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Ds. J.M. Rohaan-Bisperink,
Boogmakerstraat 27, 8043 AP Zwolle
dsmarijnrohaan@gmail.com
mw. K. Helder-Corporaal,
Erasmuslaan 29, 8024 CT Zwolle
phelder@home.nl
Kerkweg 26, 8024 AN Zwolle
hoofdhof@gmail.com
mw. T. van Well,
Aureliavlinder 36, 8016 HB Zwolle
dhr. J. Wagteveld,
Eikenlaan 37, 8024 CA Zwolle
jaapwagteveld@hotmail.com
dhr. W. van der Meulen,
w.meulen@home.nl
www.hoofdhof.nl
dhr. B. Dingjan

tel. 06-53203778
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453 30 84
453 50 45

tel.

421 47 06

tel.
454 72 33
tel. 06-18441966

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
Hoofdhofgemeente inzake collectebonnen
Diaconie PGB De Hoofdhof Zwolle
Diaconie Hoofdhofgemeente Zwolle t.b.v. ZWO

Rabobank:
Rabobank
Rabobank:
Rabobank:

NL71RABO 0377350893
NL50RABO 0313543216
NL58RABO 0387380442
NL05RABO 0373710992
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KERKDIENSTEN
Zondag 1 september
9.30 uur
Muzikale medewerking
1e Collecte
2e Collecte
Jeugd

Ds.C. van den Broeke uit Kampen
Brassband David
Voor de Kerk
Voor de Jeugd
Kindernevendienst

Zondag 8 september
9.30 uur
Organist
1e Collecte
2e Collecte
Jeugd

Ds. F.D. Meijnhardt uit Leersum
Robert Helder
PKN: JOP/ Eigen Jeugd
Voor de Diaconie
Kindernevendienst

Zondag 15 september
9.30 uur
Organist
Collecte
Uitgangscollecte

E-meeting
Mw. J. Veldkamp uit Tweede Exloërmond
Robert Helder
PKN: Vredeswerk
Voor de onkosten

Zondag 22 september
Begeleiding gemeente
Muzikale medewerking
Muzikale begeleiding
1e Collecte

Lectorendienst
Dick Idema
Hoofdhofkoor o.l.v. Dick Idema
Jaco Lips, piano
Voor de Diaconie:
Stichting Nazorgcentrum Intermezzo
Voor de Bloemen
Kindernevendienst
Vesper
Jan Post

2e Collecte
Jeugd
19.00 uur
Organist
Zondag 29 september
9.30 uur
Organist
1e Collecte
2e Collecte
Jeugd

Gemeentezondag / Kerkproeverij
Ds. A. Pietersma uit Zwolle
Gert de Jong
Werelddiaconaat:
Eenzame ouderen in Moldavië
Voor de Kerk
Kindernevendienst
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Zondag 6 oktober
9.30 uur
Organist
1e Collecte
2e Collecte
Jeugd

Ds. H. Tissink uit Zwolle
Robert Helder
PKN: Kerk en Israël
Voor de Jeugd
Kindernevendienst

