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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:     dhr. B. Dingjan         tel.  038-2001100 

 

KERNTEAM PASTORAAT 

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

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

 

KERKTELEFOON 

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

LITURGIE GROOT LETTERTYPE 

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

 

KOFFIEDRINKEN 

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

 

BANKREKENINGNUMMERS                           
Hoofdhofgemeente Zwolle            Rabobank:  NL71RABO 0377350893    
Hoofdhofgemeente inzake collectebonnen          Rabobank   NL50RABO 0313543216 
Diaconie PGB De Hoofdhof Zwolle          Rabobank:  NL58RABO 0387380442 
Diaconie Hoofdhofgemeente Zwolle t.b.v. ZWO  Rabobank:  NL05RABO 0373710992 
Kernteam Jongeren Hoofdhofgemeente Zwolle   ABNAMRO:NL49ABNA 0584963319  
 

 

mailto:phelder@home.nl
mailto:jaapwagteveld@hotmail.com
mailto:w.meulen@home.nl
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KERKDIENSTEN 
Zondag 5 mei    
9.30 uur       Ds. A. Pietersma uit Zwolle 
Organist       Robert Helder 
Muzikale medewerking  Music Ardore uit Nieuwleusen 
1e Collecte      Voor de Diaconie/Noodhulp Syrië  
2e Collecte      Voor de Jeugd 
Jeugd       Voor kinderen van de basisschool een  

  werktasje op te halen in de hal. 
 
Zondag 12 mei 
9.30 uur       Ds. S. Zijlstra uit Heemstede 
Organist       Gert de Jong 
Muzikale medewerking  Blokfluitgroep FEW uit Wezep 
1e Collecte      Voor de Kerk 
2e Collecte      Voor de Diaconie 
Jeugd       Kindernevendienst, Jeugdkerk  
 
Zondag 19 mei 
9.30 uur       Ds. F.D. Meijnhardt uit Leersum 
Organist       Jan Post 
1e Collecte      Voor de Diaconie/Stichting Hart voor Zwolle  
2e Collecte      Voor de Kerk 
Jeugd       Kindernevendienst  
 
Zondag 26 mei    Bevestiging Ds. M. Rohaan-Bisperink 
9.30 uur       Ds. Marjan de Vries uit Naaldwijk 
Organist       Gert de Jong 
Muzikale medewerking  Hoofdhofkoor o.l.v. Jaco Lips  
         D-Vote o.l.v. Richard Schoonhoven 
         Amicanto 
1e Collecte         Voor de Kerk 
2e Collecte      Voor de Diaconie 
Jeugd       Kindernevendienst, Jeugdkerk  
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Zondag 2 juni    Heilig Avondmaal 
9.30 uur       Ds. P. Wolthaus uit Zutphen 
Organist       Jan Post 
1e Collecte      Voor de Diaconie   
2e Collecte      Voor de Jeugd 
Jeugd       Kindernevendienst 
15.00 uur Berkumstede Ds. M. Hukubun 
Organist       Dhr. B. van der Linde 
 

AMNESTY INTERNATIONAL 
Zondag 12 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 
Op zondag 5 mei a.s. hoopt ds. Ale Pietersma uit Zwolle, tel. 454 33 
81, in de dienst voor te gaan. 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. 
 

Op zondag 12 mei a.s. zal ds. Sicco Zijlstra uit Heemstede, tel. 023-
5246169, de voorganger zijn. Sinds 2006 is hij predikant van de 
Pelgrimkerk in  Haarlem-West. Ds. Zijlstra is geboren op 17 december 
1961. 
 

Ds. F.D. Meijnhardt uit Leersum, tel. 0343-411 719, kunt u verwachten 
in de dienst van zondag 19 mei a.s. Hij is geboren op 18 november 
1945. Ds. Meijnhardt heeft gestaan in de gemeenten Reeuwijk, 
Oosterbeek, Veenendaal en Heemstede en is sinds 1 mei 2009 met 
emeritaat. 
. 

