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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 4 september  Startzondag 
9.30 uur       Ds. L. A. Burggraaff 
Muzikale medewerking  Hoofdhofkoor, D-Vote en Amicanto 
Organist       Gert de Jong 
1e Collecte      Voor de Diaconie / Kledingbank  
2e Collecte      Voor de Jeugd 
 
Zondag 11 september 
9.30 uur       Ds. H. van Ark uit Wapenveld 
Organist       Henk Spaan 
1e Collecte      PKN: JOP en eigen jeugd 
2e Collecte      Voor de Kerk 
 
Zondag 18 september 
9.30 uur       Ds. A. Pietersma uit Zwolle 
Organist       Fred Pals 
1e Collecte      PKN: Vredeswerk 
2e Collecte      Voor de Kerk 
 
Zondag 25 september 
9.30 uur       Ds. L. A. Burggraaff 
Organist       Henk Hoeksema 
1e Collecte      Voor de Kerk 
2e Collecte      Voor de Diaconie / Kerk i.h. Midden Oosten 
 
Zondag 2 oktober 
9.30 uur       Ds. L. A. Burggraaff 
Organist       Gert de Jong 
1e Collecte      PKN: Kerk en Israël 
2e Collecte      Voor de Jeugd 
 
AMNESTY INTERNATIONAL 
Op 11 september 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? 
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BIJ DE DIENSTEN  
Gastpredikanten  
Ds. J.P. (Hans) van Ark uit Wapenveld, tel. 3336000, is de 
voorganger op zondag 11 september a.s. Hij is geboren op 20 
augustus 1954.  
Ds. Van Ark was 14 jaar predikant van de Pauluskerk in Wezep. 
Vanaf 1 januari 2014 is hij predikant algemene dienst en geeft leiding 
aan het missionaire werk van de Protestantse Kerk in Nederland. 
Iedere laatste zondag van de maand (behalve de zomermaanden) 
gaat ds. Van Ark voor in ‘Zingen onder de Peperbus’.  
 
In de dienst van zondag 18 september 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. 

Kerkelijk Bureau / Klazien Helder 
 
KINDERNEVENDIENST 
Als je God zou willen zoeken, waar zou je dan moeten beginnen? 
Ergens hoog in de lucht? Achter de sterren of voorbij de horizon? Of 
is Hij heel dichtbij? Zie je Hem elke dag in de wereld om je heen, in 
de mensen die je tegenkomt, in jezelf? In de bijbel wordt verteld dat 
mensen niet hoeven te zoeken naar God. Want God gaat op zoek 
naar mensen. Als een herder die niet rust voordat hij zijn verloren 
schaap weer gevonden heeft, zo is God gehecht aan mensen. Hij 
heeft hen al gevonden voordat ze ergens naar op zoek zijn. We lezen 
deze maand verhalen waarin mensen gevonden worden, door elkaar 
en door de Eeuwige. Zo vlucht Jacob weg van huis, weg van zijn 
broer, helemaal alleen de woestijn in. Maar in de woestijn ontdekt hij 
dat hij toch niet helemaal alleen is. God laat zich zien. Hij laat van 
zich horen. 

Meedoen is het thema voor zondag 4 
september. 
Psalm 1 roept de vraag op met wie je 
meegaat. Er worden mensen genoemd 
die verkeerde plannen bedenken en nare 
dingen zeggen. 
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‘Doe toch lekker met ons mee!’ roepen ze. Maar als je echt gelukkig 
wilt worden, ga je een andere weg. Dan doe je niet met die 
ongelukszoekers mee, maar met God.  
We lezen Psalm 1. 
 
Zondag 11 september gaan we 
Lucas 15: 1 – 10 lezen.  
Het thema is Op zoek.  
Jezus gaat op zoek. Niet naar 
schapen of muntstukken, maar naar 
mensen! Hij zoekt de mensen op 
die uit beeld zijn geraakt, die 
misschien ook niet meer zo goed weten waar ze zijn. Die mensen 
brengt hij terug bij God. 
 

