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DE HOOFDHOF BERKUM 

predikant:       mw. ds. L.A. Burggraaff, Wipstrikkerallee 48, 8023 DK Zwolle 
        l.a.burggraaff@planet.nl        tel.   453 29 33 
JOP jeugdwerker:   Heidi Schröder         tel.  06-45254213   

h.schröder@protestantsekerk.nl  
        Werkdagen: dinsdag en donderdag    
kerkelijk bureau:    mw. K. Helder-Corporaal, Erasmuslaan 29, 8024 CT Zwolle  
        phelder@home.nl        tel.    453 30 84 
kerkgebouw:           Kerkweg 26, 8024 AN Zwolle     tel.   453 50 45 
                                hoofdhof@gmail.com 
koster:       mw. T. van Well, Aureliavlinder 36, 8016 HB Zwolle    
                   tel.    421 47 06  
scriba:       dhr. J. Wagteveld, Eikenlaan 37, 8024 CA Zwolle 
       jaapwagteveld@hotmail.com     tel. `  454 72 33 
administrateur:      dhr. W. van der Meulen,       tel.  06-18441966 
                               w.meulen@home.nl 
internet:      www.hoofdhof.nl 
geestelijke verz.    ds. Jelle Vonk 
Berkumstede:     j.vonk@driezorg.nl        tel.  06-20476931 
 

KERNTEAM PASTORAAT 

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

OPHAALMOGELIJKHEID VOOR KERKDIENST 

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

KERKTELEFOON 

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

LITURGIE GROOT LETTERTYPE 

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

KOFFIEDRINKEN 

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

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

mailto:l.a.burggraaff@planet.nl
mailto:phelder@home.nl
mailto:jaapwagteveld@hotmail.com
mailto:w.meulen@home.nl
mailto:j.vonk@driezorg.nl
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KERKDIENSTEN 
Zondag 4 maart    3e Zondag 40-dagentijd 
9.30 uur       Ds. J.C. Oosterwijk uit Wezep 
Organist       Fred Pals 
1e Collecte      KIA: Vrouwen in West-Papoea 
2e Collecte                  Voor de Jeugd 
 

Zondag 11 maart   4e Zondag 40-dagentijd 
9.30 uur       Ds. L.A. Burggraaff 
Organist       Henk Hoeksema 
1e Collecte      Voor de Kerk 
2e Collecte      Voor de Bloemen 
19.00 uur Ichthuskerk  Sing-In 
Collecte       Voor de onkosten 
 

Zondag 18 maart   5e Zondag 40-dagentijd 
Verhaaldienst  

9.30 uur       Ds. H. Bouma uit Kampen    
Organist       Gert de Jong 
1e Collecte      Voor de Kerk 
2e Collecte      Voor de Diaconie 
    
Zondag 25 maart   Palmzondag 
9.30 uur       Ds. P.D. Wolthaus uit Zutphen 
Organist       Henk Hoeksema 
1e Collecte      PKN: Werelddiaconaat 
2e Collecte      Voor de Kerk 
 
Donderdag 29 maart  Witte Donderdag - Heilig Avondmaal 
15.00 uur Berkumstede Ds. L.A. Burggraaff  
Organist       Henk Hoeksema 
19.30 uur           Hoofdhof Ds. L.A. Burggraaff 
Organist       Henk Hoeksema 
Muzikale medewerking  Amicanto 
 
Vrijdag 30 maart    Goede Vrijdag   
19.30 uur      Ds. L.A. Burggraaff 
Organist       Fred Pals 
Muzikale medewerking  Hoofdhofkoor o.l.v. Jaco Lips  
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Zaterdag 31 maart   Stille Zaterdag 
21.00 uur      Ds. L.A. Burggraaff 
Organist       Henk Hoeksema 
 

Zondag 1 april    Pasen 
9.30 uur       Ds. L.A. Burggraaff 
Organist       Gert de Jong 
Muzikale medewerking  D-Vote o.l.v. Richard Schoonhoven 
1e Collecte      PKN: Jeugdwerk (JOP) 
2e Collecte      Voor de Diaconie 
 

Maandag 2 april    Tweede Paasdag 
9.30 uur Hoofdhof   Paasjubel 
Organist       Henk Hoeksema 
Collecte       Hart van Zwolle 
 

Zondag 8 april    E-meeting 
9.30 uur       Mw. H. Schröder 
Organist       Fred Pals 
Uitgangscollecte    Voor de Kerk 
 
AMNESTY INTERNATIONAL 
Zondag 11 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 mee? 
 

PAASJUBEL 
Ook dit jaar wordt er in Berkum door de 
gezamenlijke kerken weer een Paasjubel 
georganiseerd en wel op Paasmaandag 2 april a.s. 
Deze keer in de Hoofdhof, aanvang 9.30 uur. 
De jubel omvat: samenzang, lezingen, declamatie 
en muzikale bijdragen. Traditiegetrouw wordt als 
eerste lied “Daar juicht een toon” gezongen. 
De uitgangscollecte is bestemd voor Hart van 
Zwolle. 

Na afloop staat een kopje koffie of thee klaar. Hartelijk welkom! 
 

Namens de voorbereidingsgroep,  
Henk Hoeksema 
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BIJ DE DIENSTEN 
Gastpredikanten 
Op zondag 4 maart a.s. hoopt ds. J.C. Oosterwijk uit Wezep, tel. 038-
3762990, de dienst te leiden. Ds. Oosterwijk is sinds 2010 predikant 
van de Pauluskerk in Wezep. Daarvoor heeft hij de gemeente 
Ouwsterhaule-Scharsterbrug gediend. Ds. Oosterwijk is geboren op 
17 september 1979. 
 

Ds. Hans Bouma uit Kampen, gaat zondag 18 maart a.s. voor in een 
‘Verhaaldienst’. 
Hans Bouma (1941) is geboren in Tilburg. Hij studeerde theologie aan 
de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij was gemeentepredikant in de 
gemeenten Heerhugowaard, Hilversum en Noordeloos en werkte in 
de periode 1986-1999 als uitgever bij Kok in Kampen. 
Ds. Hans Bouma geniet landelijke bekendheid als schrijver, dichter en 
spreker.  
 

In de dienst van zondag 25 maart a.s. is ds. P.D. Wolthaus uit 
Zutphen de voorganger. Hij is geboren op 11 juli 1948. Heeft als 
predikant de gemeenten Eierland, Huissen en Groningen gediend. 
Ds. Wolthaus is sinds augustus 2013 met emeritaat. 

