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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, tel. 453 50 45, hoofdhof@gmail.com 
koster:     mw. T. van Well, Aureliavlinder 36, 8016 HB Zwolle    
                   tel.    421 47 06  
scriba:     vacant 
administrateur: dhr. W. van der Meulen,        tel. 06-18441966 

w.meulen@home.nl 
(boekhouding kerk/VVB administratie en incasso) 

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

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

        
 
 

KERNTEAM PASTORAAT 

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

  
 

 

OPHAALMOGELIJKHEID VOOR KERKDIENST 

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

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

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

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

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

mailto:l.a.burggraaff@planet.nl
mailto:phelder@home.nl
mailto:w.meulen@home.nl
mailto:a.j.vdhaar67@gmail.com
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KERKDIENSTEN 
 

Zondag 2 oktober   
9.30 uur        Ds. L. A. Burggraaff 
Organist        Gert de Jong 
1e Collecte       Voor de PKN / Kerk in Israël  
2e Collecte       Voor de Jeugd 
 

Zondag 9 oktober 
9.30 uur        Ds. P. Ros, Hasselt 
Organist        Henk Hoeksema 
1e Collecte       Voor de Diaconie / Schuilplaats ’t Harde 
2e Collecte       Voor de Kerk 
19.00 uur       Vesper 
Pianist        Jaco Lips 
Muzikale medewerking   Bastiaan Lips, viool 
 

Zondag 16 oktober    Bijbelleesdienst 
9.30 uur        Ds. L.A. Burggraaff / liturg 
Organist        Fred Pals 
1e Collecte       Voor het Werelddiaconaat / Nepal 
2e Collecte       Voor de Kerk 
 

Zondag 23 oktober    Heilig Avondmaal 
9.30 uur        Ds. L. A. Burggraaff 
Organist        Henk Hoeksema 
Muzikale medewerking   Hoofdhofkoor, o.l.v. Jaco Lips 
1e Collecte       Voor de Diaconie 
2e Collecte       Voor de Bloemen 
15.00 uur Berkumstede (HA) Ds. Maria Hukubun 
Organist        Henk Spaan 
 

Zondag 30 oktober 
9.30 uur        Ds. L. A. Burggraaff 
Organist        Gert de Jong 
1e Collecte       Voor de PKN / Zending 
2e Collecte       Voor de Kerk 
19.00 uur       Muzikale dienst met Elvisband en 
          Ds. Arjen van der Spek uit Holten 
 

Woensdag 2 november  Dankdag 
18.00 uur       Dankdagmaaltijd 
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AMNESTY INTERNATIONAL 
Op 9 oktober a.s. weer de maandelijkse schrijfactie voor Amnesty 
International. Na de morgendienst liggen de brieven klaar in de hal 
van de kerk. Doet u ook weer mee? 
 
BIJ DE DIENSTEN  
Gastpredikant  
Zondag 9 oktober a.s. kunt u ds. P. Ros uit Hasselt, tel. 477 13 27, als 
voorganger verwachten. Hij heeft ook in de gemeente Alteveer 
gestaan. Ds. Ros is geboren op 1 december 1960. 
 

Kerkelijk Bureau / Klazien Helder 
 
BIJBELLEESDIENST 16 oktober 2016  
Het team van lectoren is bezig geweest om weer eens een 
zogenaamde “Bijbelleesdienst” voor te bereiden. Dat is een dienst 
waarin een heel Bijbelboek of een groot gedeelte gelezen wordt, 
omlijst door muziek, zang en de gebruikelijke gebeden. Om aan het 
lezen van de Bijbel alle ruimte te geven, vervalt de preek.  
 
Voor 16 oktober a.s. is gekozen voor het boek Tobit. Dat is een 
deuterocanoniek boek (in veel kerkverbanden opgenomen in de 
Bijbel, bij de Protestanten niet, hoewel onze kerkvader Johannes 
Calvijn de lezing ervan wel aanbeval.) Voor velen onder u zal het 
boek dan ook niet of niet goed bekend zijn.   
 
Tobit gaat over de avonturen van een blinde man, of liever vooral van 
zijn zoon Tobias, die op reis gaat en op zijn weg de bijzondere zorg 
van God ervaart. Een spannend en ontroerend verhaal om eens 
(bijna) helemaal te horen lezen!  