Twee broers 
De inzet van het verhaal van deze 
zondag, is het eerstgeboorterecht, de 
vraag wie de ‘eerste’ is. Vanouds is dat 
Esau. Maar in het verhaal van God en 
mensen gaat het vaak anders; daar 
kan de laatste de eerste zijn. Esau 
hecht weinig waarde aan zijn 
geboorterecht. Hij laat Jacob zijn 

plaats innemen in ruil voor een kom soep en wat brood. 
Vandaag, 18 september, wordt de Bijbel opengeslagen bij Genesis 
25: 19-34. 
 
Zondag 25 september wordt Genesis 28: 10-22 gelezen. 
Het gaat over God gaat met je mee. 
Jacob is weg. Weg van huis, maar niet 
weg van God. Want God laat zich zien 
als Jacob op de vlucht is. In een droom 
ziet hij een ladder. Daarop gaan 
engelen van beneden naar boven. 
Misschien omdat ze mensen de weg 
naar God willen wijzen. 
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VAN DE DIACONIE 
In de maand  september 2016 doet de diaconie een beroep op u voor 
de volgende collectes. 
 
4 september a.s. / Kledingbank 
Op deze zondag wordt gecollecteerd voor de Kledingbank. Er zijn nog 
steeds veel mensen die in financiële problemen zijn gekomen en 
zichzelf niet meer van kleding en schoeisel kunnen voorzien. 
Daarvoor is de Kledingbank in Zwolle een goede optie.  
Op deze manier  leveren zij een bijdrage aan de armoedebestrijding 
in Zwolle. Doel van de Kledingbank is deze groep mensen te voorzien 
van bruikbare kleding, die gratis één keer in de maand wordt 
uitgedeeld. (www.kledingbankzwolle.nl) 
 
25 september a.s. / Kerk in het Midden-Oosten 
Van 17 t/m 25 september organiseert Kerk in Actie een actieweek 
voor de kerk in het Midden-Oosten. De kerken in o.a. Syrië hebben 
het moeilijk. Ze hebben veel te lijden onder het oorlogsgeweld. In 
Syrië is twee derde van de christenen gevlucht. Maar desondanks 
bieden ze hulp aan mensen die op drift zijn geraakt. Dat geldt ook 
voor de kerken in Libanon, Irak en Jordanië. Daarom deze collecte 
voor de kerk in het Midden-Oosten omdat we ons verbonden weten in 
Christus.    

Namens de diaconie, 
Jan Flokstra 

HOOFDHOF ACTIEF  
Nog even een herinnering aan de startzaterdag die wordt gehouden 
op 3 september.  U/jij kunt weer meedoen aan enkele activiteiten in 
De Hoofdhof vanaf 15.00 uur en het loopt dan door in de barbecue.    
U/jij kunt alvast gezellig bijkletsen met anderen onder het genot van 
een drankje. Maar iets actiefs doen kan ook. Wat te denken van 
koersbal, sjoelen en allerlei spelletjes zoals dammen, wankeltoren, 
triominos enz. Maar ook volleybal en korfbal.  We hopen dat er veel 
mensen zullen komen en dat het een gezellig samenzijn zal worden. 
   

Namens de diaconie, 
Jan Flokstra 

 

http://www.kledingbankzwolle.nl/
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STARTZONDAG 2016 –  Ontmoeting 
Met wie heb je altijd al eens een diepzinnig gesprek willen voeren? En 
waarom? Wat gebeurt er als je iemand ontmoet, of dat nu toevallig is 
of met opzet.  
Rondom dit thema hebben we een interactieve startzondag 
georganiseerd, waarin naast ontmoeting ook samen zingen een 
belangrijke plaats inneemt.  
Zo na de vakantieperiode is het fijn om eens met mensen bij te 
praten, daarom beginnen we (9.30 uur) met koffie en iets lekkers.  
 