AMNESTY INTERNATIONAL
Zondag 8 september a.s. is er 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 1 september a.s. hoopt dr. C. (Leon) van den Broeke uit
Kampen bij ons voor te gaan. Zijn geboortedatum is 12 juli 1966.
Dr. Van den Broeke is sinds 2016 Universitair Docent Kerkrecht aan
de Theologische Universiteit te Kampen. Daarvoor heeft hij de
gemeenten Bakkeveen, Biggekerke-Meliskerke, Sint Pancras en
Amsterdam (predikant met bijz. opdracht) gediend.
Ook is hij voorzitter Centrum voor Religie en Recht van de Vrije
Universiteit Amsterdam.
Ds. F.D. Meijnhardt uit Leersum, tel. 0343-411 719, kunt u verwachten
in de dienst van zondag 8 september a.s.. Hij is geboren op 18
november 1945. Ds. Meijnhardt heeft in de gemeenten Reeuwijk,
Oosterbeek, Veenendaal en Heemstede gestaan en is sinds 1 mei
2009 met emeritaat.
Zondag 15 september a.s. zal mevrouw Josee Veldkamp uit Tweede
Exloërmond de leiding hebben bij de E-meeting. Op 8 juli 2018 is zij
voorgegaan in de E-meeting van die zondag.
Op zondag 29 september 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
.
Kerkelijk Bureau / Klazien Helder
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NIEUWS UIT HET KERNTEAM EREDIENST
Voor de maand september 2019
Op 1 september zal Brassband David de hele dienst begeleiden. Het
is de derde keer dit jaar dat zij de gemeentezang begeleiden. Daar
zijn we erg blij mee. De organist heeft dan een vrije zondag.
Op 15 september is er weer een E-meeting met het thema: BOOM.
Gastvoorganger is dan Josee Veldkamp uit Tweede Exloërmond.
We proberen op de zondag van de E-meeting 's avonds een Vesper
te plannen. Dat lukt deze keer niet in verband met Muziek met een
Plus. Daarom is de Vesper een week later op 22 september om 19.00
uur.
Op 22 september is er ook een bijzondere dienst, een zgn.
lectorendienst. Ook verleent het Hoofdhofkoor zijn medewerking o.l.v.
zijn nieuwe dirigent Dick Idema. Hij zal ook de gemeentezang
begeleiden. Een nieuwe rol voor Jaco Lips. Hij zal de koorzang
muzikaal begeleiden.
Op zondag 29 september vindt de Gemeentezondag plaats en zal er
aandacht worden gegeven aan het landelijke thema: Een goed
verhaal. Het is een soort Kerkproeverij en bedoeld om ook anderen
kennis te laten maken met het geloof en de activiteiten van de kerk.
We willen laten zien dat we niet alleen naar binnen zijn gericht maar
willen ook aan anderen laten zien waar we mee bezig zijn.
Meer hierover onder het kopje Gemeentezondag/Kerkproeverij.
Gemeentezondag/Kerkproeverij op zondag 29 september.
Het thema deze zondag is: Een goed verhaal.
Bij binnenkomst kan iedereen een kleur kiezen die behoort bij een
activiteit. Bepaalde activiteiten zijn aan een maximum aantal
deelnemers gebonden.
De gastvoorganger in deze dienst is ds. Ale Pietersma.
De Bijbel wordt geopend bij 1 Samuel 3 waarin de jonge Samuel
wordt geroepen.
Het thema: Een goed verhaal, wordt kort ingeleid door de predikant.
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Daarna gaan we in groepen uiteen. Iedereen die de kerk is
binnengekomen kan een gekleurd velletje pakken. Elke kleur staat
voor een bepaalde keuze.
De mensen met een rood kleurtje gaan wandelen o.l.v. Anja Telman
