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DE HOOFDHOF BERKUM 

predikant:       vacant  
JOP jeugdwerker:   Heidi Schröder         tel.  06-45254213   

h.schroder@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.     
Berkumstede:     vacant 
 

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:phelder@home.nl
mailto:jaapwagteveld@hotmail.com
mailto:w.meulen@home.nl
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KERKDIENSTEN 
Zondag 3 maart 
9.30 uur       Ds. W.P. Ferguson uit Zwolle  
Organist       Jan Post 
1e Collecte      Voor de Kerk 
2e Collecte      Voor de Jeugd 
Jeugd       Kindernevendienst, Jeugdkerk  
19.00 uur Ichthuskerk  Sing-in 
Collecte       Voor de onkosten 
 

Zondag 10 maart   1e Zondag 40-dagentijd 
9.30 uur       Ds. P.W. Dekker uit Wierden 
Organist       Gert de Jong 
1e  Collecte      Kerk in Actie/Kerk op Cuba 
2e  Collecte      Voor de Bloemen 
Jeugd        Kindernevendienst 
 

Woensdag 13 maart  Biddag voor Gewas en Arbeid 
         GEEN DIENST 
 

Zondag 17 maart   2e Zondag 40-dagentijd 
9.30 uur       Ds. R.S.E. Vissinga uit Kampen 
Organist       Jan Post 
1e  Collecte      Voor de Kerk  
2e  Collecte      Voor de Diaconie 
Jeugd        Kindernevendienst, Jeugdkerk 
 

Zondag 24 maart   3e Zondag 40dagentijd 
9.30 uur       Dhr. J. Otten uit Vroomshoop 
Organist       Robert Helder 
1e  Collecte      Voor de Diaconie/Stichting voor Elkaar, Zwolle 
2e  Collecte      Voor de Kerk 
Jeugd        Kindernevendienst  
 

Zondag 31 maart   4e Zondag 40-dagentijd 
9.30 uur       Ds. P.M. van der Meulen uit Apeldoorn 
Organist       Gert de Jong  
1e  Collecte      Voor de Kerk  
2e  Collecte      Voor de Bloemen 
Jeugd        Kindernevendienst 
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Zondag 7 april    5e Zondag 40-dagentijd 
9.30 uur       Ds. J. Bos uit Rolde 
Organist       Jan Post 
1e  Collecte      Kerk in Actie/Rwanda, 25 jaar na de genocide 
2e  Collecte      Voor de Jeugd 
Jeugd        Kindernevendienst, Jeugdkerk   
 

AMNESTY INTERNATIONAL 
Zondag 10 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? 
 

BIJ DE DIENSTEN 
Gastpredikanten 
Zondag 3 maart a.s. hoopt ds. W.P. Ferguson uit Zwolle, tel. 457 89 
98, bij ons voor te gaan. Ds. Ferguson heeft de gemeenten Spannum-
Edens-Kubaard (Friesland), Terborg, Ridderkerk, Slikkerveer en 
Alblasserdam gediend. Hij is sinds 2013 met emeritaat. Ds. Ferguson 
is geboren op 10 augustus 1948. 
 

Op zondag 10 maart a.s. kunt u ds. P.W. Dekker uit Wierden, tel. 
0546-723167, als voorganger verwachten. Ds. Dekker heeft eerder in 
de gemeenten Twijzelerheide, Vorden, Zutphen, Velp en Meppel 
gestaan. Sinds 2014 is hij predikant van de gereformeerde kerk te 
Wierden. Ds. Dekker is geboren op 1 april 1957. 
 

Ds. R.S.E. Vissinga uit Kampen, tel.  038-2000327, is zondag 17 
maart a.s. de voorganger. Ds. Vissinga is geboren op 17 juli 1951. Hij 
heeft de gemeenten Hasselt, Gorinchem, Kampen, Enschede en 
Glanerbrug gediend. Sinds juni 2017 is ds. Vissinga met emeritaat. 
 

In de dienst van 24 maart a.s. gaat dhr. Johan Otten uit Vroomshoop, 
tel 06-11095678, voor. In 2018 is dhr. Otten voorgegaan tijdens een 
E-meeting in De Hoofdhof. 
 