Rond 10.00 uur begint de viering en aansluitend is er nog een hapje 
en drankje.  
Het kan bijna niet anders dan gezellig en waardevol worden! 

 
Namens Kernteam Eredienst, 

Jantine Kramer 
 
 

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 kleren in te zamelen kan deze een bijdrage leveren aan 
de armoedebestrijding in Zwolle. De Kledingbank wordt steeds 
belangrijker voor het bestrijden van armoede in Zwolle en omgeving.   
 
Van 18 september 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 alles bij de Kledingbank terecht komt. 
Ook wordt er op 4 september a.s. een collecte voor de Kledingbank 
gehouden. 
Namens de diaconie alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 
 

Jan Flokstra 
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SENIORENTHEE 
We hopen ook weer in het komende seizoen samen fijne en gezellige 
middagen te hebben. 
Donderdag 15 september a.s. om 14.30 uur is de eerste middag weer 
in de Hoofdhof. 
Mevr. T. de Wit-Gosker uit Westenholte draagt gedichten voor. 
Als u een mooi gedicht hebt, wil zij dit ook wel voordragen, maar ze 
moet dit wel van te voren weten, zodat zij zich hierop voorbereiden 
kan. 
Hiervoor kunt u contact opnemen met Mien Bongers, tel. 4532818, 
vóór dinsdag 6 september a.s.. 
Iedereen vanaf 65 jaar is hartelijk welkom en we hopen dat het weer 
een fijne middag wordt. 
Om 14.15 uur staat de thee klaar. 

Namens de werkgroep,  
Mien Bongers 

 
ONTMOETING in het HOOFDHOF-CAFÉ 
In september willen we weer starten met onze maandelijkse bijeen-
komst op de vrijdagavond.  
 
Voor dit jaar hebben we de volgende vrijdagavonden 
vastgesteld:   
16 september, 14 oktober, 11 november en 9 december 
 
Inmiddels zijn deze avonden een traditie geworden voor meerdere 
mensen binnen en buiten onze Hoofdhofgemeente, Als u of jij er al 
eerder was is een nadere introductie niet nodig. Maar ieder mag zich 
welkom weten voor een praatje en een drankje (fris of anders). 
Er is plaats voor jong en minder jong.  
Probeer het eens.!! 
De soosruimte is open vanaf 21.00 uur. 
 
We hopen veel oudgedienden én nieuwkomers te kunnen begroeten.  
We zien u graag. 
 

Namens het ontvangstcomité,   
Adrie en Kees Willemstein 
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VERANTWOORDING DIACONIE 
In de achterliggende periode is vier keer gecollecteerd voor uw eigen 
diaconie. De collecte opbrengst van 19 juni bedroeg € 208,60, op      
3 juli € 205,19, op 10 juli € 132,90 en op 31 juli jl. was het een bedrag 
van € 169,40. 
 
Uw penningmeester heeft een bedrag van € 152,75 collecte + een gift 
van € 10,00, totaal € 162,75 mogen overmaken naar de St. Exodus in 
Zwolle, naar aanleiding van de gehouden collecte op 26 juni jl.  
 
Op 17 juli was de collecte bestemd voor de Stichting Present in 
Zwolle, opbrengst € 157,95, en de collecte van 24 juli, bestemd voor 
de Stichting Noi Si Voi, gaf een bedrag te zien van € 176,67. 
Doorbetaling van deze bedragen heeft inmiddels plaatsgevonden. 
 
Ook mocht de diaconie nog een gift ontvangen van € 10,00 van één 
van onze gemeenteleden via een contactdame. 
 
Vanuit de diaconie en mede namens deze instellingen hartelijk dank 
voor het ondersteunen van deze instellingen en uw eigen diaconie. 

 
Jan Visscher,  

penningmeester 
 
VERJAARDAGFONDS 
Ter ondersteuning van projecten in Oost-Europa is in het 2e kwartaal 
van 2016 aan bonnen en contanten een bedrag van € 248,15  
binnengekomen. 