Kerkelijk Bureau / Klazien Helder 
 
COLLECTE  KIA  ZONDAG 4 MAART 2018 40 DAGENTIJD 
Sterke vrouwen opleiden op Papoea 
Vrouwen in West-Papoea zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van 
hun land en volk. Dat is hard nodig en zeker niet vanzelfsprekend in 
een maatschappij waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een 
leven binnenshuis en nauwelijks opgeleid zijn.  
Vormingscentrum P3W wil daar verandering in brengen. Vrouwen 
leren lezen en schrijven, volgen bijbelstudies en krijgen praktijklessen 
over gezonde voeding of een vakopleiding.  Zo spelen steeds meer 
vrouwen een actieve rol in hun lokale gemeenschap, en bouwen mee 
aan kerk en samenleving. En zij geven dit op hun beurt weer door aan 
hun dochters.  
Met deze collecte steunt u het zendingswerk van Kerk in Actie zoals 
P3W in West-Papoea. Van harte aanbevolen! 
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? 
Hartelijk dank! 

ZWO-commissie, Carien Veenema 
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VAN DE DIACONIE 
In de maand maart 2018 doet de diaconie een beroep op u voor de 
volgende collectes: 
 
Zondag 11 maart a.s./ Bloemen 
Vandaag is de opbrengst bestemd voor de bloemengroet. 
 
Zondag 18 maart  a.s./ eigen diaconie 
Op deze zondag wordt er gecollecteerd voor de eigen diaconie. 
 
Zondag 1 april a.s./ eigen diaconie 
Op deze zondag wordt er gecollecteerd voor de eigen diaconie. 
 

Namens de diaconie, Miny Veenema 
 
VERANTWOORDING DIACONIE 
De collecte-opbrengst van 14 januari jl., bestemd voor de eigen 
diaconie, gaf een bedrag te zien van € 188,25.  
Op dezelfde datum werd een bloemencollecte gehouden, en hiervan 
was het resultaat € 142,75. 
In de ochtenddienst van 21 januari werd er weer gecollecteerd voor 
uw eigen diaconie, en deze keer was de opbrengst € 212,17. 
Tijdens de HA viering op 28 januari gaf de collecte een bedrag te zien 
van € 133,70. Dit bedrag zal worden gebruikt ter bestrijding van de 
onkosten verbonden aan de Crea-ochtenden in onze Hoofdhof. 
Ook werd nog een gift ontvangen ten behoeve van de Rohingya 
vluchtelingen.  
Namens uw diaconie hartelijk bedankt voor al deze gaven, waardoor 
wij namens u, weer gevolg kunnen blijven geven aan één van onze 
hoofdtaken nl. het omzien naar elkaar. 

Jan Visscher, penningmeester 
 
SENIORENREISJE 2018 
Het duurt nog even maar dan kunt u het alvast in uw agenda noteren. 
Op 2 mei a.s. hopen wij het seniorenreisje te houden. 
Nadere gegevens volgen te zijner tijd. 

Namens de diaconie, 
Barend ten Have en Anne Schippers 
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INZAMELINGSACTIE VOOR DE VOEDSELBANK 
De diaconie gaat in de Veertigdagentijd van 4 maart tot en met 18 
maart 2018 een inzamelingsactie houden voor de Voedselbank in 
Zwolle. Zij wil graag een steun in de rug zijn voor een groot aantal 
mensen die leven rond de armoedegrens.  
De Voedselbank koopt geen voedsel. Ze is afhankelijk van 
leveranciers en particulieren die producten beschikbaar stellen. 
Met elkaar proberen we de armoede die er nog bestaat enigszins te 
verlichten. 
U kunt de producten meenemen naar de kerk en deponeren in de 
aanwezige mand.  
 
Te denken valt aan lang houdbare en gezonde producten zoals: 
koffie, thee, rijst, pasta, houdbare melk, groenten in blik of pot, 
soepen in blik of pak, jam, pindakaas, en ga zo maar door. Tandpasta, 
wasmiddel en shampoo zijn ook van harte welkom. 
Wilt u liever geld geven dan kan dat natuurlijk ook. U kunt uw gift 
overmaken op rekeningnummer NL58 RABO 0387 3804 42 van de 
diaconie van de PGB “De Hoofdhof” met vermelding ‘ten behoeve van 
de Voedselbank’. 
De diaconie zal er zorg voor dragen dat de meegebrachte producten 
en de financiële bijdrage bij de Voedselbank terecht komen. 
Samen zetten we onze schouders onder deze actie! 
 

Namens de diaconie, Miny Veenema 
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NIEUWS UIT HET KERNTEAM EREDIENST 
In de maand maart vraag ik uw aandacht voor een bijzondere dienst 
op 18 maart a.s. 
 

Ds. Hans Bouma uit Kampen houdt dan een verhaaldienst met de titel  
DE MOND VAN EEN VRIEND – Het verhaal van Judas. 
Judas, wie is hij? Onnoemelijk veel is er over hem getheologiseerd, 
gefilosofeerd, zoveel beelden heeft men van hem geconstrueerd. Hij 
zou de satan zijn, de satan in eigen persoon. Iemand die er alles voor 
over heeft om zichzelf te verrijken. Iemand met ernstige depressies, 
eigenlijk niet toerekeningsvatbaar. 
 

Zelf komt hij in deze dienst aan het woord. Wij treffen hem aan op het 
land van de pottenbakker, inmiddels een dodenakker. Terugblikkend, 
evaluerend, wanhopig zoekend naar zijn identiteit. Wie is hij? 
 

Het verhaal dat Judas bij monde van Hans Bouma vertelt en waaraan 
Gert de Jong muzikaal deelneemt, wordt ingeleid door de poëtisch-
muzikale collage Zijn mensen op aarde (Psalm 113-118 opnieuw 
uitgesproken). Erna volgt de collage Licht in onze ogen. Gert de Jong 
zorgt hierbij voor een muzikale stroom waarop Hans Bouma als 
papieren bootjes zijn verzen neerlegt. Bootjes op weg naar de 
diepzee van een mensenziel. 
Er is een boekentafel met uitgaven van Hans Bouma. Na de dienst 
kunt u hem hier spreken. De auteur is bereid boeken en bundels te 
signeren. 
 

Op zondag 25 maart a.s., Palmzondag zal ds. Wolthaus uit Zutphen 
voorgaan. Hij preekt voor het eerst in de Hoofdhof en heeft de laatste 
jaren tot zijn emeritaat in de stad Groningen gestaan 
Daarna volgt de Stille Week waarin we stilstaan bij het lijden en 
sterven van onze Heer. 
 

Op Witte Donderdag, als we samen de Maaltijd van de Heer gaan 
vieren, zal Amicanto haar medewerking verlenen. 
 