Op zondag 31 maart a.s. kunt u ds. P.M. van der Meulen uit 
Apeldoorn, tel. 055-5767627, als predikant verwachten. Ds. Van der 
Meulen heeft de gemeenten Ee en Ee-Oostrum-Jouswier gediend als 
predikant met bijzondere opdracht. Vanaf september 2013 staat ds. 
Van der Meulen in Staphorst-Rouveen. Hij is geboren op 5 juni 1956. 

Kerkelijk Bureau / Klazien Helder 
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COLLECTE KERK IN ACTIE 10 MAART 2019 
Jarenlang leidden Cubaanse kerken onder het communisme een 
sluimerend bestaan. Nu het communistische systeem in z'n voegen 
kraakt, zoekt de bevolking naar houvast: kerken groeien. Door de 
verslechterende economie neemt ook de armoede toe. Om als kerk 
beter voorbereid te zijn op een groeiende (diaconale) taak is er veel 
behoefte aan kennis over de Bijbel, theologie en diaconaat.  
De kerk wil er ook zijn voor ouderen die het niet breed hebben, zieken 
en kinderen met een problematische thuissituatie. Kerk in Actie 
ondersteunt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba met 
theologisch onderwijs en helpt kerken diaconale activiteiten op te 
zetten.  
Met de opbrengst van deze Voorjaarszendingscollecte steunt Kerk in 
Actie zendingsprojecten zoals de kerken op Cuba, zodat zij in woord 
en daad kunnen getuigen. Doet u mee? Geef in de collecte of maak 
uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie 
o.v.v. collecte 40-dagentijd.  

Namens de ZWO-commissie, 
Carien Veenema 

VAN DE DIACONIE 
In de maand maart doet de diaconie een beroep op u voor de 
volgende collecten: 

Zondag 10 maart a.s. / Bloemen 
De tweede collecte is deze zondag bestemd voor de bloemen. 
Zondag 17 maart a.s. / Eigen diaconie 
Op deze zondag wordt er gecollecteerd voor de eigen diaconie. 
Zondag 24 maart a.s. / Stichting Voor Elkaar Zwolle 
De missie van de stichting is: Vanuit respect voor onze medemens en 
naastenliefde – geïnspireerd door Bijbelse motivatie – willen wij naast 
kwetsbare stadsgenoten staan en hen ondersteunen in het zetten van 
een duurzame stap in een menswaardig bestaan. We streven naar 
een inclusieve samenleving zonder uitsluiting van mensen! En 
gunnen ieder Zwollenaar een hoopvolle toekomst met perspectief. 
Een groot aantal vrijwilligers, dat goed wordt opgeleid, staat 
Zwollenaren met raad en daad bij. 
Zondag 31 maart a.s. / Bloemen 
De tweede collecte is deze zondag bestemd voor de bloemen. 
 

Namens de diaconie, Miny Veenema 
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INZAMELINGSACTIE VOOR DE VOEDSELBANK 
De diaconie houdt van 22 februari tot en met 17 maart 2019 een 
inzamelingsactie voor de Voedselbank in Zwolle. Zij wil graag een 
steun in de rug zijn voor een groot aantal mensen dat leeft 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 en fruit 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! Alvast hartelijk 
dank! 

Namens de diaconie, 
        Miny Veenema 

 
VERANTWOORDING DIACONIE 
In de ochtenddiensten van 6 en 20 januari is er o.a. gecollecteerd 
voor uw eigen diaconie. De opbrengst was resp. € 133,20 en 153,80. 
Op 13 januari was de 2e collecte bestemd voor de bloemen, de 
opbrengst hiervan is € 142,25 geweest.  
Via één van de contactdames is er een gift binnengekomen van          
€ 20,00 bestemd voor de eigen diaconie. 
Namens de diaconie hartelijk bedankt voor deze gaven. 
 

Namens de diaconie, 
Jan Visscher, penningmeester 
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IN HET ZONNETJE 
Deze maand zijn de zonnestralen voor de leiding 
van de Kindernevendienst. 
  
Een klein aantal mensen is overgebleven om de 
Kindernevendienst te leiden. Dit omdat er de 
laatste tijd weinig kinderen meekomen naar de 
kerk. Toch wordt iedere week een 
Kindernevendienst voorbereid zodat de viering 

kan worden gehouden als er kinderen aanwezig zijn.  
De dames, die deze taak vervullen en ook al vele jaren meewerken 
aan de Kindernevendienst, zijn Irene Heideveld, Gertia Woudsma en 
Hilda van der Waal. Om beurten hebben zij de leiding van de 
Kindernevendienst.  
 