In de dienst van zondag 26 mei a.s. zal ds. Marijn Rohaan-Bisperink 
als predikant worden verbonden aan de Protestantse Gemeente “de 
Hoofdhof” te Berkum. De dienst zal worden geleid door ds. Marjan de 
Vries. Zij is geboren in 1986 te Ermelo, heeft gestudeerd aan de 
Theologische Universiteit in Kampen. Ds. de Vries heeft in de 
gemeente Kapelle-Biezelingen-Eversdijk gestaan en is per 18 februari 
2018 verbonden als predikant aan de Ontmoetingskerk te Naaldwijk. 
 

Kerkelijk Bureau / Klazien Helder 
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AAN DE GEMEENTE VAN DE HOOFDHOF 
Op 26 mei a.s. wordt ds. Marijn Rohaan-Bisperink als predikant 
verbonden aan onze Hoofdhof.  
U bent van harte uitgenodigd en welkom in deze dienst.  
De bevestiging zal plaatsvinden door ds. Marjan de Vries uit 
Naaldwijk. 
Na de bevestiging zal ds. Marijn Rohaan de dienst verder voortzetten. 
 

De intredecommissie vraagt u om, als u kunt, een bijdrage te leveren 
aan deze feestelijke viering door cake of koek te bakken. Als u 
hieraan wilt meewerken dan graag dit even via de mail melden bij 
Joke Hoekstra. Haar mailadres is hoekstrajo@live.nl 
 

Na de dienst kunt u ds. Marijn Rohaan, haar echtgenoot Hans 
Bisperink en de kinderen Anne-Roos en Thijn feliciteren onder genot 
van koffie/thee met zelfgemaakte cake of koek. 
 

De Intredecommissie 
 
NIEUWS UIT HET KERNTEAM EREDIENST  
voor de maand mei 2019 
 
Op zondag 5 mei a.s. zal medewerking worden verleend door Fanfare 
ensemble Music Ardore uit Nieuwleusen. 
 
Op zondag 12 mei a.s. werkt mee Blokfluitgroep FEW. 
Blokfluitensemble FEW is samengesteld uit gevorderde en voormalige 
leerlingen van de Wezepse Blokfluitopleiding FEW. Het ensemble 
speelt oude en moderne muziek op een 40-tal verschillende blokfluiten 
variërend van de sopranino (een piepklein fluitje van maar 17 cm) tot 
de grootbas in F (meer dan twee meter lang), en alles daar tussenin. 
Het gebruik van dit indrukwekkend uitgebreide instrumentarium geeft 
de mogelijkheid tot een enorme variatie in klankkleur en effecten. 
Op concoursen behaalde Blokfluitensemble FEW diverse prijzen. Ook  
heeft FEW regelmatig meegewerkt aan radio- en televisieopnames. 
Blokfluitensemble FEW ontplooit veel verschillende activiteiten: het 
ensemble treedt op in avondvullende concerten, maar kan evengoed 
feestelijke gelegenheden opluisteren. Ook levert FEW regelmatig een 
muzikale bijdrage aan kerkdiensten. 
 
 

mailto:hoekstrajo@live.nl
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Wist u dat: 
er elke zondag meer dan 60 mensen rechtstreeks verbonden zijn met 
de Hoofdhof tijdens de ochtenddienst? 
 
Wist u ook dat het dan voor de dienst een enorm lawaai is van druk 
pratende mensen? 
We werden er op geattendeerd door kijkers en luisteraars. 
 
Fijn dat er zo'n goed contact is tussen de gemeenteleden, maar 
misschien is het een idee om de laatste 5 minuten voor aanvang van 
de dienst wat rustiger te worden en te luisteren naar het orgelspel om 
zo in alle rust ons voor te bereiden op de dienst. 
 

Namens Kernteam Eredienst, 
Hans Veenema 

 
VERANTWOORDING DIACONIE 
Tijdens de ochtenddiensten van 10 en 31 maart zijn er collectes voor 
de bloemen gehouden.  
De opbrengst is geweest € 140,50 en € 125,75. 
 
Op 17 maart is er gecollecteerd voor uw eigen diaconie, ontvangen 
een bedrag van € 134,41. 
 
Het doel van de collecte op 24 maart was de Stichting Voor Elkaar in 
Zwolle, deze organisatie houdt zich bezig met ondersteuning van de 
projecten zoals, schuldhulpmaatje, jobhulpmaatje en participatie-
maatje. Na telling van de collecte bleef de teller staan op € 191,85 en 
is door de diaconie, met een aanvulling vanuit haar eigen middelen, 
naar deze stichting overgemaakt een bedrag van € 300,00. 
  