Dick Blom 
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STICHTING MUZIEK MET EEN PLUS OPGERICHT 
Op 5 augustus hebben we officieel bij de 
notaris  de Stichting Muziek met een Plus 
opgericht. Een feestelijk begin van wat een 
belangrijke nieuwe activiteit in de Hoofdhof 
moet worden. 
 

Bij een Stichting hoort ook een bestuur. Het zal u niet verbazen dat de 
initiatiefnemers van Muziek met een Plus ook bereid zijn gevonden 
om in het bestuur zitting te nemen. Mag ik ze even aan u voorstellen: 
Andries Westerholt, voorzitter 
Jaap Wagteveld,   penningmeester 
Ab Kasper,    secretaris 
Jantine Kramer,  lid 
Het bestuur wordt namens de Protestantse Gemeente Berkum 
aangevuld door Wim van der Meulen. 
 
Inmiddels hebben we in het bestuur de taken verdeeld en zijn we hard 
bezig met de voorbereiding van het komende seizoen.  
Eline Potappel, net afgestudeerd aan het Cibap, werkt voor ons aan 
de huisstijl voor Muziek met een Plus.  
 
Het programma voor het komende seizoen is rond. We hebben een 
programma samengesteld met een keur van professionele artiesten 
en gezelschappen, dat voor iedereen, jong of minder jong, liefhebbers 
van klassiek of minder klassiek, iets speciaals biedt.  
In het programmaboekje, dat binnenkort verschijnt, vindt u een 
compleet overzicht van de voorstellingen.  
Een goed programma met professionele gezelschappen kost geld, 
dat zal iedereen duidelijk zijn. Dankzij de inzet van veel vrijwilligers en 
een bijdrage van De Hoofdhof kunnen we de kosten voor 
toegangskaartjes beperkt houden. Een kaartje voor de meeste 
concerten kost slechts € 7,00 per persoon en als u alle concerten wilt 
bijwonen, krijgt u bij het bestellen van de kaartjes ook nog eens 10% 
korting! 
Bestellen van kaarten kan binnenkort via de website 
www.muziekmeteenplus.nl en als u niet kunt wachten, stuur dan vast 
een mailtje naar muziekmeteenplus@gmail.com . 

../../../../../AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/MPHAIBQN/www.muziekmeteenplus.nl
../../../../../AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/MPHAIBQN/muziekmeteenplus@gmail.com
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Het eerste concert vindt plaats op zondagmiddag 23 oktober om 
15.00 uur. Voor u zullen optreden EVA Vocaal Ensemble een groep 
van vijf charmante zangeressen, jong, slim, enthousiast en 
grensverleggend en net afgestudeerd aan het ArtEZ Conservatorium 
in Zwolle. Een inspirerende masterclass bij de King's Singers zorgde 
ervoor dat deze dames besloten om samen professioneel aan de weg 
te gaan timmeren. Dat belooft een heerlijke muzikale middag te 
worden! 
 
Startkapitaal 
Om dit alles goed van de grond te krijgen hebben we een startkapitaal 
nodig. Om de opstartkosten te dekken en een buffer te hebben 
denken wij aan een startbedrag van € 10.000,-. De Protestantse 
Gemeente De Hoofdhof is bereid € 5000,- ter beschikking te stellen. 
Voor de overige € 5.000,- draait de camera uw kant op: wij vragen uw 
steun in de vorm van een gift. Wanneer u een gift doet aan de 
Protestantse Gemeente De Hoofdhof met als doel Muziek met een 
Plus, dan voegen de kerkrentmeesters dit bij hun € 5.000,- 
startkapitaal en u kunt deze gift aftrekken van uw inkomstenbelasting. 
U bent van harte uitgenodigd om Muziek met een Plus mede mogelijk 
te maken!  
Alvast heel veel dank! 
 