Op Goede Vrijdag verleent het Hoofdhofkoor haar medewerking. 
 

En op Eerste Paasdag zal D-vote haar medewerking verlenen. 
We hopen op mooie inspirerende diensten. 
 

Namens Kernteam Eredienst,  
Hans Veenema 
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Witte Donderdag 
 
Omdat U onze voeten heeft willen wassen 
zijn wij klaar voor de maaltijd. 
Verlegen wachten wij op een woord van U, 
klein geworden, 
niet in staat U te volgen 
waar gij gaat de weg van de minste, 
de weg van het offer. 
 
Zullen wij ooit begrijpen hoe U ons bedoelt? 
Wat U verwacht, stuit ons tegen de borst. 
Waar U gaat, zien wij geen weg. 
Geef ons toch schaamte te eten 
en verlangen te drinken. 
Voedt ons op voor een ander leven, 
voor een gezuiverd bestaan. 
 
Zegen ons met brood en wijn,  
met Uw vlees en bloed, 
opdat wij, ons ondanks, 
deel hebben aan het nieuwe verbond. 
Amen. 
 
Goede Vrijdag 

Om onze onmacht en onwil, 
om ons twijfelen en huichelen, 
vanwege onze woorden zonder daden 
en daden zonder liefde. 
Vanwege een verschroeide aarde 
en een verstoord bestaan 
is er geen andere weg meer open 
dan deze, 
de weg die Gij gaat: 
een kruis op uw rug, de dood voor ogen. 

 Wij zijn het die riepen. Ons treft de blaam. 
          Kunnen wij nog de uwen zijn? 
           We vragen U: 

           Ontferm U over ons in de nacht die komt. 
  Amen. 
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UITNODIGING DRIEKLANK SING-IN 
Op zondag 11 maart a.s. om 19.00 uur vindt in de 
Ichthuskerk weer de halfjaarlijkse gezamenlijke 
Sing-in van de kerkelijke gemeenten in Zwolle-
Berkum plaats, voorbereid door de werkgroep 
Drieklank.      
Het thema is  'Gegeven leven' en de presentatie is 
in handen van ds. Lily Burggraaff.                                    
Muzikale medewerking wordt verleend door Hielke 

Werkman en Rick van der Kamp, orgel en piano, Aad Stevens, 
trompet en de cantorij van de Ichthuskerk o.l.v. Englike Baksteen. 
Aan het eind wordt een collecte gehouden en na afloop is er koffie of 
thee. 
Iedereen is van harte welkom! 

Namens de werkgroep, 
Desiree Lips  en Tineke Berends 

 
JEUGDKERK 
 
De jongeren van de jeugdkerk zijn vanaf de jaarwisseling tweemaal 
per maand bij elkaar geweest. Nu we elkaar vaker zien, zijn we ook in 
staat thematisch te werken. Het idee is om tot aan de zomervakantie  
zo’n vier keer aan een bepaald thema of onderwerp te werken. 

Zo zijn we in januari en februari bezig geweest met “van elkaar leren”. 
We hebben in groepjes een viertal gemeenteleden geïnterviewd. 
Vanzelfsprekend ging daar voorbereiding aan vooraf. Er zijn vragen 
bedacht die bij het desbetreffende gemeentelid pasten. Van elk 
interview is een filmpje gemaakt. We hebben een aantal fragmenten 
uit elk interview in de kerkdienst van 11 februari laten zien.  

We zijn blij dat ds. Alfred Bronswijk naar aanleiding van ons thema 
ook in zijn overdenking met ons nadacht over “het leren van elkaar”. 
Zo leerden we in de dienst dat we niet alleen van de schapen, maar 
juist ook van de bokken konden leren  (lees Mattheus  25 v.a. vers 31 
maar eens). 
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We zijn blij met de medewerking van mevr. Annie Visser, mevr. 
Klazien Helder en de heren Kees Bos en Henk Hoeksema. Zij waren 
bereid geïnterviewd te worden.  

Het is leuk om te horen dat zowel de geïnterviewden en andere 
gemeenteleden, als de jongeren, het erg leuk gevonden hebben. 
Tijdens de jeugdkerk van 18 februari hebben we delen van de films 
nog eens teruggekeken. Er ontstonden interessante en leerzame 
gesprekken over wat we in de interviews hoorden vertellen. 

Tijdens de jeugdkerkbijeenkomsten rondom Pasen werken we aan 
een nieuw thema. Daarover meer in de volgende uitgave van De 
Hoofdhof. 

Namens de jongeren, Jan Visser 

 
KORTE TERUGBLIK OP KLIEDERKERK! 
Op zondag 18 februari was er Kliederkerk in de Hoofdhof. De naam 
zegt het al: er werd veel gekliederd, gespeeld en geknutseld! Het 
thema was: Schepping. Zo’n 10 kinderen in de basisschoolleeftijd, 
met hun vaders/moeders, opa/oma, hebben getekend in het donker, 
een graspoppetje gemaakt, zichzelf overgetrokken op een groot vel 
papier. Ook gingen we samen naar de kerkruimte, om daar het 
Scheppingsverhaal te zien van de Zandtovenaar en samen te zingen. 
En we hingen allemaal blaadjes aan Paastakken, waar we 
opschreven waar we dankbaar voor zijn, waar we van genieten, of 
waar we ons zorgen over maken. Jullie hebben de tak met blaadjes 
misschien wel gezien in de hal van de kerk. We sloten af met een 
heerlijke maaltijd, met allemaal hapjes die te maken hadden met het 
Scheppingsverhaal. Zoals wereldbolcupcakes, fruitdieren, sterren-
koekjes, lichte en donkere bolletjes, groentesoep… Mogelijk gemaakt 
door lieve gemeenteleden! 
 
Het was een mooie middag, die we graag nog eens herhalen. Met 
veel dank aan alle mensen die meehielpen organiseren! 
 



12 
 

 

 

 
 
INFORMATIEAVOND OVER DIACONALE JONGERENREIS MET 
HANNAH SMIT OP WOENSDAG 21 MAART 
Eind januari was Hannah Smit te gast bij een ‘meet & eat’ avond in de 
Hoofdhof. Hannah Smit komt uit Zwolle, maar is een heel groot deel 
van het jaar werkzaam op een zorgboerderij voor gehandicapten, in 
Roemenië. Met de groep jongeren uit de Hoofdhof, besprak zij de 
mogelijkheid voor hen haar project te bezoeken, plus daarnaast ook 
enkele andere projecten van Nederlanders werkzaam in Roemenië. 
Het was een waardevolle avond, zeker ook omdat enkele jongeren 
aangaven serieuze interesse te hebben in zo’n reis.  
 