Namens alle ontvangers en uw diakenen een ‘hartelijk dank’ voor al 
deze gaven. 

 
Jan Visscher,  

penningmeester 
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VAN DE DIACONIE 
In de maand mei doet de diaconie een beroep op u voor de volgende 
collectes: 
 
Zondag 5 mei a.s. / Noodhulp Syrië 
Op 5 mei vieren we onze vrijheid. Het is bijzonder waardevol om dat 
uitbundig te doen, want vrijheid is niet vanzelfsprekend. Zo lijden in 
Syrië miljoenen mensen onder de burgeroorlog die al zeven jaar 
duurt. Ook Syrische kerken en gemeenten zijn zwaar getroffen.  
 
Toch kiezen zij ervoor om in deze tijden van nood een helper te zijn. 
Zij bieden noodhulp met voedsel, water en medische zorg. Daarnaast 
staan zij mensen bij die voorzichtig terugkeren naar veilige gebieden, 
bijvoorbeeld met vakopleidingen of leningen om een eigen bedrijf te 
starten.  
Graag willen we deze collecte van harte bij u aanbevelen. 
 
Zondag 12 mei a.s. / Eigen diaconie 
Op deze zondag wordt er gecollecteerd voor de eigen diaconie. 
 
Zondag 19 mei a.s. / Stichting Hart voor Zwolle 
Stichting Hart voor Zwolle verbindt jongeren aan kwetsbare 
Zwollenaren. Zij inspireert jongeren om zich vrijwillig in te zetten voor 
hun medebewoners en zij verbindt deze jongeren met mensen die 
zelf geen netwerk hebben en hun hulp goed kunnen gebruiken.  
 
Het jongerennetwerk biedt hulp en netwerk aan stadgenoten die dat 
nodig hebben: jongeren klussen o.a. in een tuin, doen boodschappen 
voor eenzame ouderen, kijken voetbal met dak- en thuislozen of 
ondernemen activiteiten met vluchtelingen. 
 
Zondag 26 mei a.s. / Eigen diaconie 
Op deze zondag wordt er gecollecteerd voor de eigen diaconie. 
 

Namens de diaconie, 
Miny Veenema 
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SENIORENREISJE 2019 
Ook dit jaar is er weer voor de 70-plussers een leuk uitstapje voor-
bereid, dat zal zijn op woensdag 22 mei a.s. 
 
Bent u een paar jaar jonger en wilt u ook graag mee? Dan bent u van 
harte uitgenodigd. Ook een vriend/vriendin, buur of kennis mogen 
mee. Waar we heen gaan is nog een verrassing. 
 

Voor koffie of thee wordt gezorgd. De middag wordt afgesloten met 
een koffietafel. Er wordt van u een bijdrage van € 15,00 per persoon 
gevraagd. We hopen op een gezellige middag. 
 

We vertrekken om 13.00 uur vanaf de Hoofdhof. 
 
U krijgt van ons nog een persoonlijke uitnodiging. 
 

Namens de Diaconie,  
Barend ten Have en Anne Schippers 

 
AFSCHEID 
Twee jaar geleden werd ik welkom geheten tijdens een E-meeting in 
de Hoofdhof. Na werkzaam te zijn geweest in grotere wijk- en 
stadsgemeenten, vond ik het fijn in een relatief kleine gemeente 
terecht te komen. Ik heb me thuis gevoeld in de Hoofdhof. Vooral 
vanwege de fijne contacten die zijn opgebouwd in de loop van de tijd. 
Ik heb in mijn werk als jeugdwerker altijd de persoonlijke contacten 
het meest belangrijk gevonden. Ik ben blij dat ik twee jaar lang op kon 
trekken met jongeren in en rondom deze gemeente, heb waardevolle 
gesprekken gevoerd, geleerd van hun verfrissende kijk op geloof en 
kerk. Ik hoop dat ik een steentje kon bijdragen aan het jeugdwerk, 
door deze persoonlijke relaties met jongeren en door het gesprek met 
mensen die betrokken zijn bij het jeugdwerk of anderszins.  
Het voelde vreemd toen het einde van mijn contract naderde. Dat 
betekent namelijk dat contacten ook weer verbroken zouden worden. 
Een van de lastigste aspecten van het werk als jeugdwerker, ervaar ik 
weer.  
 