Voor meer informatie en vragen kunt u terecht bij de commissieleden: 
Andries Westerholt, tel. 06 31658822,  wholt@xs4all.nl,  
Jaap Wagteveld,   tel. 06 14507784, jaapwagteveld@hotmail.com,  
Ab Kasper,    tel. 06 26900994, kasperzwolle@gmail.com,  
Jantine Kramer,   tel. 038 4202819, jantine.kramer@ziggo.nl 
 
TUINONDERHOUD VAN DE HOOFDHOF 
Om onze tuin van de kerk er mooi en verzorgd te laten uitzien hebben 
wij dringend behoefte aan mensen met ”groene” vingers. 

Soms wordt het onderhoud van de tuin een beetje te veel voor de 
huidige ploeg.  

Wij zijn daarom dringend op zoek naar medebroeders of- zusters die 
op dinsdagochtend van 9.00-12.00 uur de handen uit de mouwen 
willen steken. 
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Voor de duidelijkheid: het gaat niet om een of twee keer, maar 
structureel. In principe elke dinsdagochtend. 

Voor de koffie wordt gezorgd. 

Nu niet allemaal tegelijk komen want dan moeten we een collecte 
houden om schoffels te organiseren. 

Onder u zijn vast wel een paar mensen die tijd en zin hebben. Het 
geeft voldoening gaandeweg te zien dat het mooier wordt als al dat 
onkruid weer is verwijderd en de graskantjes er strak bij staan, geen 
gras tussen de tegels, mooi toch! 

Voor meer info contact op nemen met:  
Hein Peters, Eibert Spaan of Jan Hoefman 

 
 
KUNST IN DE KERKZAAL 
In de Grote Kerk te Zwolle zal tussen 22 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 ICHTHUS-kerk en De Hoofdhof  ook een 10 of 15 
werken te zien zijn, bij ons in de kerkzaal, wellicht al na 5 september. 
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 
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VOLLEYBALTOERNOOI VOOR HERHALING VATBAAR! 
Het is eind mei als ik van Hannah Gerritsen een berichtje op mijn 
telefoon krijg. Of wij 10 juli a.s. mee willen doen met een volleybal- 
toernooi in de tuin van de Hoofdhof. Enthousiast heb ik gereageerd 
dat er vanuit ons gezin zeker animo is om mee te doen. We wachten 
af of het doorgaat. Uiteindelijk staat er een berichtje in de Hoofdhof en 
verschijnt er een uitnodiging op de beamer. Wij hebben ons 
opgegeven en hebben er zin in.  
Het is de 10e juli stralend mooi weer. De tuin ziet er gezellig uit. Een 
partytent, zelfgemaakt gebak, frisdrank, een nootje en een 
volleybalnet. Uiteindelijk waren er voldoende mensen om drie teams 
samen te stellen. Aan (langs lopende) supporters ontbrak het ook 
niet. Uiteindelijk een gezellig en sportieve middag mee mogen maken. 
Hannah, bedankt voor het organiseren van deze geslaagde middag. 
Zo'n middag is zeker voor herhaling vatbaar. 

Niek Aaldenberg 
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EN ZIE, IK ZAG 
 
 
 
 
 
Ontastbaar, onzichtbaar, maar via kanalen 
bereikt ons de wereld met beeld en geluid 
de lucht barstensvol met de vreemdste signalen 
hoe haal je de boodschap van God daar nog uit? 
 
 
Wij surfen en zoeken geluk in ons leven 
de ogen geopend, maar ’t hart vaak op slot 
ervaren niet wat ons door Hem wordt gegeven 
dan kun je wel kijken, maar je ziet niets van God. 
 
 
Hij biedt al Zijn hulp en Zijn zorg en Zijn zegen 
als grootste Provider ons liefdevol aan 
niet langer meer zoeken naar andere wegen 
we hoeven alleen maar naar Hém toe te gaan. 
 