LAB  
 
DANKDAGMAALTIJD 
Voor de derde keer wil de ZWO-commissie u uitnodigen voor een 
dankdagmaaltijd en wel op woensdag 2 november a.s. (dankdag) om 
18.00 uur in de Hoofdhof. 
Er volgt nog informatie over inhoud en opgave, maar deze datum kunt 
u alvast in de agenda zetten. 

Namens de ZWO, Carien Veenema 
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COLLECTE KERK IN ACTIE WERELDDIACONAAT  
16 oktober 2016  
“Meer voedsel in afgelegen bergdorpen Nepal” 
 

In de afgelegen bergdorpen in Nepal heeft de bevolking moeite om 
voldoende voedsel te verbouwen. Dorpsbewoners leven van 
landbouw en veehouderij, maar rondom de bergdorpen is weinig 
vruchtbare grond. De bevolking heeft meestal geen toegang tot 
nieuwe landbouwmethoden. De organisatie ICFON zet zich, met 
steun van Kerk in Actie, in voor een betere voedselproductie. 
Wanneer dorpsbewoners meer voedsel produceren, stijgt hun 
inkomen. Op den duur verbeteren hierdoor ook hun 
levensomstandigheden.  
Via ICFON krijgen ze landbouwtrainingen en leren ze hoe ze hun 
producten beter kunnen verkopen op de markt.  
 
Op zondag 16 oktober collecteren we voor het Werelddiaconaat van 
Kerk in Actie, zoals het werk van ICFON in Nepal.  
 
VAN DE DIACONIE 
In de maand oktober 2016 doet de diaconie een beroep op u voor de 
volgende collectes. 
 
9 oktober a.s. / Schuilplaats ‘t Harde 
Het Evangelisch Begeleidings Centrum  in ’t Harde vangt jongeren op 
die het niet meer zien zitten. Dit kan komen doordat ze zich eenzaam 
voelen, wellicht verslaafd zijn of niet meer weten waarvoor ze leven. 
De jongeren worden op vrijwillige basis opgenomen en ontvangen 
begeleiding. Het centrum beschikt bijvoorbeeld over een eigen 
veeteeltbedrijf, een kaasmakerij en een technische dienst, waar de 
staf en de bewoners werken. Zij bestaan van giften en de 
opbrengsten van de verschillende bedrijven. Van harte aanbevolen. 
  
23 oktober a.s. / Diaconie 
Op deze zondag is de Avondmaalscollecte voor uw eigen Diaconie. 
 

Namens de diaconie, 
Jan Flokstra 
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ACTIE VOOR DE KLEDINGBANK 
Kledinginzameling 
U bent misschien bezig om uw kledingkasten weer op te ruimen na de 
zomervakantie. Dat komt goed uit want de diaconie  van De Hoofdhof   
wil weer graag een kledinginzameling houden voor de kledingbank in 
Zwolle. Door kleding in te zamelen voor de kledingbank kan deze een 
bijdrage leveren aan de armoedebestrijding in Zwolle. De kledingbank 
wordt  steeds belangrijker voor het bestrijden van armoede in Zwolle 
en omgeving.   
 

Tot en met 2 oktober a.s. kunt u de kleding in een plastic zak in de 
kerk brengen. Bent u niet in de gelegenheid om de kleding te 
brengen, neemt u dan contact op met één van de diakenen.  
De diaconie zorgt ervoor dat de kleding bij de kledingbank terecht 
komt. 
Namens de diaconie alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 
 

Jan Flokstra 
 
KINDERNEVENDIENST 

Zondag 2 oktober gaat het over Twee zussen. 
We lezen Genesis 29: 1-30. De jaren gaan voorbij. 
Jakob trouwt met Lea en Rachel. Zij zijn twee 
zussen. En zoals Jakob de eerste werd in plaats van 
zijn broer, is nu de jongste zus Rachel de eerste. 
Voor Jakob is de laatste de eerste geworden. 
 

