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DE HOOFDHOF BERKUM 

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

hoofdhof@gmail.com 
koster:     mw. T. van Well, Aureliavlinder 36, 8016 HB Zwolle    
                  tel.    421 47 06  
scriba:     dhr. J. Wagteveld, Eikenlaan 37, 8024 CA Zwolle 
      jaapwagteveld@hotmail.com     tel.   454 72 33 
administrateur: dhr. W. van der Meulen,       tel. 06-18441966 

w.meulen@home.nl 
internet:    www.hoofdhof.nl 
geestelijke verz.  Vacant 
Berkumstede:    
 
KERNTEAM PASTORAAT 

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

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

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

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

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

 

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

mailto:l.a.burggraaff@planet.nl
mailto:phelder@home.nl
mailto:jaapwagteveld@hotmail.com
mailto:w.meulen@home.nl
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KERKDIENSTEN 
 
Zondag 7 mei 
9.30 uur        Ds. A. Pietersma uit Zwolle 
Organist        Henk Hoeksema 
Muzikale medewerking   Hoofdhofkoor, o.l.v. Jaco Lips 
1e Collecte       Missionair Werk en Kerkgroei 
2e Collecte       Voor de Jeugd 
 
Zondag 14 mei 
9.30 uur        Ds. L.A. Burggraaff 
Organist        Henk Hoeksema 
1e Collecte       Voor de Diaconie/ 
          Stichting Vluchtelingenwerk Zwolle 
2e Collecte       Voor de Kerk 
 
Zondag 21 mei     E-meeting 
9.30 uur        Dhr. Johan Otten uit Hoge Hexel 
Organist        Fred Pals 
1e Collecte       Voor de Kerk 
2e Collecte       Voor de Bloemen 
  
Donderdag 25 mei    Hemelvaartsdag 
9.30 uur        Ds. L.A. Burggraaff 
Organist        Henk Hoeksema 
Collecte        Voor de Diaconie 
 
Zondag 28 mei     Heilig Avondmaal 
9.30 uur        Ds. L.A. Burggraaff 
Organist        Henk Hoeksema 
1e Collecte       Voor de Diaconie/Cordaid 
2e Collecte       Voor de Kerk 
15.00 uur Berkumstede  Ds. Maria Hukubun 

Heilig Avondmaal    
Organist        Henk Hoeksema   
Collecte        Voor de Diaconie/Cordaid 
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Zondag 4 juni    Eerste Pinksterdag 
Bevestiging ambtsdragers 

9.30 uur       Ds. L.A. Burggraaff 
Organist       Henk Hoeksema 
Muzikale medewerking  Klaas van der Wal met trompet en  

D-Vote o.l.v. Richard Schoonhoven.  
1e Collecte      Kerk in Actie: Zending 
2e Collecte      Voor de Kerk 
 
AMNESTY INTERNATIONAL 
Zondag 14 mei 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 
In de dienst van zondag 7 mei a.s. zal ds. A. Pietersma uit Zwolle, tel. 
454 33 81, als predikant optreden. Ds. Pietersma was tot zijn 
emeritaat,  april 2013, voorganger van de Open Kring in Stadshagen. 
Hij heeft eveneens de gemeenten Dirkshorn en Veenendaal gediend. 
De geboortedatum van ds. Pietersma is 9 april 1948. 
 
Zondag 21 mei a.s. hoopt de heer Johan Otten uit Hoge Hexel de 
dienst te leiden. Zie mededeling E-meeting. 

