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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 
JOP jeugdwerker:   Heidi Schröder         tel.  06-45254213   

h.schröder@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.    ds. Jelle Vonk 
Berkumstede:     j.vonk@driezorg.nl        tel.  06-20476931 

 

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 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
mailto:j.vonk@driezorg.nl
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KERKDIENSTEN 
 

Zondag 2 september 
9.30 uur       Dhr. H. Brouwer uit Staphorst 
Organist       Gert de Jong 
1e Collecte  Voor de Kerk 
2e Collecte      Voor de Jeugd 
 

Zondag 9 september  Afscheidsdienst (zie elders in dit blad) 
9.30 uur       Ds. L.A. Burggraaff 
Organisten      Gert de Jong en Henk Hoeksema     
Muzikale medewerking Hoofdhofkoor, o.l.v. Jaco Lips 
  D-Vote, o.l.v. Richard Schoonhoven 
 Amicanto   
1e Collecte      Voor PKN / Jop (2/3) en eigen jeugd (1/3) 
2e Collecte      Voor de Diaconie 
 

Zondag 16 september E-meeting 
9.30 uur       Dhr. Eisse Noordhof, Youth for Christ Zwolle 
Organist       Fred Pals 
Uitgangscollecte Voor PKN: / Vredeswerk 
 

Zondag 23 september Themadienst (zie elders in dit blad)   
9.30 uur  Themadienst “Wie ben ik” , met muzikale 

medewerking van Interkerkellijk Gospelkoor 
  Akousate uit Dalfsen 
Organist       Gert de Jong 
1e Collecte  Voor de Diaconie / Kledingbank 
2e Collecte      Voor de bloemen 
 

Zondag 30 september    
9.30 uur       Mevr. mr. drs. P.L. Hellinga, Zwolle 
Organist       Gert de Jong 
1e Collecte  Voor de Kerk 
2e Collecte      Voor de Diaconie 
 

Zondag 7 oktober   Israëlzondag    
9.30 uur       Ds. R. Gosker, de Wijk 
Organist       Henk Hoeksema 
1e Collecte Voor PKN / Kerk en Israël 
2e Collecte      Voor de Jeugd 
19.00 uur      Vesper 
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AMNESTY INTERNATIONAL 
Zondag 9 september a.s. is weer de maandelijkse schrijfactie voor 
Amnesty International. Na de morgendienst liggen de brieven klaar in 
de hal van de kerk. Doet u mee? 
 
BIJ DE DIENSTEN 
Gastpredikanten 
Zondag 2 september a.s. zal de heer H. Brouwer, tel. 0522-291 129, 
uit Rouveen, voorgaan. Hij heeft een preekconsent. De heer Brouwer 
is geboren op 3 juni 1945. 
 
De dienst van zondag 30 september a.s zal worden geleid door 
mevrouw mr. drs. P.L. Hellinga uit Zwolle, tel. 420 41 61. In onze 
gemeente voor velen van u geen onbekende. Zij heeft een 
preekconsent voor het gehele kerkverband. Mevrouw Hellinga is 
geboren op 12 december 1969.  

Kerkelijk Bureau / Klazien Helder 
 
 
VAN DE DIACONIE 
In de maand september doet de diaconie een beroep op u voor de 
volgende collectes: 
 

9 september a.s. / Eigen diaconie 
 

23 september a.s. / Kledingbank Zwolle 
De Kledingbank in Zwolle levert een bijdrage aan de armoede-
bestrijding in Zwolle. Veel mensen kunnen zichzelf niet van kleding en 
schoeisel voorzien vanwege de financiële problemen die er nog zijn. 
De Kledingbank voorziet deze mensen van bruikbare kleding en 
schoeisel. 
Eén keer per maand wordt er uitgedeeld. 
 

23 september a.s. / Collecte bestemd voor de Bloemengroet 
 

30 september a.s. / Eigen diaconie 
 

Bovengenoemde collectes bevelen we van harte bij u aan.  
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. 