(5-7 km).
De mensen die geel hebben gepakt, gaan een nieuw lied leren in de
kerk o.l.v. Jantine Kramer en Gert de Jong.
Degenen die blauw hebben gepakt gaan op bezoek bij de jongeren in
de jeugdruimte o.l.v. Jan Visser.
En de mensen die groen hebben gepakt gaan naar de grote zaal om
kennis te maken met de Meditatiegroep o.l.v. Els Pierik.
De kinderen gaan knutselen aan de grote tafel in de hal o.l.v. Margien
Tuinstra en Hannah Gerritsen.
Tussen 11.00 en 11.30 uur zijn we allemaal weer terug in de hal van
de kerk. Er is tijd voor ontmoeting en koffie/thee met iets lekkers erbij
(ook kerkproeverij!).
Hiervoor komt in de hal van de kerk een intekenlijst te liggen om je
naam op te schrijven als je iets wilt meenemen voor bij de koffie/thee
die zondag.
We sluiten deze ochtend af om 11.30 uur in de kerkzaal met liederen,
gebeden en onze gaven.
Buiten voor de kerk zal een spandoek hangen met
Welkom in de kerk!
We hopen op een inspirerende zondag als start voor het nieuwe
seizoen.
Van harte welkom in de Hoofdhof.
Namens Kernteam Eredienst
en de voorbereidingsgroep Gemeentezondag,
Hans Veenema
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22 SEPTEMBER... LECTORENDIENST
De Bijbel is een bundel boeken en brieven die bedoeld zijn om aan
elkaar voor te lezen. Het is een goede gewoonte om in elke eredienst
de Bijbel ter hand te nemen en te horen wat er geschreven staat.
Maar door de manier waarop wij gewend zijn de dienst vorm te geven
kan er nooit een lang(er) stuk achter elkaar gelezen worden. De
praktijk leert dat er korte schriftlezingen zijn en dat vanuit het gelezen
Bijbelgedeelte de dominee haar overweging, haar preek houdt. Een
goede gewoonte die we graag in ere houden.
Toch is het ook goed om zo af en toe een langer aaneengesloten stuk
te lezen, zodat wij als kerkgangers een beter zicht krijgen op de
samenhang van de tekst. Vandaar dat we, alweer een aantal jaren
geleden, zijn begonnen met het organiseren van lectorendiensten.
De lectoren proberen een (vaak verhalend) Bijbelgedeelte te zoeken
met een 'kop en een staart' van ongeveer twintig minuten, dat in de
dienst in zijn geheel wordt voorgelezen.
Een overweging blijft dan achterwege, het verhaal zelf moet ons aan
het denken zetten.
Op zondag 22 september kunt u luisteren naar (toegevoegde)
verhalen over Daniël, over wijsheid en gerechtigheid.
Van harte welkom!
Namens de lectoren,
Desiree Lips
VAN DE DIACONIE
In de maand september doet de diaconie een beroep op u voor de
volgende collectes:
Zondag 8 september a.s. / Eigen diaconie
Op deze zondag wordt er gecollecteerd voor de eigen diaconie.
Zondag 22 september a.s. / Stichting Nazorgcentrum Intermezzo
IntermeZZo is het nazorgcentrum in Zwolle voor mensen met kanker
en hun naasten. Er wordt informatie gegeven en er zijn voorlichtingsbijeenkomsten over de gevolgen van kanker.
IntermeZZo biedt allerlei activiteiten ter ontspanning, individueel of
samen met anderen.
De opbrengst van de tweede collecte is voor de bloemen.
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KLEDINGBANKACTIE
Van 6 oktober tot en met 10 november 2019 is er de kledingbankactie.
Hierover meer in het oktobernummer.
Namens de diaconie, Miny Veenema