Maar: dit vereist allerlei voorwerk. En nog mooier zou het zijn als zo’n 
diaconale reis gedragen kan worden door meerdere kerken in Zwolle. 
Hierom organiseren we op woensdag 21 maart a.s. een informatie- en 
brainstormavond, samen met de Sionskerk. Ook andere Zwolse 
kerken schrijven wij aan hierover. 
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Op deze avond zal Hannah Smit wederom te gast zijn, maar mogelijk 
ook nog anderen die vanuit hun ervaring vertellen over het onder-
nemen van een diaconale reis.  We zullen proberen te inventariseren 
welke jongeren uit onze kerken hier verder mee willen gaan, 
bijvoorbeeld met het oog op een reis in 2019.  
 
Ondanks dat dit alleen maar eerste ideeën zijn, is het goed stappen te 
zetten en te kijken of we een diaconale reis concreter kunnen maken.  
In principe is zo’n reis voor jongeren van 16 jaar en ouder, maar in 
overleg is veel mogelijk. Dus, ben je jonger, of ben je een vader of 
moeder en wil je meer informatie, kom gerust. Hetzelfde geldt voor 
mensen die het leuk vinden op een of andere manier betrokken te zijn 
bij een diaconaal project, bijvoorbeeld in de rol van begeleider! 
 
THE PASSION 29 MAART 2018 IN DE BIJLMER 
Jullie kennen het ondertussen wel: The Passion, een moderne 
muzikale vertelling van het lijdens- en opstandingsverhaal van Jezus. 
De achtste editie van The Passion vindt op donderdag 29 maart 2018 
plaats in Amsterdam Zuidoost. Dit stadsdeel, dat in 2018 vijftig jaar 
bestaat, is in al zijn veelzijdigheid bij uitstek geschikt om als decor te 
dienen voor de eigentijdse muzikale vertolking van het verhaal over 
het lijden en sterven van Jezus.  
Een rauw, maar troostrijk verhaal tegen de achtergrond van een wijk 
die bekend is met verdriet en tegenslag, maar ook met wederopbouw 
en veerkracht. Dit jaar heeft The Passion het thema ‘ik zie jou’. 
Graag inventariseer ik of er jongeren zijn (en wellicht ook ouders) die 
interesse hebben een bezoek te brengen aan the Passion óf om the 
Passion samen (op groot scherm) te bekijken in de Hoofdhof. 
Lijkt je dit wat? Stuur even een mail naar Heidi: 
h.schroder@protestantsekerk.nl  
 
PAASCHALLENGE 2018  
ZATERDAG 31 MAART OP ZONDAG 1 APRIL 
 
2000 jaar geleden heeft het verhaal van Jezus onze geschiedenis 
volledig op z’n kop gezet. Maar wat gebeurde er die laatste dagen 
van zijn leven?  

mailto:h.schroder@protestantsekerk.nl
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In de PaasChallenge ga je in een spannend spel van een nacht lang 
meemaken wat zich toen afspeelde. 
Je kruipt in de huid van een volgeling van Jezus: Johannes, die graag 
in veiligheid wil zijn, Petrus, die wil vechten voor zijn idealen en 
Judas, die Jezus wil verraden. Na een maaltijd ontstaat er een 
“manhunt” met challenges die je in een soort “Wie is de Mol”-spel 
moet winnen. Je ontvangt een brief van Jezus en je gaat op weg naar 
zijn schuilplaats. Onderweg heb je ontmoetingen met de 
machthebbers uit Jezus’ tijd. En alles eindigt met een bijzondere 
ontknoping. 
 
Wat, voor wie en wanneer…. 
In een video krijg je alle Challenges uitgelegd. De video-spelleider 
leidt je door de hele nacht en geeft uitleg over de opdrachten.  
De PaasChallenge 2018 is voor groepen jongeren van ongeveer 13-
17 jaar, iets jonger of ouder is nooit een probleem. Het is in de nacht 
voor Pasen en duurt de hele nacht, we starten ’s avonds laat en 
eindigen vroeg in de ochtend, na een ontbijt. Zaterdag 31 maart op 
zondag 1 april.  
 
We spelen de Paaschallenge samen met jongeren uit o.a. de 
Adventskerk, Oosterkerk en Open Kring. De locatie wordt nog bekend 
gemaakt.  
Begeleiding gezocht 
De PaasChallenge tijdens de Paasnacht wordt georganiseerd door 
enkele jeugdwerkers uit Zwolle. Maar: wij zoeken naar mensen die 
het leuk vinden (een deel van) de nacht aanwezig te zijn en te helpen 
bij de organisatie van spellen.  
Vragen? De hele nacht of een deel van de nacht meedoen? Interesse 
om te helpen bij de begeleiding/organisatie van de nacht? Stuur even 
een mail naar Heidi: h.schroder@protestantsekerk.nl.  
Natuurlijk mag je vrienden en vriendinnen meenemen! 
 
MOESTUINPROJECT 
Feestelijke aftrap ’t Hoofdhofje op paaszondag 1 april a.s.  
Een groepje gemeenteleden heeft de handen ineengeslagen voor een 
heus moestuinproject. Rondom de Hoofdhof ligt een mooi stuk tuin. 
Het idee ontstond een tijdje geleden om een klein deel van de tuin te 

mailto:h.schroder@protestantsekerk.nl
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gebruiken om kruiden en groenten te telen én om hier binnen het 
jeugdwerk aandacht aan te besteden. O.a. bij de kindernevendienst 
zal dit project vanaf eind maart aandacht krijgen.  
 

‘’t Hoofdhofje’, zo noemen we de moestuin. Op zondag 1 april is het 
Pasen, feest van nieuw leven. Er is geen mooier moment om officieel 
met dit project te starten dan met Pasen. Op zondag 1 april zullen we 
dan ook op een feestelijke manier van start gaan.  
 

We hopen in de maanden daarna met kinderen en jongeren, o.l.v. de 
betrokken groep gemeenteleden, een mooie moestuin bij te houden 
en ook u te laten meegenieten, door bijvoorbeeld te delen in de oogst.  
 

Heidi Schröder 
ONTMOETING IN HET HOOFDHOF-CAFÉ 
Onze volgende bijeenkomst staat gepland voor vrijdag 16 maart. 
Was u of jij er nog niet, van harte uitgenodigd. 
Was je er al wel, dan weet je: verdere introductie is niet meer nodig. 
Wellicht ten overvloede, maar toch gemeld: iedereen is van harte 
welkom. De jeugdzaal is open vanaf 21.00 uur. 
Wij hopen weer op een volle en gezellige “bak”. 
Mocht u deze avond verhinderd zijn: we zijn er dit seizoen ook nog op  
13 april. Om vast te noteren. 