Namens de diaconie,  
Miny Veenema 
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AFSCHEID DS. LILY BURGGRAAFF OP ZONDAG 9 SEPTEMBER. 
Onze predikant ds. Lily Burggraaff heeft te kennen gegeven dat zij 
met ingang van september 2018 gebruik gaat maken van de 
mogelijkheid om met vervroegd emeritaat te gaan.  
Op 9 september is het 36 jaar geleden dat Lily werd bevestigd als 
predikant. 
Met haar emeritaat neemt zij afscheid als predikant van de 
Protestantse Gemeente “De Hoofdhof” te Berkum.  
 
De kerkenraad nodigt alle gemeenteleden van harte uit om 
aanwezig te zijn bij de kerkdienst en receptie ter gelegenheid van 
het afscheid van ds. Lily Burggraaff op zondag 9 september 
2018. 
 
Naast het officiële afscheid op zondag is er op zaterdag 8 september 
een bijeenkomst rondom het emeritaat van ds. Lily Burggraaff voor 
speciaal genodigden, familie en vrienden van ds. Lily Burggraaff. 
 
Programma zondag 9 september 2018 
 
09.00 uur  Ontvangst genodigden van ds. Lily Burggraaff 
 
09.30 uur Aanvang afscheidsdienst 
 
11.30 uur Receptie & koffie met gebak en gelegenheid om de    
    emerita te spreken 
 
13.00 uur  Afsluiting 
 
 
Cadeau 
Bij een afscheid hoort een cadeau. Als u een financiële bijdrage wilt 
leveren aan een cadeau voor ds. Lily Burggraaff dan kunt u deze 
overmaken naar NL32ABNA0613896106 t.n.v. H.R. Lanning ovv 
‘afscheid ds. Burggraaff’ of u deponeert uw bijdrage in de doos die 
vanaf zondag 26 augustus in de hal van de kerk staat. 
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Hulp 
De commissie, die druk bezig is met organiseren van het afscheid van 
Lily, kan heel goed wat hulp gebruiken.  
Bij de koffie op zondag 9 september zouden wij graag taart willen 
serveren die door gemeenteleden is gemaakt. Wij zoeken dus 
mensen die een bijdrage willen leveren door hun lekkerste en mooiste 
taart te bakken. 
 
Ook zoeken wij mensen die willen helpen in de bediening op zondag 
9 september.  
 
Opgave als hulp en/of taartenbakker kan via 
afscheidlaburggraaff@gmail.nl of door Erik Lanning, Miny Veenema of 
Madeleen Wagteveld te informeren. 
 

Commissie Afscheid Lily Burggraaff, 
Erik Lanning 

Miny Veenema 
Madeleen Wagteveld 

Jantine Kramer 
 

ACTIE VOOR DE KLEDINGBANK 
Het wordt weer tijd om de kledingkasten een beurt te geven, kleding 
en schoenen, die niet meer gebruikt worden de deur uit te doen. U 
krijgt ruimte in huis en in de kasten. U krijgt er een opgeruimd gevoel 
van en dat komt goed uit want de diaconie van De Hoofdhof gaat een 
inzamelingsactie houden voor de Kledingbank in Zwolle. 
 

Van 24 september tot en met 7 oktober 2018 kunt u kleding, schoeisel 
en hoeslakens in een plastic zak in de kerk brengen. Bent u niet in de 
gelegenheid om deze te brengen, dan kunt u contact opnemen met 
één van uw diakenen. 
 

De diaconie zorgt ervoor dat het ingeleverde bij de Kledingbank 
terecht komt. 
 