Maar ik kijk ook uit naar een nieuw begin. Dat zal zijn bij de PG 
Swifterbant, waar ik aangesteld zal worden als pastoraal werker.  
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Dit keer zal ik me ook met ouderenpastoraat bezig houden. Dat zie ik 
als een leerzame uitdaging, en ik ben blij dat mij de kans gegeven 
wordt mij breder in te zetten.  
Ik wil via deze weg iedereen bedanken. Allereerst de kinderen en 
jongeren: voor jullie openheid, veelkleurigheid, vertrouwen en 
enthousiasme. En alle mensen die hart hebben voor jeugdwerk: die 
zich ervoor inzetten, maar ook hen die in gebed en gedachten het 
jeugdwerk een warm hart toedragen. Ik ben ook erg dankbaar voor 
alle blijken van medeleven rondom de geboorte van Martha, die 
inmiddels alweer ruim 10 maanden oud is! 
 

Wat fijn dat heel snel een nieuwe predikante verwelkomd kan worden 
in de Hoofdhof; ik wens jullie van harte een hele mooie tijd samen toe, 
en hoop dat de gemeente, jong én ouder, elkaar blijft vasthouden, 
bemoedigen en ondersteunen in de zoektocht naar God. Ik hoop jullie 
te treffen tijdens mijn officiële afscheid, op zondag 19 mei a.s. 
Graag tot ziens! 
 

Hartelijke groet, Heidi Schröder 
 
 

IN HET ZONNETJE 
Veel gemeenteleden mochten het afgelopen 
seizoen delen in de oogst uit de moestuinen van 
de Hoofdhof. Na noeste arbeid van Joop van der 
Meulen, Fam. Woudsma, Fam. Heideveld, Fam. 
Lubben, Fam. Aaldenberg, Fam. van der Waal 
en Coby Bartels. 
Zondag 14 april jl. kregen zij een extra bloemetje 

uit andermans tuin. Zeer terecht want zonder hen was de oogst niet 
zoveel geweest. 
Vandaar deze zonnestralen, die de moestuin maar zeker ook jullie 
hebben verdiend. Heel erg bedankt. 
Wij wensen de nieuwe moestuinbebouwers voor het komende jaar 
een rijke oogst toe. 
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JEUGDKERK EN MEET & EAT 
Als we als gemeente willen dat er mooi aanbod voor de jongeren in 
de tienerleeftijd 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! 
De eerstvolgende jeugdkerkochtenden zijn op: 12 en 19 mei. En 
daarna op 2 en 16 juni. 
 
Neem voor meer info over de jeugdkerk contact op met Jan Visser: 
jnvssr0@gmail.com  
 
De eerstvolgende meet & eat is op zondagavond 26 mei, o.l.v. 
Margriet Vogel.  
 

Voor de zomervakantie is er nog een meet & eat op zondag 30 juni, 
o.l.v. Hannah Gerritsen.  
 

Neem voor meer info over de meet & eat avonden contact op met 
Margriet Vogel: margriet.vogel@home.nl  
 
EXAMENKANDIDATEN GEZOCHT! 
Net als voorgaande jaren willen we graag inventariseren wie er 
examen doet. Wij steken deze bikkels graag een hart onder de riem 
en bieden iedereen na afloop een presentje aan. Hiervoor vragen wij 
jouw en uw hulp: doe jij examen of ken jij iemand uit de gemeente die 
examen doet (een zoon of dochter, vriendin of vriend, buurman of 
vrouw etc), vragen we je dit door te geven. Zo hopen we een zo 
compleet mogelijk beeld te krijgen van alle examenkandidaten van dit 
jaar. 
 

mailto:jnvssr0@gmail.com
mailto:margriet.vogel@home.nl
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Graag even een mailtje naar Margriet Vogel: margriet.vogel@home.nl 
Of zet de naam van de examenkandidaat op de lijst die hangt op het 
bord in de hal. 
Hetzelfde geldt voor ‘overstappers’; kent u een gemeentelid dat deze 
zomer afscheid neemt van de basisschoolschool en de overstap 
maakt naar de brugklas? We horen het graag via bovenstaand 
mailadres. 