Namens de gastdames en –heren, 
Kees Willemstein 

 
De Aktie Kerkbalans 2018 zit er bijna op. 
Alle betrokkenen hartelijk bedankt voor jullie 
inspanningen.  
Op het moment van schrijven hebben we 
als Hoofdhof aan VVB toezeggingen een 
bedrag van € 115.600,00 ontvangen. Echt 
een mooi bedrag, als we beseffen dat onze 
Hoofdhof-gemeente jaarlijks in ledenaantal 
terugloopt.  

We hebben veel trouwe Hoofdhofleden die beseffen dat we samen de 
kerk moeten dragen en die daarom zo veel als mogelijk hun bijdrage 
hebben gehandhaafd of zelfs hun bijdrage hebben verhoogd. 
Daarvoor heel veel dank. 
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Onze dank gaat ook zeker uit naar de leden die we misschien niet 
zoveel meer in de kerkdiensten ontmoeten, maar die de kerk, en 
daarbij de Hoofdhof-gemeente, toch een warm hart toe dragen en 
beseffen dat er vanuit de kerk aandacht en zorg voor de medemens 
is, en die daarom hun verantwoordelijkheid nemen en ruim blijven 
bijdragen. Ook voor uw toezeggingen heel veel dank. 

Nog niet alle toezeggingen zijn binnen, vanwege vakantie, ziekte of 
om een andere reden. Heeft u uw toezegging nog niet afgegeven, 
stuur de toezegging dan alsnog naar mijn adres (onderstaand). We 
hebben de ontbrekende toezeggingen nog wel hard nodig om op de 
beoogde € 120.000 uit te komen.   

Op dit moment heeft de ZWO € 10.000,00 aan toezeggingen 
ontvangen, € 5.000,00 minder dan waarop de ZWO gerekend had. 
Mogelijk komen er nog wat toezeggingen binnen en anders zal de 
ZWO-commissie de plannen moeten bijstellen.  

De Diaconie heeft inmiddels € 10.250,00 aan toezeggingen ont-
vangen, ruim boven de verwachtingen, daar is de Diaconie heel blij 
mee. 

Team Aktie Kerkbalans 2018, 
Wim van der Meulen, 

Olmenlaan 12, 8024XX 
 
ST. MUZIEK MET EEN PLUS  
IN DE HOOFDHOF 
 

Zoals u van Muziek met een Plus gewend 
bent proberen we altijd weer iets verrassends 

in onze concerten te brengen. Zo ook bij het laatste concert op 11 
februari jl.  We hebben mogen luisteren naar iets totaal anders. 
Folkmuziek vertolkt door een 4-tal jonge vrouwen uit Zwolle, Young 
North, die deels hun zelfgeschreven verfrissende en poëtische liedjes 
vertolkten en deels covers van andere bands in het folkgenre.  
Kortom weer variatie en verrassing met Plus. 
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De Meezing Mattheüs wilt u niet missen 
Op zondag 18 maart a.s. zetten we onze traditie voort met de 
Meezing-Mattheüs.  
Het is alweer de derde uitvoering van de Mattheüs-Passion op de 
manier, zoals die door Muziek met een Plus is ontwikkeld. 
Deze keer verleent het Zwols Vocaal Ensemble, een topkoor uit 
Zwolle, de medewerking aan de uitvoering. Projectzangers hebben 
zich inmiddels aangemeld en zijn samen met het koor aan het 
repeteren geslagen.  
Het koor zal worden begeleid door een orkest van acht professionele 
musici en vier studenten. Organist Adriaan Koops en bas Daniël Vegt 
completeren het muzikale gezelschap. Het geheel staat onder de 
muzikale leiding van Martien Hovestad. En onze verteller Jan Visser 
zal ons weer op zijn eigen indringende manier door het verhaal van 
het lijden en sterven van Christus leiden. 
Uiteraard wordt u als bezoeker van harte uitgenodigd om een aantal 
van de mooiste koralen uit de Mattheüs-Passion mee te zingen. Een 
twintigtal meezingers hebben al van tevoren de partituren voor het 
meezingen ontvangen. We verwachten veel belangstelling voor dit 
concert. Vergeet daarom niet op tijd uw kaartjes te bestellen via de 
webshop www.muziekmeteenplus.nl . 
 

En het seizoen is nog niet voorbij! Houd u van opera, vergeet dan niet 
om zondag 15 april a.s. in uw agenda te zetten. U kunt dan genieten 
van het Camelia Quartet. Zij brengen de opera op een manier die ook 
voor kinderen heel leuk is. Aan dit concert zal ook de Duyvencamp 
meewerken. Dat is toch heel bijzonder. We zijn heel benieuwd. 
Op zondag 13 mei a.s. sluiten we dit seizoen af met een spetterend 
slotconcert door het Thomas Orkest uit Zwolle. Als u dit orkest al eens 
heeft gehoord, dan weet u dat het dak er bij wijze van spreken afgaat.  
Intussen zijn de voorbereidingen voor het volgende seizoen weer in 
volle gang. We zijn er trots op dat we een aantal gezelschappen van 
nationale faam bereid hebben gevonden om hun medewerking aan 
onze concertserie te verlenen. Namen noemen we nog even niet, 
maar tijdens het concert van het Thomas Orkest zullen we het 
programma voor het seizoen 2018-2019 presenteren.  
 

Maandelijks brengen wij ook een nieuwsbrief uit. U kunt die toege-
stuurd krijgen via de mail als u uw mailadres doorgeeft aan 
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muziekmeteenplus@gmail.com. Dan zorgen we ervoor dat u maan-
delijks op de hoogte blijft van alle nieuws rondom Muziek met een 
Plus. We zien u graag op 18 maart a.s. bij de Meezing-Mattheüs. 

 

Ab Kasper, 
Muziek met een Plus in de Hoofdhof 

 
PAASGROETENACTIE 2018 
Ieder 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 18 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 

 
TOONKUNSTKOOR CAECILIA ZINGT DE MATTHEUS PASSION 
Traditiegetrouw voert Caecilia op woensdag 21 maart a.s. om 19.00 
uur de Mattheus-Passion uit in de Dominicanenkerk. 
Medewerking verlenen Jongenskoor Dalfsen, Orkest van het Oosten 
en diverse solisten, waaronder Heleen Koele en Sara Klein Horsman 
uit Zwolle. Het geheel staat onder leiding van Beni Czillag. 
Kaarten a € 33,00 (€ 25,00 tot 27 jaar) zijn verkrijgbaar bij Marga van 
der Meer, tel. 4540939. 
Van harte aanbevolen! 