COLLECTE WERELDDIACONAAT
29 SEPTEMBER 2019
Zorg en aandacht voor kwetsbare
ouderen
Op 1 oktober is het Internationale Ouderendag. Daarom staat de zorg
voor ouderen centraal in de collecte op zondag 29 september a.s.
In Moldavië, het armste land van Europa,
staan zieke en kwetsbare ouderen er
helemaal alleen voor. De zorg die ze zo
hard nodig hebben, is niet voorhanden. Met
steun van Kerk in Actie biedt de organisatie
Home Care thuiszorg en ondersteunt
mantelzorgers. Ze zorgen voor medische
hulpmiddelen en komen op voor de rechten
van ouderen. Jaarlĳks ontvangen 200
ouderen liefdevolle thuiszorg en worden
vrĳwilligers en professionals getraind in het
bieden van zorg op maat.
Met de opbrengst van deze collecte steunt
Kerk in Actie het werk voor ouderen in
Moldavië en andere werelddiaconale
projecten. Geef in de collecte of maak uw
gift over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v.
collecte Werelddiaconaat september
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!
Namens de ZWO-commissie,
Carien Veenema

9
VERANTWOORDING DIACONIE
In de dienst van 2 juni, waarin het Heilig Avondmaal is gehouden,
werd gecollecteerd voor de Stichting Present te Zwolle, de opbrengst
is € 124,06 geweest, met een aanvulling vanuit de eigen diaconie kas
is € 225,00 naar deze Stichting overgemaakt.
Tijdens de ochtenddienst op 16 juni is er gecollecteerd voor uw eigen
diaconie met als resultaat een bedrag van € 155,15.
In dezelfde dienst is er een bloemencollecte gehouden en de
opbrengst van deze collecte bedroeg € 123,25.
Op 30 juni was de collecte bestemd voor Projecten in Roemenië. De
opbrengst gaf een bedrag te zien van € 121,54 en is verhoogd tot
€ 500,00 vanuit de eigen middelen van de diaconie en
overgemaakt naar deze projecten.
Op 7 juli is er in de dienst een E-meeting gehouden en werd er
gecollecteerd voor de armoede die er heerst onder de kinderen in
Nederland. De collecte-opbrengst van € 161,70 is deze
keer verhoogd tot € 225,00 en naar Kerk in Actie overgemaakt.
In de ochtenddienst van 14 juli is weer gecollecteerd voor uw eigen
diaconie. Deze keer was het resultaat € 175,86.
Tijdens de dienst van 21 juli is er gecollecteerd voor Stichting De
Hezenberg in Hattem. De opbrengst van deze collecte was incl. een
gift van een gemeentelid € 181,30, door ondergetekende is naar dit
doel overgemaakt € 225,00 na aanvulling uit de eerdergenoemde
"kas" van de diaconie.
Ook is er nog een gift binnengekomen van een gemeentelid met als
bestemming € 10,00 voor Internet, € 15,00 voor de diaconie en
€ 20,00 voor de kerk.
Tenslotte is er nog een gift ontvangen op 22 juli bestemd voor de
collectes die gehouden zijn op 21 juli jl.
Namens de diaconie ook nu weer hartelijk dank voor alle financiële
bijdragen die werden ontvangen, waardoor wij als gemeente, met uw
hulp, ondersteuning kunnen blijven geven aan mensen die hulp, in
welke vorm dan ook, zo hard nodig hebben.
Jan Visscher, penningmeester
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BIJBELSTUDIE “SAMEN GROEIEN”
In de wijk Berkum zijn twee bijbelstudie groepen ‘Samen Groeien’.
Op dinsdagmorgen, inlichtingen Harmke Visscher, tel. 455 00 73 en
op woensdagmorgen, inlichtingen Clary Eilander, tel 453 66 02.
Om de 14 dagen komen we in huiskring samen van 9.30 - 11.30 uur.
De gezamenlijke startochtend, 2019-2020, is woensdag 11 september
van 9.15 - 11.30 uur in de Zuiderhof, Troelstralaan 25, Zwolle - Zuid.
Thema: De woestijn zal bloeien als een roos.
U bent van harte welkom!
Gebedsuur
Op de 1e dinsdag van de maand kunt u met ons meebidden en
danken. Om 15.00 uur bent u van harte welkom bij Clary Eilander,
Pieter Zeemanlaan 41.
Clary Eilander
