-03  Repetitie-ochtend Meezing Mattheüs 
11-04  Mattheüs Passion, Caecilia, Dominicanenkerk  19.00 uur 
13-05  Rommelmarkt Berkum, de Hoofdhof  
 

 

 

 

 

 

KOPIJ DE HOOFDHOF 
Het volgende kerkblad verschijnt op 30 maart 2017 en bevat gegevens 
over de maand april 2017. U kunt uw kopij inleveren bij de heer J. 
Wagteveld, Eikenlaan 37, 8024 CA, tel. 45 47 233 tot uiterlijk 
maandag 20 maart 2017. 
De redactie verzoekt u vriendelijk uw berichten schriftelijk in te 
leveren via e-mail: jaapwagteveld@hotmail.com 
 

 

mailto:jaapwagteveld@hotmail.com