Kerkelijk Bureau / Klazien Helder 
 

KINDERNEVENDIENST 
Vijftig dagen lang is het ‘Paastijd’ in de kerk. Zeven keer zeven dagen 
plus één: voldoende keer voldoende dagen, en dan nog net wat meer. 
Het is een feest in alle volheid. De liturgische kleur is wit, als teken 
van het levenslicht dat ons met Pasen tegemoet komt. In deze weken 
lezen we bijzondere verhalen, waarin Jezus op een ongrijpbare 
manier aanwezig is. Hij geeft zijn leerlingen vrede mee, als blijvend 
teken van leven. Uit het Johannesevangelie lezen we ook woorden 
die Jezus al voor Pasen gesproken heeft en die na Pasen 
betekenisvol zijn.  
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Zondag 7 mei wordt Johannes 
16:16-23a gelezen. 
Wil je alles weten? 
Jezus vertelt zijn leerlingen dat 
Hij nog maar een korte tijd bij 
hen zal zijn. Daarna zullen ze 
Hem terugzien. Dat roept meer 
vragen op dan antwoorden: 
Hoezo ‘korte tijd’? En wat 
betekent het dat Hij naar de 

Vader gaat? Geloven bestaat voor een belangrijk deel uit vragen. 
Maar Jezus vertelt over een tijd voorbij de vragen. 
 
Het thema van zondag 14 mei is 
‘Waar ga je heen?’  
Elke dag opnieuw gaan we 
verschillende kanten op, om 
uiteindelijk weer terug te komen 
waar we ons thuis voelen. Hoe 
bepaal je waar je heen gaat? 
Hoeveel weet je over de plek waar 
je terecht komt? Waarom verlang 
je er op den duur vaak naar om weer ‘thuis’ te komen?  
We lezen Johannes 16: 5-15. 

 
Op zondag 21 mei gaat de Bijbel 
open bij Johannes 16. We lezen de 
verzen 23b tot 30. 
Het thema is Vraag het maar! 
Jezus vertelt zijn leerlingen dat ze 
de Vader alles kunnen vragen – Hij 
zal het ze geven. In de kerk bidden 
we elke zondag opnieuw. We bidden 
voor onszelf, voor de mensen uit 

onze omgeving, maar ook voor mensen op andere plekken in de 
wereld die we helemaal niet kennen. We geloven dat God al die 
gebeden hoort. 
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Houd je mond niet! 
Jezus vertelt zijn leerlingen dat 
ze alles wat ze gehoord hebben 
aan andere mensen kunnen 
vertellen. Zo komt iedereen te 
weten dat God van de mensen 
houdt. Hierover gaat het op 
zondag 28 mei. We gaan 
Johannes 15: 26-16: 4 lezen. 
 
VAN DE DIACONIE 
In de maand mei 2017 doet de diaconie een beroep op u voor de 
volgende collectes. 

14 mei a.s.: Stichting Vluchtelingenwerk Zwolle 
Vluchtelingen die Nederland binnenkomen moeten worden 
opgevangen. Wie zijn land ontvlucht en zijn familie achterlaat, hier 
binnenkomt met weinig of geen bezittingen en vaak nog met de angst 
om het hart, de taal niet spreekt en de gewoonten niet kent, die heeft 
hulp nodig. Hulp voor onderdak, taalonderwijs en voor verwerking van 
trauma’s enz. De stichting heeft dit geld hard nodig voor deze hulp en 
opvang. 
 

25 mei a.s. 
Op Hemelvaartsdag wordt gecollecteerd voor uw eigen diaconie. 

  

28 mei a,s.: Cordaid 
Bijna een kwart van de wereldbevolking leeft in armoede. Zij zijn het 
meest kwetsbaar voor natuurrampen, oorlog en geweld. Daarom zet 
Cordaid zich voor deze mensen in. Cordaid werkt in die fragiele 
gebieden, ondanks dat het daar moeilijk is om duurzame ontwikkeling 
mogelijk te maken. We willen dat ieder mens kans heeft op een veilig 
en menswaardig bestaan, met toegang tot gezondheidszorg, 
onderwijs en economische kansen. Onze speciale aandacht gaat uit 
naar ondernemers, vrouwen en jongeren. Juist zij zijn de aanjagers 
van vrede en welvaart. Cordaid werkt met de lokale bevolking, want 
zij weet wat ter plekke echt nodig is en wat werkt.  

Namens de diaconie, 
Jan Flokstra 
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E-MEETING OP ZONDAGMORGEN 21 MEI A.S. 
Zoals u in het aprilnummer van het Hoofdhof Mededelingenblad hebt 
kunnen lezen willen we op zondagmorgen 21 mei a.s. een speciale 
viering houden, een zgn. E-meeting. 
 