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MUZIEK MET EEN PLUS IN DE HOOFDHOF
Muziek met een Plus, het maandelijkse
muziekprogramma op de zondagmiddag gaat
weer van start met een feestelijk begin van het
nieuwe seizoen.
Zondagmiddag 15 september a.s. om 15:00 uur treedt voor u op het
Salon- en Dansorkest Decadentia uit Zwolle.
Decadentia speelt al ruim 35 jaar, in binnen- en buitenland, de
authentieke amusementsmuziek uit jaren ‘20 en ‘30 van de vorige
eeuw. Swingende muziek die vooral vrolijk stemt, soms romantisch
klinkt, met af en toe een vleugje melancholie. Maar het is vooral
heerlijke dansmuziek. Een foxtrot, een walsje of een tango? Het staat
allemaal op het gevarieerde repertoire.
Het orkest speelt in “Berlijnse bezetting”, een unieke combinatie van
strijk- en blaasinstrumenten, begeleid door piano, bas en drums.
De crooner, de zanger van de band, geeft het concert extra elan.
Waan je terug in de tijd van de sfeervolle danszalen met ruisende
jurken, stijlvolle smokings en het geluid van de koffergrammofoon.
Speciale plus bij dit programma vormt het danspaar Kees en Kirsten
Slot. Dit echtpaar danst al sinds hun jeugd samen.
En wilt u zelf meedansen? Schroom niet, ga uw gang en geniet van
het gezellige sfeertje.
Bestel alvast uw kaarten (met korting) op www.muziekmeteenplus.nl.
Cadeautip:
Wilt u iemand verrassen met een muzikaal dagje uit? Koop dan een
3-gangen lunch- of dinerarrangement bij Restaurant De Agnietenberg,
tegelijk met uw concertkaartjes op www.muziekmeteenplus.nl
Verder maken wij u nu al attent op twee heel sfeervolle en bijzondere
concerten:
- Zondag 13 oktober;
Liefde en Vergankelijkheid met Ton Lans en Clara de Vries
- Zondag 10 november;
Ein deutsches Requiem van Joh. Brahms met Musica Vocalis.
P.S. U vindt het complete programma van het nieuwe seizoen in het
fraaie programmaboekje dat bij deze Hoofdhof is bijgesloten.
Veel plezier bij het uitzoeken van uw tickets!
We zien u graag op zondag 15 september a.s. 15.00 uur.
Ab Kasper,
Muziek met een Plus in de Hoofdhof
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AAN TAFEL!
We hebben dit jaar al twee bijeenkomsten gehad onder de noemer
Aan tafel. De laatste was op zaterdag 22 juni. We hadden een
gezellige avond en hebben van gedachten gewisseld over het zoeken
naar en het vinden van God.
Iedereen was enthousiast om met deze vorm van ontmoeten verder
te gaan. Daarom heb ik alvast een volgende datum geprikt.
U kunt zich nu al opgeven voor de derde Aan tafel op zaterdag 12
oktober (18.00-21.00 uur).
We eten in kleine groepjes (max. 8 personen). Gezinnen worden
opgesplitst.
Graag inschrijven vóór 30 september a.s., per e-mail of via een
inschrijfformulier in de hal van de Hoofdhof.
Vanaf medio september 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
• 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
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ONTMOETING IN HET HOOFDHOF-CAFÉ
In september willen we weer starten met een nieuw seizoen van onze
maandelijkse bijeenkomst op de vrijdagavond.
Voor dit jaar hebben we de volgende avonden vastgesteld:
20 september, 18 oktober, 15 november en 13 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 oud. Probeer het eens.!!
Bij toerbeurt zullen Anne en Aart Schippers, Miny en Hans Veenema,
Madeleen en Jaap Wagteveld of Adrie en Kees Willemstein optreden
als gastechtpaar.
De soosruimte is open vanaf 21.00 uur. Ingang Debijelaan.
We hopen veel oudgedienden én nieuwkomers te kunnen begroeten.
We zien u graag.
Namens het ontvangstcomité,
Kees Willemstein
ACTIE ‘VLEUGELSLAG’
Beste gemeenteleden, gastleden en overige
betrokkenen bij de Hoofdhofgemeente,
Waarschijnlijk heeft u al gelezen dat we met een