Deze drie dames worden nu het zonnetje gezet met heel veel dank 
voor alles wat er door hen gedaan wordt. 
 
TOEKOMST JEUGDWERK  
Zoals jullie ondertussen vast weten zal ik per half mei niet meer 
werkzaam zijn als jeugdwerker in de Hoofdhof. Mijn periode hier vliegt 
om! 
Vlak na mijn start in de Hoofdhof, een kleine twee jaar geleden, is er 
een zgn. klankbordgroep gevormd; enkele gemeenteleden die zo nu 
en dan bereid waren met mij te ‘sparren’ over het jeugdwerk. Vooral 
met hen ben ik nu ook in overleg over hoe een aantal zaken over te 
dragen en/of af te ronden. Graag wil ik op deze plek daar ook iets 
over zeggen.  
Het is heel mooi dat deze klankbordgroep bereid is in ieder geval dit 
kalenderjaar nog met enige regelmaat bij elkaar te komen, om, ook in 
overleg met de nieuwe voorganger, het jeugdwerk te bespreken. Zo 
hopen we op continuïteit waar mogelijk en wenselijk, op het houden 
van een goede band met de jeugd én op een zinvol gesprek over de 
koers die we moeten gaan.  
Bart Buijs, Hannah Gerritsen, Jan Visser en Margriet Vogel maken 
hier deel van uit, en Theo Zijlstra zal zorgdragen voor de verbinding 
met de kerkenraad.  
Voor mijzelf zijn er een aantal speerpunten voor de komende weken 
en maanden, tot mijn vertrek.  
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Wat betreft de doelgroep tot 12 jaar oud, is het goed om te zeggen 
dat ik een zinvol gesprek had met de directrice van basisschool de 
Duyvencamp, over waar er meer samenwerking mogelijk zou zijn. Te 
denken valt aan een activiteit rondom Kerst en/of Pasen, aan een 
rondleiding voor een schoolklas in de kerk, aan een ‘kliederkerk-
achtige’ activiteit, een gastles van een predikant op school.. Het zou 
mooi zijn als de samenwerking met scholen wat meer gestalte krijgt!  
 
Ik ben de afgelopen twee jaar ook bezig geweest met contacten met 
andere kerken, om te kijken wat we voor elkaar betekenen kunnen, 
waar samen te werken is en waar niet. Vooral als het gaat om de 
doelgroep 16 plus, is samenwerking met andere kerken van belang, 
daar is de klankbordgroep het ook over eens. Om verschillende 
redenen (weinig betrokkenheid, studie en werk) is deze groep weinig 
zichtbaar in en rond de kerk, maar we vinden het zeker van belang 
dat zij zich welkom voelen en dat de kerk ook voor hen present is.  
Streven naar meer samenwerking wat dit betreft met andere kerken 
heeft wel wat voeten in de aarde, en het gesprek hierover zal ook op 
hoger niveau, in kerkenraden, gevoerd moeten worden. Het vereist 
dat er goed nagedacht wordt over waar samenwerking wel én niet 
mogelijk is, wat we hierin van belang vinden, wat we willen behouden 
en los willen en durven laten. Natuurlijk voer ik hier ook met jongeren 
zelf het gesprek over.   
 

De jeugdkerk in de Hoofdhof loopt goed. Er is een mooie groep 
jongeren, waarvan de meesten tussen de 12 en 16 jaar oud zijn, die 
maandelijks samenkomt. Meestal doen zij kortdurende projecten. Jan 
Visser steekt hier al heel lang veel tijd en liefde in en ook ik ben de 
afgelopen jaren betrokken geweest bij het maken van programma’s 
en het begeleiden van de ochtenden.  
Voor dezelfde leeftijdsgroep zijn er maandelijkse ontmoetingsavon-
den. Er wordt samen gegeten of een film gekeken. We noemen het 
meet & eat-avonden. We duiken soms de diepte in door een goed 
gesprek te voeren, en soms gaan we puur voor de ontmoeting, het 
samenzijn. Het zijn waardevolle avonden.  
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OPROEP! 
Maar: ook de jeugdkerk en de maandelijks ‘meet & eat-avonden’ zijn 
kwetsbaar. Als we als gemeente willen dat er mooi aanbod voor deze 
groep is, en de jongeren de aandacht willen geven die zij verdienen, 
is er meer menskracht nodig.  
 