Het thema van deze viering is BOOT. Een alledaags concreet thema 
waardoor er veel associaties kunnen worden gelegd. Ook de 
gemeente komt zelf in beweging. Er komt bv. een voorbedenboek te 
liggen zodat een ieder die dat wil daarin een voorbede op kan 
schrijven; dat wordt later in de dienst gebruikt.   
 

Iedereen is van harte welkom. Groot of klein, Oud of jong. We 
proberen er een aantrekkelijke viering van te maken. Johan Otten uit 
Hoge Hexel doet de overdenking. Hij doet de theologie-opleiding aan 
de Christelijke Hogeschool in Ede. 
 

Ook zullen jonge mensen meewerken aan de viering. Vast staat in 
ieder geval dat Marjet en Nienke Zijlstra een muzikale bijdrage zullen 
leveren en dat Harmke Buijs de schriftlezing zal gaan verzorgen. 
 

De kerkdeuren gaan om 9.00 uur open en we beginnen om 9.30 uur. 
Meer bijzonderheden over deze meeting vindt u zoals gezegd in het 
aprilnummer. 

De voorbereidingsgroep,  
Erik Lanning, Peter de Waal, Jan Visser,  
Fred Pals, Bart Buys en Hans Veenema 

 
SENIORENTHEE  
Donderdag 18 mei a.s. om 14.30 uur 
Deze keer een interessante lezing over het orthopedisch werk van 
Mercy Ships. 
Deze organisatie biedt operaties, verzorging en therapieën aan. 
Vooral aan tientallen kinderen met ernstig misvormde benen en 
klompvoeten.  
Aan boord van de Africa Mercy bevinden zich chirurgen, verpleeg-
kundigen,  fysiotherapeuten en vele vrijwilligers. 
Door armoede worden deze kinderen vaak verstoten. Dankzij 
efficiënte hulp krijgen veel mensen weer een kans. 

Namens de commissie, 
Riek Hoeksema 
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VERANTWOORDING DIACONIE 
De collecteopbrengst ten bedrage van € 169,74 gehouden op 26 
februari was bestemd voor uw eigen diaconie. 
Op 5 maart werd gecollecteerd voor kinderen en jongeren in de knel 
in de Glind, de opbrengst hiervoor was € 189,61, de diaconie heeft 
voor dit doel € 200,00 overgemaakt. 
De collecte gehouden voor de Voedselbank op 12 maart heeft incl. 
een gift € 500,01 opgebracht, dit enorme bedrag is inmiddels 
doorbetaald. 
De collecte van 26 maart, met als bestemming het werk van de 
Pauluskerk in Rotterdam, gaf een bedrag te zien van € 183,85. Voor 
dit doel is daarom € 200,00 overgemaakt naar Kerk in Actie voor 
ondersteuning van dit werk. 
 
Wederom hartelijk dank namens alle diakenen voor al deze financiële 
gaven, en wat aan goederen werd binnengebracht voor de Zwolse 
Voedselbank.

Jan Visscher, penningmeester 
 
AFSCHEID 
Beste mensen, 
Sinds maart 2006 was ik werkzaam als geestelijk verzorger in 
Berkumstede/de Wissel. Het waren 11 jaren met mooie momenten, 
indrukwekkende gebeurtenissen, bijzondere ontmoetingen en 
inspirerende gesprekken. 
Met ingang van 1 mei heb ik echter een andere baan aangeboden 
gekregen, en dat betekent dat ik Berkumstede ga verlaten.  
Op dit moment is nog niet duidelijk op welke wijze mijn 
werkzaamheden worden overgenomen.  
 

Ik wens u alle goeds en ‘Ga met God en Hij zal met je zijn!’ 
 