Tineke Berends 
LEZING IN SYNAGOGE VAN ZWOLLE 
Op woensdag 21 maart 2018 geeft journalist en Israëlcorrespondent 
Jan Franke in de Synagoge van Zwolle een lezing over “Wat 
Nederland van Israël kan leren.” Dit interessante verhaal, waarin veel 
leerzame kanten van de Israëlische samenleving aan de orde komen, 
wordt gehouden in de Synagoge aan de Samuel Hirschstraat 8. De 
lezing begint om 19.30 uur. De avond wordt georganiseerd door de 
afdeling Zwolle/Overijssel van het Genootschap Nederland-Israël. 
Niet-leden betalen een toegang van € 7,50. 
. 

Met vriendelijke groeten, dr. S.P. van 't Riet, 
Voorzitter Genootschap Nederland-Israël Zwolle/Overijssel 

mailto:muziekmeteenplus@gmail.com
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28 MAART ‘THE  PASSION’ IN BERKUM?                         
De werkgroep ‘kerk in de wijk’ nodigt u/jou van 
harte uit om woensdagavond 28 maart a.s. een 
wandeling te maken met als thema: Op weg 
naar het Paasfeest! We verzamelen om 18.30 
uur op de parkeerplaats van de Berkumstede en 
vertrekken om 18.45 uur richting Struinwaard, 
via het Nobelpad.  

Onderweg dragen we een kruis met 
ons mee (look a like The Passion-tv) 
en ontmoeten de wandelaars  
onderweg, zeven personen, die elk 
één van de zeven kruiswoorden zullen 
spreken.  
Aangekomen bij de Struinwaard zal 
het kruis geplaatst worden bij de twee 
kruisen, die daar al staan.  
De Struinwaard kan drassig zijn na langdurige regen, aangepast 
schoeisel is dan aan te raden!  
Bij hoog water zal deze wandeling niet doorgaan. Info: 06-3914 6627. 

Anja Pierik 
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DE VOETWASSING 

 

Er valt een stilte waarin wij 

elkanders blik ontwijken 

want wie zal er om water gaan 

en ons de doeken reiken? 

 

Wie zal er door de knieën gaan 

en slavenwerk verrichten? 

De onwil om het minst te zijn 

ligt dik op de gezichten. 

 

Maar vòòr een wenk of fluistering 

of boze blik kan pogen 

de ander te bewegen tot… 

heeft Hij zich al gebogen. 

 

En binnenin mijn hart begint te gloeien 

een schaamte van tekortgeschoten zijn; 

wanneer zal ik het nu eens niet verknoeien 

om wezenlijk zijn volgeling te zijn? 

 

Joke Verweerd / Uit: Opluisteren 
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Wanneer  :    zaterdag 21 april 2017. 

Hoe laat  :    van 09.00 tot 13.00 uur 
Waar    :    Hoofdhofkerk Berkum, Kerkweg 26, Zwolle. 
Opbrengst  :    Kind in Beeld / Dierenweide en  

Wensboom Berkumstede. 
Verkoop van : 
Elektronische apparatuur, serviesgoed, grammofoonplaten, 
kleding, lampen, tuingereedschap, boeken, speelgoed, CD’s en 
DVD’s, klein (!) meubilair. 
 

Overige voorzieningen:  
Koffie, thee, fris Broodje hamburger (buiten) 
Food & drank (binnen) Rad van Avontuur 
 

Inzamelen: 
Tot vrijdag 20 april 2018 staan we weer klaar voor het ophalen van 
spullen ten behoeve van onze Rommelmarkt. Neem contact op met 
onderstaande personen. 
Jan Flokstra tel.: 038-4550006 e-mail: j.h.flokstra@centaurus.nl 
Ad Baars tel.: 038-4541412 e-mail: baarsam@kpnmail.nl 
Helmus Visscher tel.: 038-4524633 e-mail: renke@planet.nl 
Aart Schippers tel.: 038-4536880 e-mail: aaschippers@ziggo.nl 
Jan Bartels tel.: 038-4525174 e-mail: j.bartels@tiscali.nl 
 

Organisatie: Leden van de diaconie en vrijwilligers van de Hoofdhof- 
en Ichthuskerk. 

 

mailto:j.h.flokstra@centaurus.nl
mailto:baarsam@kpnmail.nl
mailto:renke@planet.nl
mailto:aaschippers@ziggo.nl
mailto:j.bartels@tiscali.nl
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SAVE THE DATE  
E-meeting, zondag 8 april 9:30 uur.  
Thema: vissen 
Een E-meeting is een bijeenkomst rond een Bijbelverhaal (het 
Evangelie) in de taal van vandaag en met een invulling die jonge 
mensen herkennen en aanspreekt. Maar ook oudere mensen ervaren 
dit als heel plezierig. Een bijeenkomst voor de hele familie van 4 tot 
104 jaar. 
Een E-meeting is een speelse, laagdrempelige, interactieve dienst, 
waarbij een thema centraal staat.  Een thema waar we allemaal wel 
een beeld bij hebben, maar niet iedereen eenzelfde beeld.  
De E-meeting op 8 april a.s. heeft als thema ‘vissen’. Met dit thema 
gaan we op een creatieve manier aan de slag en we zingen er 
verschillende toepasselijke liedjes bij.  
We nodigen iedereen van harte uit! Jong en ouder. Het wordt een 
hele leuke bijeenkomst waarin kindernevendienst, jeugdkerk en 
kerkdienst in 1 ruimte plaatsvinden. En weet je…? Je hoeft niet in de 
kerkbanken te zitten!  
De E-meeting wordt gemaakt door de aanwezigen, natuurlijk onder 
leiding van een aantal mensen die de bijeenkomst hebben 
voorbereid. Heidi Schröder (jeugdwerker) gaat voor. 
 

Zien we jullie bij de E-meeting op 8 april om 9:30 uur? 
 

Van donderdag 1 t/m maandag 5 maart vier ik vakantie! 
 

Groet, Heidi Schröder  
 

 

 

De boodschap van die vissers  

uit Kapernaüm 

was zo meeslepend, 

dat ze de halve wereld vingen in hun net. 
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COMMISSIE OOST-EUROPA 

Overlijden Jan de Wit         
                                                                                                                                  

Op 28 januari 2018 is Jan de Wit overleden en de rouwdienst was in 
De Hoofdhof. Hij heeft zich bijna 20 jaar met hoofd, hart en handen 
intensief ingezet als bestuurslid van onze commissie en als lid van de 
bouwploeg. Wij verliezen in hem een markante verschijning. 
 