Namens de diaconie alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 
 

Namens de diaconie, Miny Veenema, 
                                                                       tel. 06 48945700 

mailto:afscheidlaburggraaff@gmail.nl
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NIEUWS UIT HET KERNTEAM EREDIENST  
voor de maanden september en oktober 2018 
 
In de maand september vragen wij uw aandacht voor het afscheid 
van onze predikant Lily Burggraaff op zondag 9 september a.s.. Daar 
leest u in dit blad elders meer over. 
Alle koren zullen hun medewerking verlenen aan deze dienst. 
 

Op zondag 16 september a.s. vindt de volgende E-meeting plaats. De 
voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang. De voorganger die 
zondag is Eisse Noordhof van Youth for Christ Zwolle. Het thema is 
Hoofd, Hart en Handen. 
 

Op zondag 23 september a.s. vindt er een themadienst plaats met het 
interkerkelijk gospelkoor Akousate.  
Er is die zondag geen voorganger nodig omdat dit koor de hele dienst 
verzorgt. 
Hieronder leest u daar meer over. 

 

Themadienst "Wie ben ik"  
Interkerkelijk Gospelkoor Akousate uit Dalfsen verzorgt deze 
zondagmorgen de hele dienst. 
Het thema is: Wie ben ik? 
Een thema waar veel mensen mee "worstelen". 
 

We hebben allemaal een naam, maar is dat wie we zijn? 
Welk masker zetten we op om toch maar die persoon te zijn die we 
graag willen zijn? 
Welke rol nemen we aan omdat we denken dat anderen ons zó graag 
zien? 
Hoe vaak beoordelen we mensen naar hun afkomst, of hoe ze eruit 
zien, maar is dat wat wij zien, wel de mens die het is? 

 

Ik ben Gods geliefde kind 
Dat is wie ik ben 

Deze woorden lopen als een rode draad door de dienst waarin wij als 
koor liederen zingen, maar ook samenzang zal zijn en verder o.a. 
solozang, You Tube filmpje, een schriftlezing en een prachtig kort 
verhaal waarin tot uiting komt dat voor God ieder op zijn of haar eigen 
unieke manier waardevol is. 
Alles wordt ondersteund met een mooie PowerPoint presentatie. 
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In de maand oktober zal op 14 oktober a.s. het kinderkoor de 
Bromvlieg haar medewerking verlenen. 
 
Op 21 oktober a.s. is er een lectorendienst. 
 
Het Christelijk Mannenkoor Zwolle verleent op 28 oktober a.s. zijn 
medewerking aan de dienst. 
 

Namens het Kernteam Eredienst, 
Hans Veenema 

 
IN HET ZONNETJE 
In deze nieuwe rubriek willen wij de 
komende maanden mensen in het zonnetje 
zetten. 
Deze week de Organisten! 
Elke zondag opnieuw gaan we er maar 
vanuit dat Gert de Jong, Henk Hoeksema 
en Fred Pals op de orgelbank zitten en ons 
begeleiden bij het zingen. Maar dat doe je 
niet zomaar. Er gaat wel een voorbereiding 

aan vooraf. En als dit nog niet genoeg is worden we naast de liederen 
ook vaak verrast door mooie muziekstukken of eigen composities. 
Beste Gert, Henk en Fred hartelijk dank voor jullie mooie klanken. 
Jullie zijn deze maand het zonnetje van de gemeente. 
 
ONTMOETING IN HET HOOFDHOF-CAFÉ 
In september willen we weer starten met onze maandelijkse 
bijeenkomst op de vrijdagavond.  
Voor dit jaar hebben we de volgende vrijdagavonden vastgesteld:   
21 september,19 oktober,16 november en 14 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. 
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We hopen veel oudgedienden én nieuwkomers te kunnen begroeten.  
We zien u graag. 