Daarom doe ik, namens de klankbordgroep, op deze plek graag een 
oproep: we zoeken hulp bij de jeugdkerk en de meet & eat-avonden 
vanaf september 2019.  
 

Mensen die sporadisch of eenmalig een jeugdkerkochtend willen 
begeleiden of een meet & eat-avond willen doen, het komende 
seizoen. Als er vanuit de gemeente enkele mensen zijn die dit willen 
doen, kunnen we hiermee doorgaan en ervoor zorgen dat er 
continuïteit is én het behapbaar blijft voor iedereen.  
 

Je kunt het aangeven bij een van de leden van de klankbordgroep als 
je de tijd en de zin hebt een jeugdkerkochtend te begeleiden of een 
van de meet & eat-avonden te organiseren.   
Alvast bedankt! 
                                                                                       Heidi Schröder  
 
 
 
NAAR HARTENLUST ZINGEN!  
Op zondag 3 maart a.s. kan iedereen die er van 
houdt om samen te zingen weer zijn of haar hart 
ophalen!  
Om 19.00 uur start de Sing-in in de Ichthuskerk.   
De liederen zijn uitgezocht op het thema  

 

"Sta op en ga". 
 

De samenzang zal worden begeleid door Hielke Werkman en Rick 
van der Kamp op orgel en piano. Ook zal het blokfluitkwartet BonTon 
deze avond meewerken. Presentatie is in handen van Desiree Lips.  
U bent allemaal van harte uitgenodigd!  
 

Tineke Berends en Desiree Lips  
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ONTMOETING IN HET HOOFDHOF-CAFÉ 
Onze volgende bijeenkomst staat gepland voor vrijdag 8 maart a.s. . 
Was u of jij er nog niet, van harte uitgenodigd. 
Was je er al wel, dan weet je: verder introductie is niet meer nodig. 
Wellicht ten overvloede, maar toch gemeld: iedereen is van harte 
welkom. De sooszaal 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  
5 april a.s. . Om vast te noteren. 

Namens de gastdames en -heren,  
Kees Willemstein 

 

 
BESTE MENSEN VAN WIJK 6 
Om alvast te  noteren in uw agenda. 
Op 28 maart a.s. houden we weer onze jaarlijkse wijkavond in de 
Hoofdhof om 19.30 uur. 
Als gastspreker hebben we dhr. Jacob Versteegh uitgenodigd.  
Jacob is o.a. bekend van het Haersterveer en weet heel veel te 
vertellen over zijn reizen naar Japan en Frankrijk.  
Hij heeft een heel bijzonder orgeltje dat hij ook deze avond meeneemt 
en zal bespelen. 
Het belooft een boeiende en interessante avond te worden. 
Natuurlijk zijn ook andere belangstellenden hartelijk welkom! 
Vriendelijke groet, namens het wijkteam,  

Els Pierik  
 
 
 
PAASGROETENACTIE 2019  
Elk jaar sturen gemeenteleden een paasgroet aan gevangenen in 
Nederland. Wij willen hun zo laten weten dat zij niet vergeten zijn.  
Doet u dit jaar ook weer mee? De actie is op zondag 31 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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E-MEETING OP PALMZONDAG ÉN EEN TAARTPROEVERIJ 
Palmzondag, 14 april a.s., is er weer een E-meeting om 9:30 uur 
(inloop vanaf 9:00 uur). Jong en ouder zijn van harte welkom!  
Tijdens deze E-meeting is er een heuse taartenproeverij.  
 

De jongeren, die naar Roemenië gaan, bakken taarten en brengen 
deze rond op Moederdag, 11 mei a.s. .  
U kunt een voorproefje krijgen op 14 april a.s. en vervolgens een taart 
bij hen bestellen! 

Heidi Schröder 
 
SENIORENREISJE 2019 
Dit jaar wordt er, vanuit de Hoofdhofgemeente, weer een uitstapje 
georganiseerd voor de 70-plussers. Maar bent u een paar jaar jonger 
en wilt u ook graag mee? Dan bent u hierbij van harte uitgenodigd. 
Als u enigszins goed ter been bent dan is dit zeker iets voor u. 
 
U kunt de datum alvast noteren, deze is woensdag 22 mei a.s. 
Nadere  bijzonderheden volgen nog. 