Renovatieproject bouwploeg 2018 
 

Roma-evangelist Aleksandar Subotin hoopt dat de bouwploeg in het 
voorjaar kan helpen met de uitbouw van het vakantiehuis in Vrbas.  
Hij schreef over de meest zwakke en moeilijke groep in de 
samenleving, die we daar trachten te helpen. Maar we hebben in 
andere Oost-Europese landen gemerkt dat het met goede 
begeleiders blijvend succes kan hebben. Ook hebben wij vertrouwen 
in deze evangelist, die ook goede contacten heeft met de scholen, 
Rode Kruis en de overheid.  
 

Onze bouwploeg hoopt er eind mei naar toe te gaan. Vorig jaar 
hebben we al € 3500,00 gespaard en wij hopen dat we de komende 
maanden ongeveer een zelfde bedrag mogen ontvangen, zodat ook 
de financiering gewaarborgd is. 
 

Aleksander schrijft dat deze winter niet zo koud is. Elke morgen 
kunnen ze een gebedsbijeenkomst houden. Zij zijn gestart met 
huiskringen. Een van hen was voorheen drugsverslaafd, maar God 
gaf hem vrijheid. Hij wil zijn verhaal gaan delen met de jeugd zodat zij 
meer kennis hierover krijgen. Allen hebben onderwijs over Gods liefde 
nodig en hij stimuleert de kinderen naar school te gaan. Daarom is 
het zo belangrijk dat er uitbreiding van het kampoord komt, zodat zij 
daar nog meer kinderen kunnen opvangen. Zijn vraag is: alstublieft, 
maak dat mogelijk en bid voor ons.  
                              

Helpt u mee aan de uitbreiding van het kampoord in Servië, stort dan 
uw gift op bankrek.nr. NL26RABO 041.35.50.745 t.n.v. Protestantse 
Gemeente Zwolle tgv commissie Oost-Europa. RSIN/Fiscaalnr. 
002645105 

Namens de Oost-Europagroep: 
Gerry van Berkum, Dineke Rohaan, 

                       Herman Lammersen en Jan Flokstra                                
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HET VAKANTIEBUREAU.nl : “VAKANTIES MET AANDACHT” 
Vakanties voor senioren, met en zonder zorgbehoefte. 
Speciale vakantieweken voor andere zorgbehoeftige mensen. 
Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft een eigen organisatie, 
die vakanties organiseert voor senioren en vakanties voor mensen die 
in het dagelijks leven zorg nodig hebben: HETVAKANTIEBUREAU.nl 
 
Vakanties 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). 
 
Speciale vakantieweken: 
3.  Vakanties voor mensen met een lichte verstandelijke beperking. 
4. Vakanties voor mantelzorgers en thuiswonende partner met   

dementie. 
 
5. Combinatieweek: vakanties voor mensen met een visuele 
 beperking en senioren (zonder zorg of met lichte zorg). 
 
Deze “vakanties met aandacht” vinden (verspreid over heel 2018) 
plaats in de volgende accommodaties:  
Vakantiehotel Nieuw Hydepark in Doorn;  
Vakantiehotel Dennenheul in Ermelo;  
Vakantiehotel De Heerenhof in Mechelen (L);  
Vakantiehotel IJsselvliedt in Wezep;  
Vakantiehotel De Imminkhoeve in Lemele;  
Hotel De Vrije Vogel in Elsloo (FR);  
Hotel De Rijper Eilanden in De Rijp;  
Vaarvakanties Schip Prins Willem Alexander. 
                                                                                                                                                             
Er zijn altijd voldoende vrijwilligers aanwezig, onder wie 
gediplomeerde verpleegkundigen en verzorgenden. Samen zorgen zij 
voor de organisatie en begeleiding bij alle activiteiten. 
Voor meer informatie: www.hetvakantiebureau.nl, tel. 0343-745890. 
Ook via de diaconie van De Hoofdhof is een vakantiegids 
verkrijgbaar. 
 

http://www.hetvakantiebureau.nl/
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BIJZONDERE VAKANTIES 
Naast bovengenoemde Vakanties met Aandacht worden vanaf 2018 
via HETVAKANTIEBUREAU.nl ook nog zorgvakanties en senioren-
vakanties georganiseerd onder de naam Bijzondere Vakanties.  
De Bijzondere Vakanties werden daarvoor meer dan 60 jaar door het 
Rode Kruis georganiseerd en hebben dan ook een meer algemene 
identiteit. Deze Bijzondere Vakanties zijn volledig verzorgde vakanties 
voor mensen die graag eropuit willen maar dat zelfstandig niet (meer) 
kunnen, durven of willen, omdat zij dagelijks zorg nodig hebben door 
een lichamelijke of verstandelijke beperking. Deze Bijzondere 
Vakanties vinden (ook weer verspreid over heel 2018) plaats in het 
statige landhuis Hotel IJsselvliedt in Wezep en in de monumentale 
kasteelhoeve De Heerenhof in Mechelen (L). 
Voor meer informatie: www.bijzonderevakanties.nl, tel. 0343-745895. 
Ook via de diaconie van De Hoofdhof is een vakantiegids 
verkrijgbaar.  
 
VAKANTIEWEKEN VOOR EENOUDERGEZINNEN 
Verder organiseert HETVAKANTIEBUREAU.nl samen met YCamps 
(voorheen YMCA vakanties) vakantieweken voor eenoudergezinnen 
met kinderen tot en met 16 jaar. Die eenoudervakanties vinden plaats 
in de maanden juli en augustus. Er zijn drie mogelijkheden: 
hotelvakantie in De Glind bij Barneveld, kamperen bij de boer in Halle 
bij Zelhem, en verblijf in een groepsaccommodatie in Oudega bij 
Drachten.  
Voor meer informatie: www.ycampseenoudervakanties.nl, tel. 035-
6668777. 
Ook via de diaconie van De Hoofdhof is een folder verkrijgbaar. 
 