Namens het ontvangstcomité,    
Adrie en Kees Willemstein 

 
MUZIEK MET EEN PLUS IN DE HOOFDHOF  
Op zondag 16 september a.s. begint het nieuwe 
seizoen van Muziek met een Plus  met een 
concert van hoge kwaliteit. U kunt luisteren naar 

Wishful Singing, vijf zangeressen die een volledig a-capella concert 
brengen. Klassiek geschoolde zangeressen, die nationaal en 
internationaal furore hebben gemaakt met hun optredens en graag 
geziene gasten zijn op  diverse internationale festivals. 
Na Wishful Singing verwachten we op 14 oktober a.s. het Libero 
Strijkorkest, een nieuw barok orkest, gevormd door afgestudeerde 
masters van het Artez Conservatorium. 
En ook daarna komen een aantal concerten van zeer hoge kwaliteit. 
Vergeet ook vooral niet de Meezing Mattheüs die volgend jaar april 
weer op het programma staat. 
Kortom, een seizoen met acht concerten vol variatie, die u niet mag 
missen. 
 

Natuurlijk wilt u meer weten over dit programma!  Stuur een mail naar 
muziekmeteenplus@gmail.com en we sturen u het programmaboekje  
met alle informatie toe.  
Kaarten bestellen kan nu al: www.muziekmeteenplus.nl.  
We zijn er in geslaagd om ook voor dit seizoen de toegangsprijzen 
laag te houden. Een kaartje voor volwassenen kost € 10,00 en een 
jeugdkaartje (tot 16 jaar) kost slechts € 5,00. 
Wilt u alle concerten bijwonen? Koop dan nu een passe-partout voor 
het hele seizoen met aantrekkelijke korting voor slechts €75,00. 
 

Wilt u de organisatie van de concerten financieel ondersteunen? 
Word dan Vriend van Muziek met een Plus. Voor een bedrag vanaf  
€ 30,00 blijft u betrokken bij de Stichting Muziek met een Plus en bent 
u verzekerd van een vrijkaartje voor één concert naar keuze. 
 

Maandelijks brengen wij een nieuwsbrief uit. U kunt die toegestuurd 
krijgen via de mail als u uw mailadres doorgeeft aan 
muziekmeteenplus@gmail.com.  

C://Users/janti/AppData/Local/Temp/muziekmeteenplus@gmail.com
C://Users/janti/AppData/Local/Temp/www.muziekmeteenplus.nl
mailto:muziekmeteenplus@gmail.com
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Dan zorgen we ervoor dat u maandelijks op de hoogte blijft van alle 
nieuws rondom Muziek met een Plus. 

We zien u graag op zondag 16 september a.s. om 15:00 uur bij 
Wishful Singing. 

Muziek met een Plus, Ab Kasper 
 
BIJZONDERE VAKANTIE IN DE HEERENHOF IN MECHELEN 
Van 23 juli tot 28 juli hebben Miny en ik meegewerkt aan een 
vakantieweek voor ouderen die niet meer zelfstandig op vakantie 
kunnen gaan omdat zij dagelijks zorg nodig hebben door een 
lichamelijke of verstandelijke beperking. 
 
Deze nieuwe vorm van het Vakantiebureau is tot stand gekomen in 
nauw overleg met Hotel IJsselvliedt  in Wezep en Hotel de Heerenhof 
in Mechelen. Tot voor kort organiseerden het Rode Kruis en de 
Zonnebloem hun eigen vakanties. Deze beide organisaties zijn 
gestopt met deze vakanties. Alleen de vaarvakantie met de Henri 
Dunant blijft nog bestaan. 
 
Het verschil met de overige vakanties is dat deze weken twee dagen 
korter zijn. Van maandagmiddag tot zaterdagmorgen. Ook is er geen 
pastor aanwezig in deze weken. 
 
De Heerenhof is schitterend gelegen middenin het dorp Mechelen. 
Onze groep bestond uit 20 gasten en 15 vrijwilligers. Het werd een 
zeer warme week met temperaturen van ver boven de 30º. 
Dankzij de geweldige inzet van de zorggroep (verzorgenden en 
verpleegkundigen) is het een uitstekende week geworden.  
De gastvrouw zorgde 2x per dag voor extra water en bouillon. 
 