Heidi Schröder 
 
DODENHERDENKING HAERSTERVEERWEG, 4 MEI  2019 
Aanstaande zaterdag 4 mei vindt de Nationale Herdenking van de 
slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog plaats en van oorlogs-
situaties en vredesmissies nadien.  
 
Vanuit de wijk Berkum wordt er bij het monument aan de 
Haersterveerweg aandacht besteed aan dit feit en aan een 7-tal jonge 
mannen uit deze regio, die daar in 1944 gefusilleerd zijn.  
De herdenking start om 19.50 uur. Hebt u belangstelling, dan kunt u 
zich daar rechtstreeks naar toe begeven of desgewenst meelopen 
vanaf het winkelplein om 19.25 uur. 

Namens de initiatiefgroep,  
‘Herdenking 4 mei Haersterveerweg’, 

Wim van der Meulen 
 

“MENSEN VAN HOOP” 
Christenen in Rwanda 
  
Dat is de titel van het boekje van Kerk in Actie dat ik de vorige maand 
noemde. Gemakkelijk leesbaar en duidelijk beschreven welke 
factoren de genocide veroorzaakten. Maar ook dat er hard gewerkt 
wordt aan een nieuwe toekomst door overheid en kerken. Waar 
aandacht is voor de trauma's en haat, maar ook voor verzoening. 
Meer dan de helft van de bevolking is jong en heeft de genocide niet 
bewust meegemaakt. Er is een heel gat in de oudere generatie. 
Het boekje is op te vragen bij de ZWO-commissie of te bestellen bij 
Kerk in Actie. 
 
Zondag 14 april jl. mochten we in de Hoofdhof Masengesho Vestine, 
zelf zo'n mens van hoop, ontmoeten. Samen hebben we de 
vesperviering beleefd en ze vond het bijzonder om een heel andere 
‘kerkdienst’  mee te maken. 

mailto:margriet.vogel@home.nl
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 Als slachtoffer van de genocide werd ze, samen met haar oudere 
zus, als wees opgevangen door een tante die de middelen niet had 
om hen naar school te laten gaan.    
De organisatie Mwana Ukundwa (betekent geliefd kind) heeft haar 
jarenlang geholpen met een beurs en ze is afgestudeerd aan de 
landbouwhogeschool. Heeft een baan, is getrouwd en heeft 2 
kinderen. 
Naast haar baan is ze vrijwilliger bij de bovengenoemde stichting en 
begeleidt zelfhulpgroepen van vrouwen. 
Nog steeds vangt Mwana Ukundwa (wees)kinderen op waarvan de 
ouders zijn overleden aan aids of die zelf besmet zijn met het HIV. 
 
De twee collectes die voor dit project zijn gehouden, worden 
aangevuld uit de middelen van de ZWO tot een bedrag van  € 600,00.  
Hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 

Namens de ZWO-commissie, 
Carien Veenema 

 
BIJDRAGE VOOR GAANDEWEG 
Velen van ons ontvangen naast het kerkblad De Hoofdhof ook het 
kerkblad Gaandeweg (het kerkblad van PGZ, de Lutherse Kerk en de 
Hoofdhof samen). Onze kosten voor dit blad werden jarenlang 
grotendeels opgebracht door extra vrijwillige ‘Gaandeweg’ bijdragen. 
Het afgelopen jaar zijn die vrijwillige bijdragen, samen, behoorlijk 
teruggelopen.  
Het zou mooi zijn als er dit jaar weer voldoende extra vrijwillige 
‘Gaandeweg’ bijdragen worden ontvangen. Bent u tevreden over het 
blad, overweeg dan een vrijwillige ‘Gaandeweg’ bijdrage. Hebt u niets 
met het blad, terwijl u Gaandeweg wel ontvangt, meldt u dan af voor 
de ontvangst van dit blad bij de ledenadministratie (Klazien Helder,   
e-mail: phelder@home.nl). 
  