enthousiast groepje gemeenteleden ons inzetten
om de aanschaf van een pianovleugel voor onze
kerk te realiseren.
Een tweedehands vleugel welteverstaan.
U begrijpt: ook al gaat het om een tweedehands exemplaar, het zal
de nodige middelen (lees ‘geld’) vragen om deze wens te realiseren.
Stelt u zich eens voor, een afwisseling tussen orgelmuziek en
vleugelmuziek tijdens de eredienst, en gebruik bij kleinere meer
intieme erediensten als vespers, e-meetings en rouwdiensten. De
klank van een vleugel ten opzichte van de huidige, versleten, piano in
de kerk, u hoeft geen grote muziekkenner te zijn om u nu te kunnen
voorstellen en straks - naar we hopen- te horen dat daar echt verschil
in zit (ten gunste van de vleugel).
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Gert de Jong, één van onze organisten, en ook lid van onze
commissie, ziet het al helemaal zitten.
Ook zal een vleugel prachtig klinken bij de begeleiding van onze
koren. De akoestiek in onze kerk, de ruimte die we hebben voor een
vleugel en natuurlijk de aanwezige muzikale talenten, als dat allemaal
samen mag komen zal het fantastisch klinken. En als laatste, de
vleugel zal ook ten goede komen aan een nog betere exploitatie van
ons zalencentrum.
Zoals u weet, waar een wens is moet vaak gewerkt worden. Maar
waar een wil is, is een weg. Sommigen van u herinneren zich vast
ook nog wel de goede resultaten van de actie “Lucht voor het Orgel”.
Daarom zetten wij via actie ‘Vleugelslag’ ons in om deze wens te
realiseren.
We proberen subsidies te verkrijgen via aanvragen, we verkennen de
tweedehands vleugelmarkt, we zijn bezig met het bedenken van
diverse acties die geld opbrengen. De kerkenraad en de
kerkrentmeesters hebben alvast laten weten een bedrag van
maximaal € 5.000,00 uit het Gerrie Aalbers Fonds te reserveren. Als
we alles rond krijgen, dan hopen we begin 2020 een vleugel te
hebben staan in onze kerkzaal.
Eén van de acties die we bedacht hebben is als volgt.
U kunt onderdelen van de vleugel door middel van een bijdrage
financieren. Zo hebben wij creatief gekeken naar de onderdelen van
de vleugel die u kunt financieren via uw bijdrage. Verderop in dit
bericht een lijstje waaruit u een keuze kunt maken.
Wilt u misschien een toets als de hoge ‘g’ financieren of allicht een
octaaf? Of bent u meer van de zwarte lak en denkt u aan een
vleugelpoot of de vleugelklep? Wat bij u het beste past natuurlijk. We
hebben alles overzichtelijk op een rijtje voor u gezet met de
bijbehorende bedragen. Iedere toezegging is van harte welkom.
Mocht u een bijdrage willen leveren, dan ontvangen wij, net zoals bij
de VVB-bijdrage, graag van u een toezegging voor uw bijdrage en
welk onderdeel u wilt financieren. U kunt dat heel eenvoudig
doorgeven met het toezeggingsformulier dat is bijgevoegd in deze
Hoofdhof. U kunt dit in de kartonnen piano deponeren die op de tafel
in de hal staat of dit per post aan ons doen toekomen. Het adres staat
op het formulier.
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Zodra wij de financiering van de vleugel rond hebben, sturen wij u een
verzoek om uw toezegging over te maken. Dat zal in ieder geval voor
1 januari 2020 zijn.
En, uw bijdrage is, net zoals uw VVB-bijdrage, fiscaal aftrekbaar van
uw inkomstenbelasting. Dat is fiscaal vriendelijk en legaal muziek
maken!
Mogelijkheden financieringsbijdrage Vleugel
a. een octaaf aan vleugeltoetsen
b. 1 of meerdere vleugeltoetsen, per toets
c. 1 of meerdere vleugelsnaren, per snaar
d. poot van de vleugel
e. vleugelwielen
f. klep van de vleugel
g. vleugelkruk
h. vleugelstok
i. vleugelpedaal, per stuk
j. muziekstandaard
k. afdekhoes voor de vleugel
l. vleugel ombouw
m. een zelf gekozen bedrag omdat u de actie wilt steunen