De uitstapjes deden we alleen 's morgens. Een rondrit met de 
rolstoelbus door het Zuid-Limburgse heuvellandschap, een bezoek 
aan het prachtige klooster in Wittem, bezoek aan de glasblazer en 
een mooie rondrit met een huifkar. Ook hadden we de beschikking 
over scootmobielen en rolstoelen met duwondersteuning. En met de 
elektrische duofiets konden we mooie tochtjes maken in het 
heuvellandschap van Mechelen. 
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Het was onze eerste kennismaking met deze vorm van vakanties. 
Intensief maar zeker voor herhaling vatbaar. 
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij Jan van der Meulen van de 
diaconie. 

Hans en Miny Veenema 
 
OPROEP NIEUWE LECTOREN 
De lectoren hebben in de Hoofdhof een kleine, maar niet 
onbelangrijke rol.  
Ze verwelkomen de gemeente en verzorgen de Bijbellezing(en). 
  
Jaren lang was de groep lectoren redelijk constant in aantal.  
Vanaf volgend jaar zal de groep echter uit niet meer dan vijf personen 
bestaan. Dat is eigenlijk een beetje weinig. 
 
Daarom willen we graag een oproep doen: 
-  als je de rol van de lectoren belangrijk vindt in de eredienst,  
-  als je vindt, dat de lectoren in de eredienst niet gemist kunnen 

worden, 
-  als je graag leest en voorlezen in de dienst geen probleem vindt, 

wil je dan eens nadenken of je de lectorengroep zou willen 
aanvullen? 

 
We zouden graag de groep willen uitbreiden tot ongeveer acht leden. 
Jong of oud, iedereen is welkom! 
 
Voor meer informatie:  

Desiree Lips, tel. 06-42 84 12 01 
Wiepkje Mensink, tel. 06-42 58 45 11 

Alice Tanis, tel. 06-12 03 00 13 
  Ab Kasper, tel. 06-26900994 

 



12 
 

 

OVER FRATER CORNELIUS,  
de penningmeester en de boodschap 
 
Een penningmeester vertelt: 
Eens, toen ik mij had neergelegd op mijn legerstede, hoorde ik een 
stem die tot mij riep. 
En ik keerde mij tot mijn vrouw die naast mij sliep en zeide: “Zie hier 
ben ik, gij heb mij immers geroepen . ”Doch zij zeide tot mij: “Ik heb u 
niet geroepen, leg u gerust neder”.  Doch toen ik mij weer had 
nedergelegd hoorde ik opnieuw een stem die mij riep. Dus wendde ik 
mij ten tweede male tot mijn echtgenote en zei: “Hier ben ik, gij hebt 
mij toch geroepen!” 
Doch zij, de schriften kennende, had geen derde teken nodig en 
zeide: “Ik heb u niet geroepen, doch gij zult een boodschap van 
elders ontvangen. Leg u neder en als u wederom een stem hoort, 
wees ontvankelijk en stel uw hart open om de boodschap te 
ontvangen” 
Toen ik mij wederom ter ruste had gelegd hoorde ik wederom een 
stem die mij riep. En ik zei: Spreek, uw knecht hoort” 
En de stem die met mij sprak zeide: “Ik ben frater Cornelius. Luister 
naar mij want ik heb een boodschap voor u. Gij hebt nu negen jaren 
als penningmeester gearbeid in dienst van de ZWO-commissie van 
de Hoofdhofgemeente. Zeven is het getal van de volheid en nu dus 
ruimschoots bereikt. Gij moet nu rusten van het werk uwer handen. 
Ga heen tot de gemeente en zeg: ‘De dagen van de volheid van mijn 
penningmeesterschap zijn vervuld’, laat een broeder of zuster der 
gemeente uw taak overnemen.” 
 