Met vriendelijke groet, 
Geestelijk verzorger Driezorg 
Locaties Berkumstede, Havezate en Westenhage 

Esther Pierik 
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ROMMELMARKT BERKUM                                      

                                     
 
Wanneer  
Hoe laat  
Waar   
Opbrengst  

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
Help mee. 
Zelf gebakken cake, appeltaart, boterkoek aanbieden. Graag.  
Voor bij de koffie/thee of als prijs bij het Rad van Avontuur. 

Verkoop van:  Voorzieningen: 
Huisraad    Koffie, thee, fris 
Kleding     Food (binnen en buiten) 
Klein meubilair  Rad van Avontuur 
Speelgoed 
Elektrische apparatuur 

 

Tot donderdag 11 mei 2017 staan we weer 
klaar voor het ophalen van spullen ten 
behoeve van onze Rommelmarkt op 
zaterdag 13 mei a.s. in de Hoofdhofkerk. 
 
Neem contact op met één van de 
hieronder vermelde contactpersonen. 
Jan Bartels   tel.: 038-4525174   
Jan Flokstra  tel.: 038-4550006  
Aart Schippers   tel.: 038-4536880 
 

Zaterdag 13 mei 2017 
Van 09.00 tot 13.00 uur 
Hoofdhofkerk, Kerkweg 26, Zwolle 
Stichting ’t Hoefijzer 
Stichting Tsjernobylkinderen Zwolle 
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EEN JEUGDWERKER VOOR DE HOOFDHOF 
Het heeft langer geduurd dan gehoopt, maar nu is het dan toch zover: 
onze gemeente heeft een jeugdwerker aangesteld. De 
sollicitatiecommissie, bestaande uit Bart Buijs, Hannah Gerritsen, Jan 
Visser, Margriet Vogel en ondergetekende, heeft in totaal met drie 
kandidaten gesproken.  
 

De eerste was een interne kandidaat uit de interne pool van JOP (de 
landelijke organisatie voor jeugdwerk van de PKN). Deze persoon 
leek ons niet optimaal geschikt, waarna JOP een externe vacature 
heeft uitgezet. Dit kostte helaas enkele maanden extra, maar leverde 
wel twee geschikte kandidaten op, die beiden op gesprek zijn 
geweest.  
 

Uiteindelijk hebben we gekozen voor Heidi Schröder. Zij woont in 
Zwolle en is sinds 2010 werkzaam als jeugdwerker, eerst in Heino en 
vanaf 2014 in Deventer en Emmeloord. Ze zal vanaf 15 mei twee 
dagen per week aan de slag gaan in onze gemeente. De bedoeling is 
dat ze ons de komende twee jaar zal helpen ons jeugdwerk vorm en 
inhoud te geven, zodat De Hoofdhof ook voor jongeren en kinderen 
een levend(ig)e en aantrekkelijke gemeente blijft. 
 

Ik wil de leden van de sollicitatiecommissie hartelijk bedanken, dat zij 
in hun drukke agenda’s toch tijd  wisten te reserveren voor de 
sollicitatiegesprekken. Ik hoop dat Heidi’s komst voor hen een 
stimulans zal zijn om door te gaan met hun eigen bijdrage aan het 
jeugdwerk. 

Met vriendelijke groet, 
Theo Zijlstra 

 
SENIORENREISJE OP 17 MEI A.S. 
Hoera, het is weer bijna zover …. Ook voor dit jaar is er een leuk 
reisje voorbereid voor de 65 en 70 plussers. 
We vertrekken om 13.00 uur vanaf de Hoofdhof en krijgen onderweg 
koffie en thee. De middag wordt afgesloten met een koffietafel. Er 
wordt van u een bijdrage gevraagd van € 15,00. 
 

De voorbereidingscommissie, 
Anne Schippers en Barend ten Have 
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MUZIEK MET EEN PLUS IN DE HOOFDHOF 

Een terugblik op de Meezing-Mattheüs 

De Mattheüs Passion in een nieuw jasje, zo 
mocht je de Meezing-Mattheüs gerust noemen.  

Samen met leden van het orkest Musica Michaelis,  mezzosopraan 
Sara Klein Horsman en onze eigen Jan Visser in de rol van de 
evangelist  werd een verkorte versie van de Mattheüs Passion 
uitgevoerd.   