KOSTEN VAN KERKDIENSTGEMIST.NL 
De gangbare kerkdiensten in de Hoofdhof worden opgenomen en u 
kunt ze rechtstreeks of achteraf bekijken via internet op 
kerkdienstgemist.nl. De bewoners van Berkumstede en een aantal 
gemeenteleden die niet meer in de gelegenheid zijn om naar de kerk 
te komen, kijken al regelmatig naar de uitgezonden beelden van de 
gangbare kerkdiensten.  

mailto:phelder@home.nl
http://kerkdienstgemist.nl/
http://kerkdienstgemist.nl/
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Maar ook steeds meer gemeenteleden of andere belangstellenden 
kijken op een later tijdstip naar de opnames van de diensten in De 
Hoofdhof. Daar zijn wij zeer content mee, maar wist u dat het bekijken 
van een kerkdienst via kerkdienstgemist.nl de betreffende kerk in 
rekening wordt gebracht?   
We hebben het dan over centen en hooguit dubbeltjes per bezoek, 
maar ons als kerk kost dat al gauw € 50,00 per maand. Die kosten 
maken we graag, want door deze mogelijkheid kunnen leden die niet 
meer in de gelegenheid zijn naar de diensten te komen, toch de 
diensten en het wel en wee in de Hoofdhof mee beleven.  
Ook als je een dienst om andere reden moet missen, kun je besluiten 
de dienst alsnog te beleven/kijken en ook andere belangstellenden 
kunnen eens een dienst van de Hoofdhof bekijken.  
Allemaal redenen om deze kosten te maken, maar natuurlijk willen we 
de kosten voor de Hoofdhof ook graag beperken.  
 
Hoe gaan we dat doen?  
Ik kan u een mooi voorbeeld noemen: Begin januari ontvingen we een 
gift van € 50,00 voor het gebruik van kerkdienstgemist.nl. Goed 
voorbeeld doet goed volgen, zou ik denken.   
  
COLLECTEN DIE U GEMIST HEEFT 
Los van de kosten van kerkdienstgemist, wilt u misschien wel eens 
een bijdrage aan een collectedoel geven, bijvoorbeeld naar aanleiding 
van een uitzending die u gekeken heeft. Als het rekeningnummer voor 
de collecte niet in beeld komt of u niet bekend is, kunt u uw collecte-
bijdrage ook storten op de rekening van de kerk 
(NL71RABO0377350893), vermeldt dan wel de datum en 
bestemming van de collecte, dan regelen wij dat uw bijdrage bij de 
juiste collecte terecht komt.   
 

Namens Kernteam Beheer en Financiën, 
Wim van der Meulen 

 
 
 
 
 
 
 

http://kerkdienstgemist.nl/
http://kerkdienstgemist.nl/
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 MUZIEK MET EEN PLUS IN DE HOOFDHOF 
 
Een terugblik op de Meezing Mattheüs 
Op zondag 7 april werd alweer voor de vierde 

keer in het programma van Muziek met een Plus de Meezing 
Mattheüs uitgevoerd.  
Een vrijwel uitverkochte zaal  luisterde ademloos naar een prachtige 
uitvoering van deze (verkorte) Mattheüs Passie. 
 
Een groot projectkoor, een koor van meisjessopranen van het 
Meander College, mezzosopraan Ineke Vlogtman, verteller Jan Visser 
en een professioneel orkest, alles onder de bezielende leiding van 
dirigent Martien Hovestad verleenden medewerking aan deze 
uitvoering.  
Veel bezoekers maakten van de gelegenheid gebruik om de koralen 
uit de Mattheüs Passion mee te zingen. 
Wilt u nog eens terugkijken naar het concert?  Kruip dan even achter 
de PC of pak uw tablet. Ga dan naar YouTube, zoek "Muziek met een 
Plus" en u ziet en hoort vijf van de prachtige koralen terug. 
 
Het Britten Jeugdstrijkorkest komt op 19 mei 
Het seizoen 2018-2019 loopt bijna op z`n eind.  Maar we sluiten niet 
af zonder u op zondag 19 mei te trakteren op een geweldig concert 
van het Britten Jeugdstrijkorkest.   
Het orkest neemt u mee naar de Commedia dell'arte, een theatervorm 
afkomstig uit Italië die in de 16e tot 18e eeuw erg populair was. De 
Pucinella, een bekend karakter in de Commedia dell'arte en een 
voorloper van onze Jan Klaasen, zal door danser Raoul Dumas 
levendig uitgebeeld worden. De bijbehorende muziek is gebaseerd op 
de Concerti Armonici van kasteeleigenaar Unico van Wassenaer, 
ontdekt na de vondst van een manuscript in kasteel Twickel in 1979. 
Allemaal ingrediënten voor een boeiende voorstelling voor jong en 
oud! 
 