Het is daarom dat ik hierbij een oproep doe voor een opvolger voor 
deze functie. Het bijhouden van de administratie is geen ingewikkelde 
zaak. Ieder die zijn eigen administratie kan bijhouden is ook in staat 
deze taak over te nemen. Een beschrijving van alle bezigheden is 
voorhanden. Het kunnen werken met een computer is wel 
noodzakelijk.  
Ervaring met Excel en internetbankieren is wel prettig maar kan na 
wat instructie snel geleerd worden. Het eenmaal per 14 dagen de 
administratie bijwerken kost mij maximaal twee uur. Daarnaast zijn er 
ongeveer 6 vergaderingen van de ZWO-commissie per jaar. 
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Men suggereerde dat een oproep via ons mededelingenblad niet erg 
effectief zou zijn maar dat directe benadering van mogelijke opvolgers 
beter zou zijn. Dat heb ik al een aantal keren zonder resultaat 
geprobeerd.  
Maar na dit stukje laat ik me graag door u verrassen. 
Voor meer informatie ben ik graag beschikbaar. 

 
De (huidige) penningmeester van de ZWO, 

Kees Willemstein 
tel. 4542027 

 
CMK ZWOLLE 
Het Christelijk Mannenkoor Zwolle, ook wel kortweg CMK Zwolle 
genoemd, is een kleine 30 jaar geleden opgericht  onder meer met 
het doel zo mogelijk medewerking te verlenen aan kerkdiensten en 
enkele concerten per jaar te geven.  De laatste jaren doen we dat, 
onder leiding van dirigent Harry Koning en we worden muzikaal 
bijgestaan door een, soms wisselend, aantal jonge musici.  Wilt u ons 
in uw kerkdienst horen, neem gerust contact met ons op. Om de 
kosten hoeft u het niet te laten! 
 
Maar eigenlijk willen we het graag over iets heel anders met u 
hebben.  Een mannenkoor is afhankelijk van mannenstemmen.  Dat 
klinkt logisch maar de praktijk is weerbarstig.  We zijn dringend op 
zoek naar uitbreiding. En echt, een mannenkoor, en zeker ons 
mannenkoor, heeft naast het muzikale ook een sociale kant. Als u 
onze repetities zou bijwonen, gaat u de gezelligheid, de humor en de 
ontstane vriendschappen, snel ontdekken.  Daarnaast vinden we ook 
dat het enige interkerkelijk- christelijke mannenkoor van Zwolle moet 
blijven bestaan.  
 
Vandaar onze vraag om het eens met ons te komen proberen. 
Dinsdagsavonds van 19.45 -22.00 uur in De Sionskerk, Glanerbeek 
10, Zwolle Aa-landen. 
Dat  proberen hoeft niet uit één bezoekje te bestaan. U krijgt 
ruimschoots de tijd van ons.  Dinsdagavond 18 september a.s. 
houden we een Open Repetitie, maar u bent al eerder welkom. Onze 
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repetities  starten (of zijn gestart, dat hangt van het moment van lezen 
af) op dinsdag 28 augustus. 
 
Voor meer informatie zie onze website: cmkz.nl 
 

Namens het bestuur, 
Dick Algra, voorzitter 

 
ORANJEWEEK BERKUM  
Zondag 16 september a.s. in het Reviusplantsoen naast de Nieuwe 
Vecht (bij Erasmuslaan-Reviuslaan) 
14.00 – 17.00 uur: Wijkmarkt.  
Ondernemers en bewoners in Berkum laten hun producten en 
talenten zien. Ook de kerken in de wijk is gevraagd zich te 
presenteren. 
19.00 – 20.00 uur: Tentsamenkomst.  
Met medewerking van een muziekgroep uit Berkum. Overdenking 
door dhr. Henk Stoorvogel. Er wordt een collecte gehouden voor de 
onkosten. 
Het is een goede gelegenheid om uw buren of vrienden mee te 
nemen naar deze laagdrempelige samenkomst. Jong en oud zijn 
hartelijk welkom! 
De tentsamenkomst wordt georganiseerd door de werkgroep “Kerk in 
de Wijk” in samenwerking met de wijkvereniging Berkum, die de 
locatie kosteloos ter beschikking stelt. Koffie en thee worden u gratis 
aangeboden.  