Als het licht wordt. 
Het is nog nacht als Jakob alleen is bij de 
Jabbok. Hij is op weg naar Esau. Hoe zal 
het straks zijn, als het licht wordt? In de 
nacht voert Jakob een gevecht. Hij komt er 
niet zonder kleerscheuren uit. Hij heeft 
gevochten met God en met de mensen. 
Maar hij leeft. Hij maakt een nieuw begin. We lezen zondag 9 oktober 
Genesis 32: 23-33. 

 
Vanaf zondag 16 oktober gaan we de verhalen 
lezen over Jozef. Ook daarin wordt gezocht, 
verloren en gevonden.  
Ver van huis. 
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In de bijbel lezen we daarover bij Genesis 37: 12-28. In het verhaal 
gaat alles anders dan het zou moeten. Want dat mensen ver van huis 
kunnen zijn, dat is een gegeven. Maar als je daar dan je broers 
ontmoet, zou je juist even thuis moeten komen. In dit verhaal gebeurt 
het tegendeel. Maar het is nog lang niet afgelopen; met de broers niet 
en met Jozef ook niet. Soms gebeuren juist ver van huis de grootste 
wonderen. 
 
Niet eerlijk 
Met Jozef gaat het eerst goed in Egypte. Hij 
werkt voor Potifar; de Heer is bij hem, 
waardoor het goed gaat. Maar het blijft niet 
goed. Als de vrouw van Potifar teleurgesteld 
is in Jozef, zorgt ze ervoor dat hij in de 
gevangenis komt. Dat is niet eerlijk. Maar het gebeurt wel. Over dit 
bijbelgedeelte uit Genesis 39: 1-20 gaat het zondag 23 oktober. 

 
Zondag 30 oktober lezen we  Genesis 
41:1-27. Het thema is In je dromen. 
De farao droomt. Maar hij begrijpt het niet. 
Jozef wordt erbij gehaald; hij vertelt dat 
God de farao duidelijk maakt wat er in 
Egypte zal gebeuren. Er komen zeven 

goede jaren, waarin er overvloed is voor iedereen. Daarna komen er 
zeven slechte jaren. Als de farao daar rekening mee houdt, komt het 
goed met het land. 
 
POSTZEGEL- EN KAARTENACTIE 
Ook in 2015 heeft Kerk in Actie/GZB weer dozen vol postzegels en 
ansicht- en geboortekaarten ingezameld. 
Vrijwilligers hebben alles vervoerd, uitgezocht en gesorteerd om het 
materiaal te kunnen verkopen. De opbrengst bedroeg € 23.996,-. 
De vrijwilligers kennen de markt en weten een zo hoog mogelijke 
opbrengst te krijgen. Oude ansichtkaarten van dorpsgezichten 
worden steeds zeldzamer en daardoor interessanter voor de 
verzamelaar. Wie ze tegenkomt bij een verhuizing of nalatenschap: 
Kerk in Actie ontvangt ze graag!  
Ook complete postzegelverzamelingen worden met deskundige 
aandacht behandeld en verkocht. 
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In de hal van de kerk, rechts van de glazen deuren naast de zwarte 
bank staat een bordeaux rode doos voor postzegels en kaarten. 
 
DE BLOG VAN INGE LANDMAN  
(uitgezonden in Colombia) begint  met het volgende: 
“maandag 29 augustus 2016. 
Vandaag is het officieel. Het tweezijdig staakt-het-vuren tussen de 
regering en de FARC is ingegaan! Geen oorlog meer.  
Iedereen heeft het ongetwijfeld meegekregen via het journaal of 
sociale media: 24 augustus kondigden de Colombiaanse regering en 
de FARC aan dat ze tot een definitief vredesakkoord zijn gekomen. 
Het werd alvast protocollair ondertekend, de officiële ondertekening 
door president Santos en FARC-leider Timochenko volgt eind 
september. 
Op 2 oktober wordt het referendum gehouden, een ontzettende 
spannende stap in dit proces.” 

Namens de ZWO, Carien Veenema  
 

HOOFDHOFKOOR ZOEKT ZANGERS! 
Op zondag 18 december a.s. zal het Hoofdhofkoor het Oratorium 
"Licht en Vrede" van Martin Zonneberg uitvoeren samen met een 
klein orkest en solisten. 
Het koor wil graag nog enige versterking. Zou je willen meezingen in 
deze uitvoering?  
Elke maandagavond zijn we aan het repeteren vanaf 19.30 uur in de 
Hoofdhof. 
Het maakt niet uit van welke kerk je bent, je bent welkom. 