Acht koralen, gezongen door het projectkoor onder leiding van 
Jantine Kramer, drie alt-aria's en de prachtige begeleiding van Musica 
Michaelis werden door Jan Visser op een indringende manier aan 
elkaar gesproken en verbeeld  zodat het complete verhaal van de 
Mattheüs Passion als een huis overeind stond. 

Een aantal reacties uit het publiek waren verbluffend: 

 Wat heb ik genoten van deze vorm van de Mattheüs Passion. 
Niet meer een lange zit van drieënhalf uur, maar een 
compacte uitvoering met toch het complete verhaal.  

 Wij hebben enorm genoten van de prachtige, duidelijke 
verhalenverteller, het geweldige gelegenheidskoor en de 
bijzonder gevoelig spelende muzikanten. Het was voor ons 
een hele fijne middag.  

 Door een verteller het verhaal van de evangelist te laten 
presenteren, kwam het verhaal van het lijden en sterven van 
Jezus wel zeer dichtbij. Een geweldige manier om van Bach te 
genieten.  

 
Deze manier om de Mattheüs Passion uit te voeren trok de 
belangstelling van de pers. In onze lokale krant werd het twee 
pagina's breed uitgemeten, en Radio 1 maakte er een item van, 
weliswaar uitgezonden om zes uur 's ochtends op paasmorgen, maar 
toch. 
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We zijn er van overtuigd, dat deze verkorte versie van de Mattheüs 
Passion een plaats verdient tussen alle andere manieren om de 
Passietijd te beleven, of het nu gaat om een volledige Mattheüs 
Passion van J.S. Bach of The Passion van de EO/NCRV, onze  "Zap-
Mattheüs" (volgens De Stentor) hoort er ook bij. 
Het laatste concert in dit seizoen 
Muziek met een Plus sluit het eerste seizoen van zeven concerten af 
met een geweldig Zwols concert. 
Op 21 mei a.s. zal voor u optreden het complete Jeugd-
symfonieorkest De Vuurvogel (90 man sterk). Zoals bekend vragen 
we altijd aan de artiesten om een "Plus" aan hun optreden toe te 
voegen.  De Vuurvogel neemt een geweldige Plus mee. Samen met 
het orkest zal de Zwolse singer-songwriter Karel J. Schepers met zijn 
band optreden.  
Het concert van de Vuurvogel wordt mede mogelijk gemaakt door 
sponsoring van Renault Oving en een subsidie van de Stichting Het 
Hervormd Weeshuis Zwolle. Hierdoor hebben we de entreeprijs laag 
kunnen houden (volwassenen 10 euro, kinderen 5 euro). 
 
Het nieuwe seizoen 2017-2018 
Het programma voor het seizoen 2017-2018 is rond! Vanaf 
september tot en mei volgend jaar staan er weer acht verschillende 
concerten op het programma. En reken maar dat we weer 
fantastische optredens  voor u in petto hebben! 
Het nieuwe  programma wordt gepresenteerd tijdens het concert van 
de Vuurvogel. 
U kunt het te zijner tijd ook aanvragen op de website 
www.muziekmeteenplus.nl of door een mailtje te sturen naar 
muziekmeteenplus@gmail.com.  
Alle nieuwtjes rondom de concerten kunt u ook ontvangen via de 
nieuwsbrief; uw e-mailadres doorgeven is voldoende.  
 

VERJAARDAGSFONDS 
Ter ondersteuning van projecten in Oost- Europa is in het 1e kwartaal 
van 2017 aan bonnen en contanten een bedrag van € 317,07 binnen-
gekomen. 

Dick Blom 

file:///D:/Mijn%20Documenten/Alles%20Muziek%20met%20een%20plus/www.muziekmeteenplus.nl
file:///D:/Mijn%20Documenten/Alles%20Muziek%20met%20een%20plus/muziekmeteenplus@gmail.com
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GOED GAAN 
 
 

 
Een stem loodst je dwars door 

een netwerk van wegen 

en wijst je de weg in het drukke verkeer 

een goed navigatiesysteem is een zegen 

en ergens verdwalen dat kan haast niet meer. 