Meer informatie:  
Ingrid Blotenburg, tel. 038-453 29 33 

 
 
VERJAARDAGSFONDS 
Ter ondersteuning van projecten in Oost-Europa is in het 2e kwartaal 
van 2018 aan bonnen en contanten een bedrag van € 279,00 binnen 
gekomen. 

Dick Blom 
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COLLECTE OPBRENGSTEN  
17-06-18 Diaconie: De Bres Zwolle     € 154,35 
17-06-18 Bloemen          € 137,30 
24-06-18 Kerk            € 203,17 
24-06-18 Diaconie          € 154,95 
24-06-18 Vesper           €   38,00 
25-06-18 Koffie            €   26,05 
25-06-18 ZWO, nagekomen 20/5     €  20,00 
01-07-18 Diaconie Eetcafé Zwolle     € 173,00 
01-07-18 Jeugd           € 143,70 
08-07-18 Kerk            € 125,05 
09-07-18 Koffie            €  50,86 
15-07-18 Kerk            € 195,55 
15-07-18 Diaconie          € 160,90 
22-07-18 Kerk            € 169,80 
22-07-18 Diaconie - Leger des Heils Zwolle  € 148,58 
22-07-18 Diverse giften Kerk       €   65,00 
23-07-18 Verjaardagsfonds 2e kwartaal   € 279,00 
 
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. 
“Hoofdhofgemeente inzake collectebonnen”, waarna u de bonnen 
krijgt thuisbezorgd. 

- Levertijd is maximaal 3 weken. 
College van Kerkrentmeesters, 

Gerard Gerritsen 
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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 de 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. 
 
Digitale agenda 
Op de website van de Hoofdhofgemeente (www.hoofdhof.nl) wordt 
een digitale agenda bijgehouden, zodat u bij het plannen van een 
datum voor een bepaalde activiteit kunt nagaan of op dezelfde dag of 
in hetzelfde weekend een vergelijkbare activiteit in het centrum plaats 
vindt. 
Het bijhouden van deze agenda wordt door de beheerster gedaan in 
samenwerking met de websitebeheerder. 
 

College van Kerkrentmeesters 
 

mailto:hoofdhof@gmail.com
http://www.hoofdhof.nl/
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AGENDA 
09-09  Schrijfactie Amnesty International, 
   in de hal van de kerk, na de morgendienst 
09-09  Afscheidsdienst ds. L.A. Burggraaff, de Hoofdhof  09.30 uur 
16-09  E-meeting, de Hoofdhof          09.30 uur 
16-09  Muziek met een plus, de Hoofdhof       15.00 uur 
16-09  Tentsamenkomst, Reviusplantsoen      19.00 uur 
21-09  Hoofdhofcafé, de Hoofdhof         21.00 uur 
23-09  Themadienst “Wie ben ik”, de Hoofdhof     09.30 uur 
24-09 t/m 
07-10  Actie Kledingbank, de Hoofdhof (zie elders in dit blad) 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
KOPIJ DE HOOFDHOF 
Het volgende kerkblad verschijnt op 27 september 2018 en bevat 
gegevens over de maand oktober 2018.  
U kunt uw kopij inleveren bij de heer J. Wagteveld, Eikenlaan 37, 
8024 CA, tel. 45 47 233 tot uiterlijk maandag 17 september 2018. 
 
De redactie verzoekt u vriendelijk uw berichten schriftelijk in te leveren 
via e-mail: jaapwagteveld@hotmail.com 
 
 

mailto:jaapwagteveld@hotmail.com