Het seizoen 2019-2020 
Intussen zijn de voorbereidingen voor het volgende seizoen weer in 
volle gang. We hebben weer een aantal geweldige artiesten en 
gezelschappen weten te contracteren.  Namen noemen we nog even 
niet, maar tijdens het concert van het Britten zullen we het 
programma voor het seizoen 2019-2020 presenteren.  
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Maandelijks brengen wij ook een nieuwsbrief uit. U kunt die 
toegestuurd krijgen via de mail als u uw mailadres doorgeeft aan 
muziekmeteenplus@gmail.com. Dan zorgen we ervoor dat u 
maandelijks op de hoogte blijft van alle nieuws rondom Muziek met 
een Plus. 
 
We heten u van harte welkom op 19 mei bij het Britten Jeugd-
strijkorkest. 

Ab Kasper, 
Muziek met een Plus in de Hoofdhof 

 
AAN TAFEL! 
Als u dit stukje leest hebben we de eerste ontmoetingen al weer 
gehad onder de noemer Aan tafel.  
 
Er zijn twee groepjes gevormd. Een groepje kon bij Desiree Lips 
aanschuiven en het andere groepje bij ondergetekende. We hebben 
samen de maaltijd gedeeld maar vooral ook gedachten en gevoelens 
tijdens de gesprekken.  
We hebben gesproken over talenten en over hoe je hiermee een 
stukje van het lichaam van Christus kunt zijn. We hebben elkaar niet 
uitgekozen maar we horen wel bij elkaar. Samen delen komt dicht bij 
elkaar aanvullen. 
 

Omdat alle deelnemers aangaven dat ze dit wel vaker wilden doen, 
gaan we hier zeker een vervolg aan geven. U kunt zich opgeven voor 
de tweede Aan tafel op zaterdag 22 juni (18.00-21.00 uur).  
We eten in kleine groepjes (max. 8 personen). Gezinnen worden 
opgesplitst. 
Graag inschrijven voor 10 juni, per e-mail of via een inschrijfformulier 
in de hal van de Hoofdhof. Vanaf eind mei liggen de formulieren klaar. 
 
In een ontspannen sfeer in gesprek over onderwerpen die met het 
geloof te maken hebben. 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Wilt u bij opgave het volgende vermelden: 
- Naam / namen 
- Adres 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 

mailto:muziekmeteenplus@gmail.com
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- Gewenste rol (u mag meerdere rollen aangeven):  
o Gastvrouw / gastheer 
o Gespreksleider 
o Gast  
- Voorstel voor een gespreksonderwerp 
- Dieetwensen / allergie 
 
Hartelijk welkom aan tafel! 

 
Met vriendelijke groet, Gerben Grotenhuis 

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

 
 
OOST-EUROPA NIEUWS 
Beleidsvisie   
Op 9 april jl. kwamen  vier Oost-Europawerkgroepen Zwolle bij elkaar 
op verzoek van het moderamen centrale diaconie van de PG Zwolle 
om te praten over een beleidsvisie voor de komende jaren.  
De werkgroepen uit de Adventskerk, Jeruzalemkerk, Sionskerk en De 
Hoofdhof en de werkgroep Carei beantwoordden zinnige vragen 
zoals: Hoe bestendig is het werk? Welk draagvlak heeft het? Welk 
beleid wordt gevoerd om het werk voor de toekomst te waarborgen?    
 
De tijden veranderden, zowel in Oost- als in West-Europa. En dus ook 
de manier waarop hulp wordt  gegeven en ontvangen. Wij hebben er 
nooit voor gekozen om in één dorp of stad of land in Oost-Europa 
hulp te verlenen. Door de vele internationale contacten hebben wij 
getracht hulp te bieden waar die het meest nodig was/is.   
Onze commissie kan ook makkelijker met veranderingen 
meebewegen, omdat zij nooit exploitatiekosten op zich nam. Wij 
werkten vanaf het begin samen met andere werkgroepen; hier, in de 
regio en landelijk.   
 