 
Als wij regelmatig Zijn website bekijken 
en bidden om inzicht, geloof bovendien 
dan zal op een dag ons Zijn boodschap bereiken 
en dwars door de chaos heen zullen wij zien! 
 
 
 
 

Uit “Goed gaan”, van Irene Jonker 
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BEDANKJE 
Een aantal weken geleden hebben wij u gevraagd om materialen 
zoals knopen, kralen, papier e.d. om mee te nemen naar Wit Rusland 
voor de vakantie-bijbelclub in de week van 16 juli t/m 23 juli. 
Wat hebben we veel gekregen en wat kunnen we het goed gebruiken 
voor de werkjes. 
Dit jaar staat het verhaal van Noach centraal. 
Te zijner tijd willen wij met heel veel plezier de beamerpresentatie 
laten zien die we naar aanleiding van deze reis maken. 
Misschien kunnen we dan ook jeugd uit deze kerk warm maken om 
mee te gaan naar Wit Rusland en ons te helpen met de vakantie- 
bijbelclub voor volgend jaar D.V.  
Dat zou heel erg mooi zijn.  
Hartelijke groet, ook namens de jeugd die nu meegaat  

Nazorg Tsjernobylkinderen Zwolle, 
Ad en Anjo Baars 

 
 
COLLECTEOPBRENGSTEN 
19-06-16 Kerk      164,10 
19-06-16 Diaconie    208,60 
26-06-16 Kerk      168,65 
26-06-16 Diaconie - Exodus 152,75 
03-07-16 Jeugd     165,87 
03-07-16 Diaconie    205,19 
10-07-16 Kerk      165,02 
10-07-16 Diaconie    132,90 
11-07-16 Koffie            96,27 
17-07-16 Diaconie    157,95 
17-07-16 Kerk      144,50 
24-07-16 Kerk      147,05 
24-07-16 Diaconie    176,67 
25-07-16 Koffie        17,05 
31-07-16 Kerk      190,88 
31-07-16 Diaconie    169,40 
07-08-16 Kerk      181,20 
07-08-16 Jeugd     139,20 
08-08-16 koffie        38,95 
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Collectebonnen 
Giften/bijdragen aan de kerk, ook als deze worden gedaan d.m.v. van  
collectebonnen, zijn aftrekbaar voor de belasting. Bij gewone giften 
stelt de fiscus echter een aantal voorwaarden. Indien u meer dan 1% 
van uw (positief) verzamelinkomen en tevens meer dan € 60,-- per 
jaar aan giften uitgeeft, is het meerdere tot maximaal 10% van het 
verzamelinkomen aftrekbaar.  
 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 71 RABO 03773.50.893 
of op de SKG rekening: IBAN: NL 74 FVLB  063.58.17.098, 
waarna u de bonnen krijgt thuisbezorgd.  

 Levertijd is max. 3 weken. 
Hartelijk dank voor uw gaven. 
 
Gezocht: afhaaladres collectebonnen / collectepenningen 

Om de penningmeester te ontlasten 
wordt binnen Kernteam Beheer en 
Financiën nagedacht over een andere 
invulling van zijn werkzaamheden.  
Een van de werkzaamheden betreft het 
uitgeven en bezorgen van de 
collectebonnen. Idee is om binnen onze 
wijk 1 afhaaladres te hebben waar 
gemeenteleden hun bestelde collecte-
bonnen zelf kunnen ophalen, waarbij de 

‘openingstijden’ van dit afhaaladres bijvoorbeeld 1 uur per week is, op 
een vast tijdstip.  Wij zoeken dus nu 1 of meer gemeenteleden die dit 
zouden willen doen.  
Concreet bestaan de werkzaamheden uit: 
1x per week de collectebestellingen in orde maken en 
1x per week als afhaaladres willen fungeren. 
Lijkt je dit leuk, meld je dan aan bij mij. Heb je vragen, bel of mail mij 
dan. Dat kan op 06 - 2098 3327 en a.j.vdhaar67@gmail.com 
 
Ik hoor graag! 