 

De stem geeft je aan hoe je ’t beste kunt rijden 

maar zelf verantwoordelijk blijf je altijd 

je kunt je niet blindelings voort laten leiden 

kijk goed om je heen, want jij bent het die rijdt. 

 

Als jij je, afhankelijk, de weg uit laat leggen 

de route met andere ogen bekijkt 

aan ’t eind van de reis zal de stem tot je zeggen 

stop hier maar, je bent er: bestemming bereikt. 

 

Uit: Goed gaan van Irene Jonker 
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EEN FINANCIËLE BIJDRAGE BIJ ROUWDIENSTEN 
In de afgelopen maanden hebben het Kernteam Beheer en Financiën 
en de Kerkenraad zich gebogen over een besluit van een jaar of 15 
geleden met betrekking tot het in rekening brengen van kosten voor 
het gebruik van ons kerkgebouw bij een uitvaart.  

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

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

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

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

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

Namens Kerkenraad en College van Kerkrentmeesters, 
Gerard Gerritsen 
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COLLECTE OPBRENGSTEN 
12-03-27 Kerk in Actie Zending 217,42 
12-03-17 Diaconie "Voedselbank" 228,78 
19-03-17 Kerk 130,16 
19-03-17 Kerk in Actie "Werelddiaconaat - Moldavië" 194,17 
19-03-17 Koffie   44,00 
26-03-17 Kerk in Actie Binnenlands Diaconaat 183,85 
26-03-17 Kerk 145,20 
02-04-17 Kerk 202,85 
02-04-17 Jeugd 160,47 
03-04-17 Koffie   34,50 
 
COLLECTEBONNEN NODIG?  
Graag voor uw bestellingen onderstaand rekening nummer gebruiken. 
NL 50 RABO 0313.5432.16 t.n.v. “Hoofdhofgemeente inzake 
collectebonnen”. 
 
 Collectebonnen zijn verkrijgbaar in vellen van 20 bonnen à € 1,-    
   (€ 20,-) en van 20 bonnen à € 0,50 (€ 10,-). 
 Bestellingen vanaf € 50,- door overboeking op de    

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. 

College van Kerkrentmeesters, 
Gerard Gerritsen 

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 

mailto:hoofdhof@gmail.com
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- 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 

 

 
TAAL OP DE TONG 

 
Taal op de tong, een loflied op de lippen 

prijs ik de dag voordat het avond is. 
 

Gij die uw Naam eer aandoet op de aarde, 
ik zing de lof van uw verrijzenis. 

 
Gaat er een licht de duisternis te boven, 
een zon die nacht en nevel overwint – 

 
ik loof het vuur dat neerdaalt uit de hoogte 

en ook in mij een nieuwe dag begint. 
 
 

Uit: Olijftak van Jaap Zijlstra 
 
AGENDA 
13-05  Rommelmarkt Berkum, de Hoofdhof      09.00 – 
                    13.00 uur 
14-05  Schrijfactie Amnesty International, 
   in de hal van de kerk, na de morgendienst 
17-05  Seniorenreisje vanaf de Hoofdhof       13.00 uur 
18-05  Seniorenthee, de Hoofdhof         14.30 uur 
21-05  E-meeting, de Hoofdhof          09.30 uur 
21-05  Muziek met een + “De Vuurvogel”, de Hoofdhof 15.00 uur 
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KOPIJ DE HOOFDHOF 
Het volgende kerkblad verschijnt op 29 mei 2017 en bevat gegevens 
over de maand juni 2017.  
U kunt uw kopij inleveren bij de heer J. Wagteveld, Eikenlaan 37, 
8024 CA, tel. 45 47 233 tot uiterlijk maandag 22 mei 2017. 
 
De redactie verzoekt u vriendelijk uw berichten schriftelijk in te 
leveren via e-mail: jaapwagteveld@hotmail.com 
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