Het Hoofdhofkoor 
VERANTWOORDING DIACONIE 
Op 31 juli en 28 augustus jl. was de collecte-opbrengst bestemd voor 
de eigen diaconie en waren de bedragen resp. € 169,40 en € 154.05. 
De avondmaalscollecte die, zoals u weet, altijd een speciale 
bestemming heeft, gehouden op 21 augustus jl., gaf een bedrag te 
zien van € 232,50 inclusief de opbrengst vanuit Berkumstede. Dit 
bedrag is overgemaakt naar de Stichting “Het Hoefijzer” in Zwolle.  
De opbrengst van de collecte gehouden tijdens de startzondag op     
4 september jl. was € 180,77 en heeft zijn weg gevonden naar de 
Zwolse Kledingbank. 
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Namens alle ontvangers een hartelijk dank dat u ons en anderen wilt 
blijven steunen met deze gaven. 

Jan Visscher, 
penningmeester 

 
KUNST IN DE KERKZAAL 
In de Grote Kerk te Zwolle zal tussen 19 september a.s. en 12 
oktober a.s. een tentoonstelling te zien zijn onder de titel 

 

(N)ERGENS THUIS 

Maar de organisatie heeft ook een paar andere gebouwen 
aangewezen om een deel van de ingezonden werken te tonen. 

Zo zullen in de Ichthuskerk en De Hoofdhof ook een 10 of 15 werken 
te zien zijn, bij ons in de kerkzaal. Openstelling door de week vanaf 
21 september a.s. t/m 12 oktober a.s. op woensdag-, donderdag-, 
vrijdag- en zaterdagmiddag van 14.00 – 17.00 uur . 

Bij het thema kunnen we associëren ‘vluchtelingen’ of ‘de verloren 
zoon’, maar evengoed Christus die zijn hemels huis verliet en op 
aarde wel of niet thuis(?) was. En zijn wij mensen eigenlijk thuis hier? 
Of horen wij ergens anders? 

Het is de bedoeling dat rondom het thema extra activiteit wordt 
voorbereid, mogelijk een speciale dienst of lezing of presentatie. 

Wat de kunstcommissie betreft: u bent uitgenodigd om uw visie te 
geven op de gehangen schilderijen, of ook zelf een expressie te 
geven van wat u voelt en denkt bij het thema. 

Kees Bos 

MUZIEK MET EEN PLUS  
Muziek met een Plus, het maandelijkse 
muziekprogramma op de zondagmiddag 
dat in dit jaar in de Hoofdhof in Berkum is 
gestart, voorziet duidelijk in een behoefte. 
Veel bezoekers, uit Berkum en van 
daarbuiten, komen niet alleen voor de 
muziek, maar ook voor een moment van 

gezelligheid onder het genot van een drankje. 
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Het komende seizoen presenteren we een uitgebreid en gevarieerd 
programma. Een combinatie van uiteenlopende muziekensembles, 
vocaal en instrumentaal, klassiek en modern.  
Het programma heet "Muziek met een Plus", omdat we de 
muzikanten uitdagen om aan hun optreden een extra element (de 
"Plus") mee te geven. Dit mag volledig naar eigen keuze; beeld, 
drama, mime of interactie met het publiek, alles mag. Elke keer levert 
dit een aangename verrassing op! 
 

Het complete programma wordt gepresenteerd in een aantrekkelijk 
programmaboekje met uitgebreide informatie. Het is aan te vragen op 
de website www.muziekmeteenplus.nl of door een mailtje te sturen 
naar muziekmeteenplus@gmail.com.  
 

Op zondagmiddag 23 oktober begint het seizoen met een optreden 
van EVA Vocaal, vijf zangeressen met lef en doorzettingsvermogen, 
afgestudeerd aan het ArtEZ conservatorium en geïnspireerd door een 
masterclass bij de King's Singers.  
De voorstelling begint om 15:00 uur. In de pauze is er gelegenheid tot 
gezelligheid en ontmoeting onder het genot van een gratis drankje. 
Toegangskaartjes à € 7,00 per persoon zijn voor elke voorstelling te 
bestellen via de website www.muziekmeteenplus.nl 
We heten u van harte welkom op dit nieuwe initiatief van De 
Hoofdhof! 
 