Namens Kernteam Beheer en Financiën,   
André van der Haar 

mailto:a.j.vdhaar67@gmail.com
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ZAALRESERVERING 
Voor het reserveren van een zaal, bijv. voor uw vergadering, 
bijeenkomst of receptie, verzoeken wij u, bij voorkeur per mail, 
contact op te nemen met de koster/beheerder, mw. Truus van Well.  
Het mailadres is: hoofdhof@gmail.com 

 

Ook kunt u gebruik maken van het reserveringsformulier in de hal 
van 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 
 
 
TER HERINNERING 
 
TENTSAMENKOMST TIJDENS HET ORANJEFEEST 
De commissie “Kerk in de Wijk” van de kerken in Berkum houdt 
zondagavond 11 september om 19.00 uur een tentsamenkomst op 
het grasveld aan de Nieuwe Vecht bij de Erasmuslaan- Reviuslaan. 
Medewerking wordt verleend door een muziekgroep uit Berkum e.o. 
Jongerenwerker Theo Sikkema zal de overdenking doen. Na afloop is 
er onder het genot van koffie, thee en limonade tijd voor ontmoeting. 
Er wordt een collecte voor de onkosten gehouden. 
 
Jong en oud zijn hartelijke welkom! Het is een goede gelegenheid om 
uw buren of vrienden mee te nemen naar deze laagdrempelige 
samenkomst.  

Meer informatie: Anja Pierik 06 3914 6627 

mailto:hoofdhof@gmail.com
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GOD HOUDT VAN MIJ 

 
Ergens diep in mij hart weet ik … 

ergens diep in mijn hart denk ik … 

ergens diep in mijn hart hoop ik … 

wat weet ik? 

wat denk ik? 

wat hoop ik? 

mijn hart is koud 

en toch … 

Met mijn verstand weet ik 

met mijn verstand denk ik 

met mijn verstand hoop ik 

Maar als mijn hart niet warm is 

wat weet ik? 

wat denk ik? 

wat hoop ik? 

Mijn hart zegt: Er is liefde 

mijn hart zegt: Er is warmte 

mijn hart zegt: Er is hoop 

Wat ik hoop: 

wat ik denk: 

wat ik weet: 

Hij houdt van mij!  

 
Tekst: Diny Nijland 

Uit: Er is bij mij ingebroken 
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AGENDA 
03-09  Startzaterdag en barbeque, in en om de Hoofdhof     
                    15.00 uur 
11-09  Schrijfactie Amnesty International, 
   in de hal van de kerk, na de morgendienst 
11-09  Tentsamenkomst, grasveld Nieuwe Vecht   19.00 uur 
15-09  Seniorenthee, de Hoofdhof         14.30 uur 
16-09  Hoofdhofcafé, de Hoofdhof         21.00 uur 
18-09 t/m 
02-10  Inzameling Kledingbank in de kerk 
21-09 t/m 
12-10  Bezichtiging expositie “(N)ergens thuis”, 
   De Hoofdhof  (zie pagina 20)           
    
  
 
OM MEE TE NEMEN 
 
In de hal van De Hoofdhof, op de boekentafel, ligt voor belang- 
stellenden iedere maand een beperkt aantal kerkbladen van de  
Ichthuskerk. 
 
 
 
 
 
 
 

 
KOPIJ DE HOOFDHOF 
 
Het volgende kerkblad verschijnt op 29 september 2016 en bevat 
gegevens over de maand oktober 2016. U kunt uw kopij inleveren bij 
de heer J. Wagteveld, Eikenlaan 37, 8024 CA, tel. 45 47 233 tot 
uiterlijk maandag 19 september 2016.  
 
De redactie verzoekt u vriendelijk uw berichten schriftelijk in te 
leveren via e-mail: jaapwagteveld@hotmail.com  
 
 

mailto:jaapwagteveld@hotmail.com