DIACONALE GEZINSVAKANTIES 
RCN Vakantieparken stelt in 2018, in samenwerking met 
HETVAKANTIEBUREAU.nl, honderd bungalowvakanties beschikbaar 
tegen een gereduceerd tarief. Deze vakanties zijn bestemd voor 
gezinnen met schoolgaande kinderen met een inkomen op 
bijstandsniveau, die anders geen mogelijkheid hebben om op 
vakantie te gaan. De reservering zal verlopen via de diaconie van De 
Hoofdhof. Voor de voorwaarden en het reserveringsformulier kijkt u 
op www.hetvakantiebureau.nl. 

http://www.bijzonderevakanties.nl/
http://www.ycampseenoudervakanties.nl/
http://www.hetvakantiebureau.nl/
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VAKANTIEWEEK ALLEENSTAANDEN MET EEN LICHAMELIJKE 
BEPERKING 
Het Diaconaal Streekverband Noordwest Overijssel organiseert 
jaarlijks een vakantieweek voor alleenstaanden met een lichamelijke 
beperking. Deze week wordt waarschijnlijk in september 2018  
gehouden en vindt waarschijnlijk plaats in het Vakantiehotel Nieuw 
Hydepark in Doorn. De kamers zijn toegankelijk voor een rolstoel. Het 
vakantiehotel beschikt over alle benodigde aangepaste faciliteiten 
voor mensen met een lichamelijke beperking.  
 
Verdere informatie en een goede impressie van het Nieuw Hydepark 
kunt u vinden via www.nieuwhydepark.nl.  
Als u deelname aan deze vakantieweek overweegt, wilt u zich dan bij 
de diaconie van De Hoofdhof melden. 
 

TENSLOTTE 
Voor meer informatie over “Vakanties met Aandacht”, over “Bijzondere 
Vakanties”, over “Vakantieweken voor eenoudergezinnen”, over 
“Diaconale Gezinsvakanties”, en over  “Vakantieweek alleenstaanden 
met een lichamelijke beperking”, kunt u ook terecht bij 
ondergetekende.        

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

 
 
 
NIEUWE COLLECTEBONNEN 
Vanaf 1 februari 2018 zijn er collectebonnen van € 2,00 beschikbaar. 
Sinds de invoering van de Euro, zo’n 16 jaar geleden, is de waarde 
van de bonnen niet verhoogd. Om de opbrengsten van de collecten in 
overeenstemming te houden met gestegen kosten en de waarde-
vermindering van het geld in die periode, willen we graag bij u 
aanbevelen uw bijdragen zo mogelijk te verhogen: gebruikte u een 
oranje € 0,50 bon dan zou u nu een € 1,00 bon kunnen geven en een 
groene € 2,00 bon in plaats van de blauwe € 1,00 bon. 
 
Bestellen kan zoals hierna aangegeven.  
Van harte aanbevolen.  
 

http://www.nieuwhydepark.nl/
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COLLECTE OPBRENGSTEN   
14-01-18  Diaconie           €  188,25  
14-01-18  Bloemen           €  142,75  
14-01-18  Elvis-dienst           €  617,15  
21-01-18  Kerk             €  204,40  
21-01-18  Diaconie           €  212,17  
22-01-18  Koffie             €    36,65  
22-01-18  Verjaardagsfonds 4e kwartaal 2017   €  407,20  
01-01-18  Gift voor de Kerk         €  200,00  
28-01-18  Kerk             €  146,30  
28-01-18  Diaconie           €  148,70  
04-02-18  Werelddiaconaat         €  273,07  
04-02-18  Jeugd            €  174,70  
05-02-18  Koffie             €    44,80  
11-02-18  Diaconie, Voedselbank       €  218,20  
11-02-18  Kerk            €  156,56  
18-02-18  Kerk in Aktie, noodhulp       €  174,10  
18-02-18  Diaconie           €  142,20  
18-02-18  Kerk, Vesper          €    29,00  
19-02-18  Koffie             €    27,30  
 
Zoals hierboven vermeld is rond de Jaarwisseling een gift van             
€ 200,00 binnen gekomen, als dank voor pastorale ondersteuning; dit 
mooie bedrag zal gebruikt worden voor het kerkenwerk, ter beoor-
deling door de kerkenraad. De gevers: hartelijk dank!  
 
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). 

- Bestellingen vanaf € 50,00 door overboeking  
NL 50 RABO 0313.5432.16 ten name van “Hoofdhofgemeente 
inzake collectebonnen”, waarna u de bonnen krijgt thuisbezorgd. 

- Levertijd is maximaal 3 weken. 
College van Kerkrentmeesters, 

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 de 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. 
 
Digitale agenda 
Op de website van de Hoofdhofgemeente ( www.hoofdhof.nl) wordt 
een digitale agenda bijgehouden, zodat u bij het plannen van een 
datum voor een bepaalde activiteit kunt nagaan of op dezelfde dag of 
in hetzelfde weekend een vergelijkbare activiteit in het centrum plaats 
vindt. 
Het bijhouden van deze agenda wordt door de beheerster gedaan in 
samenwerking met de websitebeheerder. 
 

College van Kerkrentmeesters 
 

mailto:hoofdhof@gmail.com
http://www.hoofdhof.nl/
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AGENDA 
04-03 t/m 
18-03  Actie Voedselbank, de Hoofdhof  
08-03  Groothuisbezoek Wijk 2, de Hoofdhof     10.00 –   

12.00 uur 
10-03  Running dinner            17.00 uur 
11-03  Schrijfactie Amnesty International, 
   in de hal van de kerk, na de morgendienst 
11-03  Sing-In, Ichthuskerk           19.00 uur 
16-03  Hoofdhofcafé, de Hoofdhof        21.00 uur 
18-03  Paasgroetenactie, de Hoofdhof  
18-03  Muziek met een Plus, de Hoofdhof      15.00 uur 
21-03 I Informatieavond jongerenreis, de Hoofdhof        
21-03  Mattheüs-Passion, Caecilia, Dominicanenkerk  19.00 uur 
22-03  Jaarlijkse wijkavond wijk 6, de Hoofdhof     20.00 uur 
28-03  “The Passion”, Berkum          18.30 uur 
29-03  The Passion 2018, de Hoofdhof           
31-03/ 
01-04  Paaschallenge 2018,              
 
01-04  Moestuinproject, aftrap, de Hoofdhof          
08-04  E-meeting, de Hoofdhof          09.30 uur 
21-04  Rommelmarkt, de Hoofdhof         09.00 –  

13.00 uur 
 
24-04  Groothuisbezoek Wijk 5, de Hoofdhof         
 
02-05  Seniorenreisje 
 

KOPIJ DE HOOFDHOF 
Het volgende kerkblad verschijnt op 29 maart 2018 en bevat 
gegevens over de maand april 2018. U kunt uw kopij inleveren bij de 
heer J. Wagteveld, Eikenlaan 37, 8024 CA, tel. 45 47 233 tot uiterlijk 
maandag 19 maart 2018. 
 
De redactie verzoekt u vriendelijk uw berichten schriftelijk in te leveren 
via e-mail: jaapwagteveld@hotmail.com 
 

mailto:jaapwagteveld@hotmail.com