Van de Protestantse Gemeente De Hoofdhof hebben wij inmiddels 
een gedeelte van het startkapitaal ontvangen en zijn wij blij dat er al 
diverse giften zijn binnengekomen om dit mooie werk mogelijk te 
maken. In de volgende Hoofdhof zullen wij u de tussenstand kenbaar 
maken. Misschien zit uw gift er dan ook bij. 
 

Bij voorbaat dank. 
 
“DER WEG” 
n.a.v een lied van Herbert Grönemeyer. 
 
Een bijzondere muzikale dienst met de Elvisband 
en ds. Arjen van der Spek uit Holten op 
Zondag 30 oktober om 19.00 uur in DE HOOFDHOF in Berkum 

../../../../../Downloads/www.muziekmeteenplus.nl
../../../../../Downloads/muziekmeteenplus@gmail.com
../../../../../Downloads/www.muziekmeteenplus.nl
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Wat kunt u verwachten? 
De Elvisband schrijft: 
Nadat we met deze fantastische band 
en zangers 35 Elvisdiensten hadden 
gedaan werd het tijd voor (wat) iets 
anders, maar wel in dezelfde stijl. 
Twee Elvisliederen hebben een plek 
gekregen in de dienst; het openings-
lied 'Walk with me Lord' en het slotlied 
'You never walk alone'. En daarnaast 
veel seculiere liederen, waarin de 
pure en de rauwe levensvragen 
worden bezongen.  
In die dienst zingen we over de pijn 

van de eenzaamheid, als je zonder een vriend op weg bent door het 
leven (Joe Cocker). 
In heel veel popsongs beluisteren we een intens en diep verlangen 
naar geborgenheid of een hunkering naar Iemand: “Ik kan het niet 
alleen” van ‘De Dijk', of het lied 'ONE' van U2 over de verscheurdheid 
als er ruis op de lijn van de liefde komt.  
Of het diepe verdriet waar Ilse de Lange over zingt n.a.v. het verlies 
van haar vader.  
En we stellen de vraag: Blijft het Evangelie wel overeind of wordt het 
weggeblazen door deze vragen?  
Het is onze overtuiging dat het Evangelie van Jezus niet het antwoord 
is op alle lastige vragen, maar het geeft wel een helder licht en een 
diep vertrouwen, dat er een weg doorheen loopt.  
"Kom achter Mij aan", zegt Jezus. Dus er is alle reden om te blijven 
vertrouwen: ‘Hoe groot zijt GIJ’. 
 
Hopelijk tot ziens op 30 oktober! 

Namens Kernteam Eredienst, 
Hans Veenema 
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BOEKENMARKT OP ZATERDAG 5 NOVEMBER 2016 

 
 
De vrijwilligersgroep van de Rommelmarkt organiseert binnenkort een 
boekenmarkt. 
Romans, religieuze boeken, veel Engelse boeken, kinderboeken, 
fictie, thrillers, verzamelwerken voor liefhebbers (encyclopedieën).  
We hebben het allemaal. Tegen niet-commerciële prijzen. 
 

Als u denkt “Ik heb thuis meer dan voldoende boeken” kom dan toch 
even langs. Kopje koffie of wat anders drinken. En wie weet ziet u 
toch nog een interessant of leuk boek(je) liggen.  
 

Locatie   : Ichthuskerk 
Tijd    : 10.00 – 12.30 uur 
Organisatie  : Vrijwilligersgroep Rommelmarkt Hoofdhof & Ichthus. 
Opbrengst  : Stichting Hulp Tsjernobyl kinderen Zwolle. 
 

Hebt u nog boeken beschikbaar die een kwalitatieve aanvulling zijn 
voor onze voorraad, bel dan: 
Jan Bartels   tel.: 4525174 e-mail: j.bartels@tiscali.nl 
Jan Flokstra  tel.: 4550006 e-mail: j.h.flokstra@centaurus.nl 
Aart Schippers tel.: 4536880 e-mail: aaschippers@ziggo.nl 

 
AAN DE LEDEN VAN WIJK 6  
Wij nodigen u van harte uit voor ons “wijk-etentje” op zaterdag 12 
november 2016, om 17.00 uur in de Hoofdhof. 
Gezellig praten en genieten van elkaars “culinaire kunsten”.   
 