Namens de Diaconie, 
Anne Schippers en Barend ten Have 

 
TOONKUNSTKOOR CAECILIA ZINGT DE MATTHEÜS! 
De jaarlijkse uitvoering van de Mattheüs Passion, onder leiding van 
dirigent Iassen Raykov, zal op 10 april a.s. plaats vinden in de 
Dominicanenkerk. 
Medewerking verlenen het Orkest van het Oosten, Jongenskoor 
Dalfsen en zes solisten. 
 

Kaarten zijn verkrijgbaar bij Tineke Berends, tel. 4539635 
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AAN TAFEL! 
Aan tafel is een initiatief om het saamhorigheidsgevoel tussen 
gemeenteleden te versterken en elkaar te inspireren. Het idee is om 
in kleine groepjes (max. 8 personen) bij iemand te gaan eten en zo in 
een ontspannen sfeer met elkaar in gesprek te gaan over 
onderwerpen die met het geloof te maken hebben.  
De eerste ontmoeting is gepland op zaterdag 13 april a.s. (18.00-
21.00 uur).  
U kunt zich opgeven tot 30 maart a.s., per e-mail of via een 
inschrijfformulier dat u kunt vinden in de hal van de Hoofdhof.  
Om gevarieerde groepen te kunnen samenstellen, worden gezinnen 
opgesplitst.  
Wilt u bij opgave het volgende vermelden: 

- Naam / namen 
- Adres 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
- Gewenste rol (u mag meerdere rollen aangeven):  

o Gastvrouw / gastheer 
o Gespreksleider 
o Gast  

- Voorstel voor een gespreksonderwerp 
- Dieetwensen 

 
Hartelijk welkom aan tafel! 

Met vriendelijke groet, 
Gerben Grotenhuis 

tel. 038-4202819 
gerben.grotenhuis@ziggo.nl 

 
 

 
Het grootste voorrecht dat God ons geeft,  

 
is de vrijheid altijd bij Hem te mogen komen. 

 
Uit: Bijdehandboekje 
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HET VAKANTIEBUREAU.nl: “VAKANTIES MET AANDACHT” 
Vakanties voor senioren, met en zonder zorgbehoefte. 
Speciale vakantieweken voor andere zorgbehoeftige mensen. 
 
In aansluiting op het uitgebreide artikel over 
HETVAKANTIEBUREAU.nl: “VAKANTIES MET AANDACHT” in het 
februarinummer van dit mededelingenblad, vraagt de diaconie nog uw 
aandacht voor het volgende: 
 
ROOSEVELT-VAKANTIEWEEK VOOR ALLEENSTAANDEN MET 
EEN LICHAMELIJKE BEPERKING 
Het Diaconaal Streekverband Noordwest Overijssel organiseert 
jaarlijks de zogenaamde Roosevelt-Vakantieweek voor alleen-
staanden met een lichamelijke beperking.  
Deze week wordt gehouden van 31 augustus t/m 7 september 2019.  
 
De vakantieweek is dit jaar weer in het Nieuw Hydepark in Doorn. Het 
Nieuw Hydepark staat op het schitterende landgoed Hydepark. De 
kamers zijn uiteraard 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 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. 
 

Contactpersoon Diaconie: 
Jan van der Meulen, tel. 4542083

http://www.nieuwhydepark.nl/
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MUZIEK MET EEN PLUS  
Een terugblik 
Het wordt misschien een beetje saai, maar we 
kunnen al weer terugkijken op een prachtig 
concert. Contrabassist James Oesi en zijn 

muzikale vrienden (Olga Pashchenko op die mooie vleugel, Merel 
Junge op viool en Anna voor de Wind op klarinet) brachten een 
wonderschoon programma en voerden dit zeer professioneel uit. 
James is een innemende verteller en door zijn uitleg sprak de muziek 
nog meer tot de verbeelding. Het was een eer om deze mensen in 
ons midden te hebben! 
 

Zondag 10 maart a.s. 
Bij het volgende concert neemt de fluitiste Marjolein de Wit (o.a. 
bekend van Nederland Zingt van de EO) drie muzikale vrienden mee: 
Jan Lenselink op piano, Sylvia Maessen op contrabas en Mark 
Wester op slagwerk. Lijkt het daarmee niet erg op het vorige concert? 
Gelukkig niet, want wij houden van verrassing en variatie! Dit 
ensemble heeft speciaal voor ons een interessant programma 
samengesteld, waarbij ze een “cross over” maken van klassiek 
geïnspireerde muziek met een jazz-, folk- of rocksausje. Van de 
Duitse componist Hasse, die net iets na J.S. Bach leefde, via Rogier 
van Otterloo naar The Beatles. Origineel en verrassend, zoals u bij 
Muziek met een Plus mag verwachten. Mis het niet! 
 