Elke tijd heeft zijn eigen vragen: welke mogelijkheden om hulp te 
bieden hebben de veelal kleiner wordende kerken? Zijn er nog 
voldoende mensen die zich hiervoor inzetten? Zijn er andere landen 
in de wereld waar de nood groter is?   

mailto:gerben.grotenhuis@ziggo.nl
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Wij verheugen ons op de aanstaande jongerenreis waardoor meer 
betrokkenheid van ouders en gemeenteleden kan ontstaan voor dit 
diaconale werk en dat willen wij graag helpen steunen.   
 
Herinnering Oost Europa reis 2020 
In de vorige kerkbladen las u over een eventueel te maken vlieg-, 
busreis naar Servië, Roemenië en Hongarije in het voorjaar van 2020. 
Na de zomer stellen wij dan in onderling overleg de reis samen. We 
denken aan een bezoek aan projecten, de gastvrijheid in gemeentes, 
de ruige Karpaten, folklore, iconen, weerburchten, poesta… Aan de 
hand daarvan bepalen we hoeveel dagen we reizen en wat het zal 
gaan kosten. Laat het één van de commissieleden vóór 28 mei weten 
of u belangstelling voor zo’n reis heeft.  
 
Uw giften blijven welkom op bankrekeningnr. 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, tel. 453 31 12, Dineke Rohaan, tel. 453 94 90,  

Jan Flokstra, tel. 455 00 06, Herman Lammersen, tel. 453 47 08 
 
WINDESHEIM-CONCERT IN DE DORPSKERK 
Op Hemelvaartsdag, 30 mei a.s., organiseert Stichting Windesheim-
concerten weer het jaarlijkse concert in de Dorpskerk van 
Windesheim. 
Dit keer wordt het verzorgd door “La Soranza”, een Barokensemble, 
bestaande uit sopraan, blokfluit, cello en klavecimbel. 
Alle instrumenten (ook de sopraan) zijn even belangrijk, de samen-
klank onderstreept de emotie die in de eventuele tekst is verwoord. 
 

Het concert begint om 20.00 uur en is gratis toegankelijk.  
Van harte aanbevolen! Na afloop is een vrijwillige bijdrage welkom. 

 

Voor nadere informatie: 
Henk Hoeksema, Tineke Berends 
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VERJAARDAGSFONDS
Ter ondersteuning van projecten in Oost-Europa is in het 1e kwartaal 
van 2019 aan bonnen en contanten een bedrag van € 256,25 
binnengekomen. 

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

24-03-19 Diaconie - Stichting voor Elkaar Zwolle  € 191,85 
24-03-19 Kerk  €  161,40  
31-03-19 Kerk  €  153,95  
31-03-19 Bloemen  €  125,75  
07-04-19 Kerk in Actie Rwanda  €  238,10  
07-04-19 Jeugd  €  163,58  
14-04-19 JOP/Jongerenwerk  €  144,00  
14-04-19 Kerk in Actie Rwanda (Vesper)  €  100,85  
15-04-19 Koffie  €    53,25  
15-04-19 Verjaardagsfonds 1e kwartaal 2019  €  261,25  
 
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 
12-05   Schrijfactie Amnesty International 
    in de hal van de kerk, na de morgendienst 
19-05   Muziek met een  +, de Hoofdhof     15.00 uur 
22-05   Seniorenreisje , vertrek vanaf de Hoofdhof   13.00 uur 
26-05   Bevestigingsdienst ds. Marijn Rohaan-Bisperink, 
    de Hoofdhof             09.30 uur 
26-05   Meat & eat, de Hoofdhof  
30-05   Windesheim-concert, de Dorpskerk    20.00 uur 
 
22-06   Aan tafel (opgave vóór 10 juni) 
 
 
 

 
KOPIJ DE HOOFDHOF 
Het volgende kerkblad verschijnt op 31 mei en bevat gegevens over 
de maand juni 2019.  
U kunt uw kopij inleveren bij de heer J. Wagteveld, Eikenlaan 37, 
8024 CA, tel. 45 47 233 tot uiterlijk maandag 20 mei 2019 
 
De redactie verzoekt u vriendelijk uw berichten schriftelijk in te leveren 
via e-mail: jaapwagteveld@hotmail.com 
 

 

mailto:jaapwagteveld@hotmail.com