Zet deze avond in uw agenda.  Houdt deze avond in ieder geval vrij.   
U ontvangt nog een persoonlijke uitnodiging.  
Tot 12 november !                                                                              

Namens wijkteam 6,  
Els Pierik en Hermy Kemp 

“Het goede boek – je kunt het zomaar kopen 

Je neemt het mee, je zet het in een kast 

Het zal je nimmer voor de voeten lopen 

Maar legt, zodra je wilt, een wereld open 

En daarin ben je dan zijn eregast” 

Drs. P. 

 

 

mailto:j.bartels@tiscali.nl
mailto:j.h.flokstra@centaurus.nl
mailto:aaschippers@ziggo.nl
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AAN TAFEL MET WIJK 5 
uitnodiging voor een eenvoudige doch voedzame maaltijd 
 
Het wijkteam van wijk 5 nodigt alle leden van haar wijk uit voor een 
gezellig etentje op zaterdag 5 november a.s.  
Vanaf 17.00 uur ontvangen we u graag in De Hoofdhof met een 
welkomstdrankje. Omstreeks 18.00 uur openen we een gevarieerd 
stamppot-buffet, dat door de leden van het wijkteam verzorgd zal 
worden. 
 
De enige voorbereiding die we van u vragen is dat u zich aanmeldt 
(liefst voor 22 oktober) bij Riek Bos (tel. 4531343) of Eefje van der  
Meulen (tel. 4539969). 
 
Deelname is gratis, een vrijwillige bijdrage in de kosten welkom. 
Mochten we onverhoopt geld overhouden, dan zullen we dat voor een 
goed doel bestemmen. 
 
We hopen op een goede opkomst en een smakelijke maaltijd, maar 
vooral op een gezellige ontmoeting. Tot ziens op 5 november! 
 

Namens wijkteam 5, 
Theo Zijlstra 

 
SAMEN GROEIEN RONDOM GODS WOORD 
In Berkum zijn drie interkerkelijke bijbelstudiegroepen "Samen 
Groeien rondom Gods Woord". 
 

Informatie bij Tineke Bosch, tel. 4551560  
1e en 3e woensdag van de maand van 9.30 - 11.30 uur  
 

Informatie bij Harmke Visscher, tel. 4550073  
2e en 4e dinsdag van de maand van 9.30 - 11.30 uur 
 

Informatie bij Clary Eilander, tel. 4536602  
2e en 4e dinsdag van de maand van 9.30 - 11.30 uur 

 
We werken met een boekje, komen om de beurt bij elkaar en je bent 
van harte welkom!! 

Clary Eilander 
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CONCERT TOONKUNSTKOOR CAECILIA 
Op 1 november a.s. vindt het najaarsconcert  van Caecilia plaats in 
De Spiegel samen met het Philips' Philharmonisch Koor uit Eindhoven 
onder leiding van beider dirigent Beni Czillag. 
Uitgevoerd worden het 'Requiem' van Fauré en 'Jezus es a kufarok' 
en 'Psalmus Hongaricus' van de Hongaarse componist  Kodaly.             
 

Het Orkest van het Oosten  verzorgt de begeleiding en diverse 
solisten verlenen hun medewerking. 
 

Van harte aanbevolen! 
Kaarten à € 33,00 (1e rang) of € 29,00 (2e rang) zijn verkrijgbaar bij 
 

Tineke Berends, tel. 4539635 

 
 
KERSTEVENT 
Het zong al even rond, maar na 
een periode van intensieve 
voorbereiding start nu definitief 
de organisatie van Kerstevent 
2016 voor Zwolle. Op zaterdag 
17 december bieden we in de 
binnenstad allerlei activiteiten 
rondom kerst. 

Doel Kerstevent 2016 
Het doel is om op een creatieve en toegankelijke manier bekendheid 
te geven aan de diepere gedachte van kerst aan Zwollenaren en 
bezoekers van de binnenstad.  
Het organiseren van een event biedt daarbij de kans om mensen uit 
te nodigen en enthousiast te maken voor de kerst(nacht)diensten die 
de kerken in Zwolle houden.  
 