De Meezing Mattheüs 
Het projectkoor is gevormd – maar liefst 9 Hoofdhoffers doen mee! – 
en binnenkort starten de repetities. Jan Visser kruipt helemaal in zijn 
rol als verteller en er wordt vanuit het Meander College een 
indrukwekkend aantal jonge meiden klaargestoomd voor de partij van 
het oorspronkelijke jongenskoor. De Zwolse zangeres Ineke Vlogtman 
neemt enkele aria’s voor haar rekening en er is een mooi orkest 
samengesteld, bestaande uit professionals en studenten. Niet alleen 
de koralen uit de Mattheüs Passion, maar ook het openings- en 
slotkoor worden uitgevoerd. Dirigent Martien Hovestad gaat dit alles 
tot een prachtig geheel smeden. Niet de hele Mattheüs, wel het hele 
verhaal!  

Reserveer alvast uw kaartje via www.muziekmeteenplus.nl.  

http://www.muziekmeteenplus.nl/
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Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan een mail naar 

muziekmeteenplus@gmail.com en we houden u voortaan op de 

hoogte van alle ontwikkelingen rondom Muziek met een Plus. 
 
Graag tot ziens op 10 maart a.s.! 
 

Namens het bestuur, 
Jantine Kramer 

 
ONTRUIMINGSPLAN 
Ook onze gemeente is gaan voldoen aan de wettelijke eis “Het 
aanwezig zijn van een ontruimingsplan “. 
Al vanaf de verbouwing is er een ontruimingsinstallatie aanwezig, 
maar was er nog geen schriftelijk vastgelegd plan. 
Dat plan is er nu en ligt o.a. in de katheder, bij het beamermeubel en 
in het kantoortje. 
Verder zijn in iedere zaal en bij  alle nooduitgangen plattegronden, met 
aangegeven vluchtroutes, opgehangen. 
 
OPROEP 
Om te voldoen aan dit plan, zijn er meerdere  personen nodig, die in 
het bezit zijn van een BHV-diploma en die regelmatig in de kerkdienst 
aanwezig zijn.  
Graag horen wij wie zich wil aanmelden als BHV-er. 
Met hen zullen wij nader overleggen over de verdere invulling. 
Aanmelden kan bij: 
Jan Bartels , j.bartels@tiscali.nl 
Jan Hoefman, hoefman3@ziggo.nl 
 
Laten wij  hopen dat wij niet in een situatie komen dat het plan in 
werking moet komen. Mocht het onverhoopt wel zo zijn, dan zijn we 
goed voorbereid. 
 

College van kerkrentmeesters, 
Jan Hoefman  

 
 
 

mailto:muziekmeteenplus@gmail.com
mailto:j.bartels@tiscali.nl
mailto:hoefman3@ziggo.nl


16 
 

 

NIEUWSBRIEF 3 - JONGERENREIS 
VAN 7 TOT 27 JULI 2019 NAAR ROEMENIË 

 
ACTIES 

Elke jongere zoekt 10 sponsoren 
JA, IK SPONSOR! 

                            

 
Nieuwe acties 

2 maart: Pannenkoeken/spelavond/film  

13 maart: Meehelpen bij de maaltijd op Biddag 

en gemeente-avond in de Sionskerk 

21-23 maart: Meehelpen mee met de spullen 

verzamelen en klaarzetten voor de bazaar. 

Tijdens bazaar kniepertjes bakken en schminken voor de kinderen.                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Wist je dat … 
zowel Hannah Smit als Evalina Pongrat-van der Kolk begin februari in 
Nederland waren?  
Wij hebben samen afspraken kunnen maken over ons verblijf en de 
werkzaamheden…       
 

Hannah wil graag dat we deuren van de geitenstal schilderen, maar 
ook brandhout hakken en brengen naar arme alleenstaande vrouwen. 
Zij vriezen soms dood in hun eigen huisje. Geen kacheltje aan: er is 
geen hout om op te stoken. Zij wil alvast 10 m³ hout kopen, zodat het 
droog is als we het in juli gaan zagen. 
 