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

150,00
15,00
10,00
150,00
60,00
500,00
750,00
75,00
125,00
80,00
450,00
100,00
??,??

Wij willen u regelmatig over de voortgang van onze actie op de
hoogte houden. Dit zullen we onder andere doen via de beamer met
het langzaam “vullen” van de hierboven aangegeven afbeelding van
de vleugel en vermelding in ons blad de Hoofdhof.
Zo kunt u volgen hoe ver we al zijn met de actie.
Daarnaast hebben we bedacht dat u, die een financiële bijdrage geeft
aan deze actie, als bedankje, een mooi toepasselijk aandenken aan
deze vleugel van ons zult ontvangen.
Mocht u vragen of suggesties hebben, bijvoorbeeld over de
mogelijkheden tot het doen van een toezegging of over de actie
‘Vleugelslag’, neem gerust contact met ons op.
U kunt deze vragen stellen aan de leden van onze commissie zijnde:
Andries Westerholt, Gert de Jong, Jaap Wagteveld, Marianne
Gerritsen, Margien Tuinstra of Riksta Zwart.
Met muzikale groet,
namens commissie Actie Vleugelslag,
Riksta Zwart
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OOST-EUROPA NIEUWS
Wij gaan er van uit dat de jongeren zelf met een verslag komen over
hun reis naar Roemenië van 17-27 juli jl. Mogelijk heeft u ook de
dagelijkse verhalen via www.helpendehandenzwolle.nl gevolgd.
Wel mogen we verklappen dat het reisdoel goed geslaagd is. We
hopen dat ze door deze reis meer inzicht hebben gekregen in het
leven in Roemenië.
Eén van de deelneemsters had jammer genoeg een pijnlijk knieongeluk opgelopen.
In het ziekenhuis in de stad Târgu Mureș hielp ds. Józef Székely, met
wie de commissie al tientallen jaren goede contacten heeft, bij het
verkrijgen van een doktersverklaring.
Hij houdt al jaren zondagsschool voor Romakinderen in Band, niet ver
van deze stad. In dat dorp wonen circa 2000 Roma’s. Ook erg mooi
om te horen is dat jongeren, die als klein kind op de zondagsschool
kwamen, hem nu helpen bij dit werk.
Met deze kinderen zou hij graag eens een dag naar de dierentuin
willen gaan. De kosten per kind voor zo’n dagje uit zijn circa € 9,00.
Zullen wij helpen dat zij in de zomer(vakantie) een dagje samen uit
kunnen gaan?
Uw giften voor o.a bovengenoemd doel zijn weer welkom op
bankrekeningnummer NL26RABO0413550745 t.n.v. Protestantse
Gemeente Zwolle, t.g.v. Commissie Oost-Europa.
RSIN/Fiscaalnr. 002645105.
Op donderdag 19 september a.s. om 19.30 uur zal er in de Sionskerk
informatie worden gegeven over een vlieg-busreis naar Oost-Europa
in het voorjaar van 2020.
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
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NIEUWSBRIEF 8
Jongerenreis van 17 tot 27 juli 2019 naar
Roemenië
Inmiddels zijn wij alweer een maand terug en
willen jullie kort vertellen hoe wij de reis naar
Roemenië hebben beleefd.
Woensdag 17 juli vertrokken wij op 3.00 uur vanuit
Zwolle naar Schiphol. In Roemenië aangekomen
reden we met twee busjes naar Gagesti, waar
Hannah Smit en Costel ons opwachtten met eten.
Na spel en muziek rond het kampvuur sliepen we
snel in.
Elke morgen begonnen we met een mooie
dagopening: om de beurt lazen we uit een
dagboekje voor en zongen een lied. Marjet begeleidde ons op gitaar.
Wij hebben in twee dagen tijd twee staldeuren geschuurd en geverfd,
evenals de metalen rails. Afwisselend brachten we, samen met
Hannah, brandhout en eten naar arme mensen in de buurt.
Donderdagavond waren we te gast bij de Roemeens-orthodoxe
priester. Eerst kregen we een maaltijd en daarna werd er gezongen
en gedanst op Roemeense muziek op het grasveld vóór het
bejaardenhuis. De oudhollandse spelletjes vielen erg in de smaak.
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Zaterdag reden we naar Aita Medie, waar we op de bovenverdieping
in een blokhut onze intrek namen. Na gezwommen te hebben kregen
we in de pastorie avondeten.
Zondagmorgen was er om elf uur een kerkdienst in het
reformatorische kerkje.
Ds. István Berszan las, bad en preekte in het Hongaars. Wij zongen
samen ‘Dit is de dag’ in drie talen. Marjet begeleidde het lied met haar
gitaar en daarna zong Rachel een solonummer. De gemeenteleden
klopten op de bankjes i.p.v. een applaus. Dit hebben we de hele reis
erin gehouden.
’s Maandags bezochten we eerst het kasteel van de mythes van
Dracula. Het geheel, inclusief martelwerktuigen, was indrukwekkend
om te zien.
In Sanmargita wachtte Evalina Pongrat-v.d.Kolk ons op met pizza’s.
Op Timulazu volgen jongeren een intensief woon- en werktrainingsprogramma. Zij ervaren Timulazu steeds meer als een
nieuwe ‘familie’, waar ze met al hun ups en downs terecht kunnen en
altijd welkom blijven. Er is een camping en kinderboerderij met
dagbesteding voor een aantal verstandelijk gehandicapten.
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Wij zouden de komende dagen een appartement schuren en
schilderen en 3 ochtenden kinderwerk voor kinderen uit de buurt
doen.
Dinsdag om negen uur kwamen de kinderen binnengedruppeld.
Elke morgen begonnen we met gebed, een bijbelverhaal en zingen.
Wij voerden een dramastukje op en daarna werd er geknutseld.
Na een korte drinkpauze speelden we een spel met de kinderen op
het veld en tenslotte bracht Henk soep en brood voor ons allen.
We hadden kleine cadeautjes voor ze meegenomen en deelden deze
uit. De kinderen en wijzelf hebben veel plezier gehad en het was dan
ook jammer dat dit na 3 dagen was afgelopen.
Maar het was tijd om naar huis te gaan en zaterdag vertrokken wij,
moe maar met mooie herinneringen, weer naar Nederland.
Kijk nog eens op www.helpendehandenzwolle.nl voor een overzicht
van alle dagen.
Binnenkort hopen we in de kerkdienst in de Hoofdhof en Sionskerk
meer over onze reis te vertellen.
Gerita de Visser