Wat betekent dit voor u als kerk?  
Op donderdag 6 oktober a.s. houden we  een informatieavond over 
het Kerstevent 2016. U bent van harte welkom. De avond begint om 
19.30 uur in de Jeruzalemkerk, ingang Assendorperdijk 134. Als u 
alvast meer wilt weten over Kerstevent 2016 en de organisatie 
erachter, kijk op www.kersteventzwolle.nl 
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KINDERKOOR DE BROMVLIEG 
Kinderkoor De Bromvlieg gaat weer van start. Samen zingen van God 
en wie Hij voor iedereen wil zijn.  
 

Op donderdag zingen we in de Noorderkerk. Deze repetitie is voor 
kinderen van 6-13 jaar. Tijd: 18.30 uur – 19.30 uur.  
 

Maar we starten ook weer, bij voldoende opgave, met een kleuterkoor  
(4 t/m 6 jaar)! Maandag van 15.45 uur tot 16.30 uur.  
Locatie: De Paperclip, Oude Wetering 82 in Zwolle.  
 

Is zingen iets voor jou? Voor uw kind? Kom vrijblijvend een keertje 
langs. Het kleuterkoor houdt twee oefenrepetities op maandag 19 
september en maandag 26 september.  
Daarna beslissen we of er genoeg kinderen zijn om door te gaan.  
 

Vragen: mail naar info@debromvlieg.nl  
Opgeven? Ga naar www.debromvlieg.nl  
 

Met vriendelijke groet,  
Ellen Laninga 

 
ZAALRESERVERING 
Voor het reserveren van een zaal, bijv. voor uw vergadering, 
bijeenkomst of receptie, verzoeken wij u, bij voorkeur per mail, 
contact op te nemen met de koster/beheerder, mw. Truus van Well.  
Het mailadres is: hoofdhof@gmail.com 

 

Ook kunt u gebruik maken van het reserveringsformulier in de hal 
van kerk bij het publicatiebord. 
Wilt u bij aanvraag en/of reservering de volgende gegevens 
opgeven/noteren: 
- commissie/groep       - tijdstip aanvang en einde 
- datum          - wel/geen koffie c.q. thee 
- aantal personen       - eventuele zaalopstelling 
- naam, telefoonnummer aanvrager  - zo mogelijk e-mailadres. 
 

Mocht uw aanvraag een reserveringsprobleem geven, dan wordt er 
contact met u opgenomen om een oplossing te vinden. 
 

College van Kerkrentmeesters 
 

http://www.debromvlieg.nl/
mailto:hoofdhof@gmail.com
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AGENDA 
18-09 t/m  
02-10    Inzameling Kledingbank in de kerk 
21-09 t/m  
12-10    Kunst in de Kerk, de Hoofdhof  

(zie pag. 12 )          14.00 – 17.00 uur 
06-10    Info-avond Kerstevent, Jeruzalemkerk  19.30 uur 
09-10    Schrijfactie Amnesty International, 
     in de hal van de kerk, na de morgendienst 
14-10    Hoofdhofcafé, de Hoofdhof       21.00 uur  
23-10    Muziek met een +, de Hoofdhof     15.00 uur  
30-10    “Der Weg”, de Hoofdhof        19.00 uur 
01-11    Concert Toonkunstkoor Caecilia, de Spiegel 
05-11    Boekenmarkt, Ichthuskerk     10.00 – 12.30 uur  
05-11    Etentje wijk 5, de Hoofdhof       17.00 uur 
06-11    Sing-In, de Hoofdhof         19.00 uur 
12-11    Etentje wijk 6, de Hoofdhof       17.00 uur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
KOPIJ DE HOOFDHOF 
 
Het volgende kerkblad verschijnt op 27 oktober 2016 en bevat 
gegevens over de maand november 2016. U kunt uw kopij inleveren 
bij de heer J. Wagteveld, Eikenlaan 37, 8024 CA, tel. 45 47 233 tot 
uiterlijk maandag 17 oktober 2016.  
 
De redactie verzoekt u vriendelijk uw berichten schriftelijk in te 
leveren via e-mail: jaapwagteveld@hotmail.com  
 

mailto:jaapwagteveld@hotmail.com