Evalina vraagt of de jongeren ‘s morgens kunnen helpen met een 
VakantieBijbelClub-programma voor 30-50 zigeunerkinderen van 5 
t/m 11 jaar. Naar aanleiding van een Bijbelverhaal gaan we spelletjes 
spelen, toneelstukjes opvoeren en na afloop wat lekkers eten 
natuurlijk. Verder heeft het hek een schilderbeurt nodig en er moet 
speeltuinapparatuur nagekeken worden…  
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Waarom trekken zoveel Nederlandse groepen naar Roemenië?  
501 jaar geleden begon door Maarten Luther de Reformatie. Zowel de 
Nederlanders als de Hongaren (Roemenië ontstond in de 19e eeuw) 
volgden de leer van Johannes Calvijn, de rest van Europa werd 
Luthers.  

Tot in de 18e eeuw liepen jongeren te voet naar universiteiten in ons 
land om er theologie te studeren, dat kon niet in Oost-Europa.  

Alleen al in Franeker studeerden na de Reformatie 1220 jongeren uit 
Oost-Europa. 

Nieuw woord?  
Tot ziens of Aju (verbastering van Adieu=met God) is bij de 
Roemenen: la revedere, spreek uit: larruvvudderre, de Hongaren 
zeggen: viszontlátásra = Wiesontlátáásrô   
 
Pas op: in Roemenië wordt eerst je familienaam  genoemd en daarna 
je roepnaam. Slomp Henk, wen er alvast aan! 

Waar komt onze uitdrukking “Ietsie pietsie” vandaan?  
Ruim 14.000 ondervoede zgn. ”transport-kinderen” uit Hongarije, 
werden voor drie maanden, verspreid over Nederland, opgevangen 
om aan te sterken. Ze leerden in de pleeggezinnen Nederlandse 
woordjes. En de Nederlanders Hongaarse, zoals ici pici: een klein 
beetje   

Maandelijks verschijnt een nieuwsbrief op de groepsapp, op de 
websites en in de kerkbladen van De Hoofdhof en de Sionskerk. 
 
Uw gift is welkom op rekeningnummer  NL58 RABO 0387 3804 42 ten 
name van PGB de Hoofdhof Zwolle, met vermelding: Jongerenreis 
Roemenië. 
 
Info: jongerenreiszwolle@gmail.com,  
Heidi Schröder: 06- 4525 4213 of Gerita de Visser 06-1306 0300. 
 
 
 

mailto:jongerenreiszwolle@gmail.com
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OOST-EUROPA NIEUWS 
Terugblik op 20 jaar geslaagde renovatie projecten 
In het midden van de negentiger jaren kregen de kerken in Oost-
Europa hun totaal verwaarloosde gebouwen terug die na de oorlog 
door de communistische overheden gevorderd waren. Zij hadden 
geen of te weinig geld om die te renoveren. Bovendien ontbrak het 
hun ook aan eigen initiatief, doordat ze nooit geacht werden 
zelfstandig te denken en te handelen.   
In 1997 stelde de commissie een bouwploeg samen die, met 
gemeenteleden ter plekke, gebouwen wilde renoveren voor 
schooltjes, gemeentezalen of doktersposten.  
Wij namen ook de kosten op ons op voorwaarde dat gemeenteleden 
ter plekke meehielpen. En die formule sloeg aan: in datzelfde jaar 
werd in het dorp Santimreu, in Roemenië, een oude school 
opgeknapt. De bouwploeg kwam enthousiast terug.  
 
Tot en met 2010 vergoedde  onze overheid 50 % van de bouwkosten. 
Er zijn in totaal 17 renovatieprojecten gerealiseerd: 11 in Roemenië, 3 
in Oekraïne, 2 in Servië en 1 in Slowakije. 
In twee weken tijd kon zo’n project niet afgebouwd worden, maar nu 
moest men zelf ter plekke het karwei afmaken.   
Al die jaren gingen mensen met diverse deskundigheid twee weken 
op stap en lieten daarmee zien dat samenwerken motiveert en 
verbroedert. Iemand zei: het werk dat jullie in een week verzetten, 
daar doen ze hier een maand over.  
 
Dit werk was niet mogelijk geweest zonder uw ruime steun en giften. 
En door de gebeden van het thuisfront en de gemeentes voor een 
behouden reis van de bouwploeg.     
De ontvangende gemeentes waren blij met en werden gestimuleerd 
door de geslaagde projecten. We zijn grote dank verschuldigd aan al 
de vrijwilligers die zich spontaan opgaven om gedurende 14 dagen 
met een bouwploeg mee te gaan. We kunnen terugzien op de goede 
resultaten van hun werk. Het is mooi om te zien wat geloof, hoop en 
liefde tussen mensen onderling teweeg kan brengen.  
 
Alle projecten met de bouwploeg vindt u op het overzicht op de 
afbeelding op het prikbord in de kerk.  
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Echter, de kosten voor een bouwploeg worden te hoog om dit elke 
twee jaar bij elkaar te sparen. En het eigen initiatief bevorderen is 
allicht minder actueel dan 20 jaar geleden. Bovendien is de generatie 
die met de bouwploeg meeging een stuk ouder geworden.  
Daarom heeft het bestuur gemeend om te moeten stoppen met het 
sturen van een bouwploeg. Vanaf nu moeten ze het zelf doen en 
gaan wij met uw hulp elk jaar enkele grote en kleine projecten 
financieel ondersteunen.  
Een andere keer vertellen we u daar meer over.  
 

Uw giften blijven daarom welkom op bankrek. nr. NL26RABO 041 35 
50 745 t.n.v. Protestantse Gemeente Zwolle t.g.v. Commissie Oost-
Europa. RSIN/Fiscaalnr. 002645105. 

Namens de Oost-Europa Commissie, 
 Gerry van Berkum, Dineke Rohaan,  
Jan Flokstra en Herman Lammersen 

 

COLLECTE OPBRENGSTEN 
De opbrengsten van de collecten in de afgelopen periode waren: 
27-01-19 Kerk            € 116,90 
27-01-19 Diaconie          € 141,80 
27-01-19 Avondmaalcollecte Berkumstede  €   84,30 
03-02-19 Werelddiaconaat        € 189,90 
03-02-19 Jeugd           € 138,35 
04-02-19 Koffie            €   54,50 
10-02-19 Kerk            € 169,48 
10-02-19 Diaconie          € 175,16 
17-02-19 Kerk In Actie / Ethiopië      € 187,95 
17-02-19 Kerk            € 129,75 
 

Collectebonnen 
- Collectebonnen zijn verkrijgbaar in vellen van 20 bonnen à € 2,00 
 (€40,00), 20 bonnen à €1,00 (€20,00) en van 20 bonnen à € 0,50 
 (€10,00). Graag opgave van het aantal vellen per waarde. 
- Bestellingen vanaf € 50,- door overboeking op Rabobankrekening 
 van de kerk: IBAN: NL 50 RABO 0313.5432.16 t.n.v. “Hoofdhof-
 gemeente inzake collectebonnen”, waarna u de bonnen krijgt 
 thuisbezorgd. Levertijd is maximaal 3 weken. 

 Gerard Gerritsen, College van Kerkrentmeesters 
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AGENDA 
22-02 t/m 
17-03  Inzamelingsactie Voedselbank 
 
02-03  Pannenkoekenrestaurant, Sionskerk     17.00 uur 
02-03  Etentje wijken 1, 2 en 5, de Hoofdhof      18.00 uur  
03-03  Sing-In, Ichthuskerk           19.00 uur 
10-03  Schrijfactie Amnesty International 
   in de hal van de kerk, na de morgendienst 
10-03  Muziek met een Plus, de Hoofdhof      15.00 uur 
18-03  Hoofdhofcafé, de Hoofdhof         21.00 uur 
28-03  Jaarlijkse wijkavond, wijk 6, de Hoofdhof    19.30 uur 
31-03  Paasgroetenactie, de Hoofdhof voor en na de 
   morgendienst 
 
07-04  Meezing Mattheüs, de Hoofdhof       15.00 uur 
13-04  Aan tafel!           18.00 – 21.00 uur 
14-04  E-meeting en taartproeverij, de Hoofdhof    09.30 uur 
 
22-05  Seniorenreisje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOPIJ DE HOOFDHOF 
Het volgende kerkblad verschijnt op 28 maart 2019 en bevat 
gegevens over de maand april 2019.  
U kunt uw kopij inleveren bij de heer J. Wagteveld, Eikenlaan 37, 
8024 CA, tel. 45 47 233 tot uiterlijk maandag 18 maart 2019. 
 
De redactie verzoekt u vriendelijk uw berichten schriftelijk in te leveren 
via e-mail: jaapwagteveld@hotmail.com 
 

mailto:jaapwagteveld@hotmail.com