NIEUW TUINHUISJE
In de afgelopen weken is door een groep vrijwilligers naast het
bestaande tuinhuisje een tweede huisje geplaatst.
De Ichthuskerk beschikt over een gemotoriseerde sneeuwruimer,
maar heeft hiervoor geen opslagruimte.
Zij hebben ons aangeboden om ook van de ruimer gebruik te mogen
maken, wat wij in dank hebben aanvaard.
Op onze beurt hebben wij aangeboden om voor de opslagruimte te
zorgen.
Vandaar het nieuwe tuinhuisje, niet alleen voor de sneeuwruimer
maar ook voor opslag van (tuin)gereedschap uit zowel het huidige, te
volle huisje als ook uit de CV-ruimte.
Neem gerust eens een kijkje achter de kerk.
Namens Kernteam Beheer en Financiën,
Jan Hoefman
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NIEUW SEIZOEN
‘Het Olde Zakk’n Toernooi’ is het
voetbaltoernooi voor oud-spelers uit onze
regio, dat de voetbalvereniging CSV’28
jaren heeft georganiseerd.
Daar moeten we eerlijk gezegd wel eens
aan denken als we ons mannenkoor bezig zien. Want ja, de
gemiddelde leeftijd ligt hoog.
Daar willen we als koor graag wat aan doen. Niet dat oudere ‘spelers
op het korenveld’ niet meer welkom zijn. Integendeel. Want zij leveren
het bewijs dat zingen heel gezond is. Nieuwe leden zijn, zoals u zult
begrijpen, gewoon nodig.
Ons mannenkoor is meer dan een zangclub. Het sociale aspect van
ons koor staat hoog in het vaandel. Er wordt naar elkaar omgekeken
en daardoor ontstaan er soms levenslange vriendschappen.
Maar nog belangrijker: Er is niet veel dat mooier is dan om samen de
lof te zingen voor de Heer die voor ons mensen zo belangrijk is. Die
lofzang mag niet stoppen.
Daarom wordt u van harte uitgenodigd te komen kennismaken met
ons koor. Dat mag één keer. Dat mag vaker, zeker tot begin volgend
jaar.
Kom kijken, kom meedoen op dinsdagavond in de Baptistenkerk “De
Samenhof” aan de Burgemeester Drijbersingel 15 in Zwolle.
We starten weer op 27 augustus. De repetities zijn van 19.45 – 22.00
uur. Onze bestuursleden Gerrit Agterhuis, Dick Algra, Simon van der
Bas, Arie Borst, Jan Mol, Flip Teunissen en Jan Visscher kunt u rustig
benaderen voor meer informatie. Hun gegevens en nog veel meer,
vindt u op onze website www.cmkz.nl.
Namens het CMKZ,
Dick Algra, voorzitter
VERJAARDAGSFONDS
Ter ondersteuning van projecten in Oost- Europa is in het 2e kwartaal
van 2019 aan contanten een bedrag van € 273,50 binnengekomen.
Dick Blom
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COLLECTE-OPBRENGSTEN
Een langere lijst dan gebruikelijk van opbrengsten van de collecten in
de afgelopen periode:
16-06-19
16-06-19
23-06-19
23-06-19
24-06-19
26-06-19
30-06-19
30-06-19
07-07-19
07-07-19
14-07-19
14-07-19
21-07-19
21-07-19
22-07-19
28-07-19
28-07-19
04-08-19
04-08-19
05-08-19
11-08-19
11-08-19
18-08-19
18-08-19
18-08-19
19-08-19

Diaconie
Bloemen
Werelddiaconaat
Kerk
Koffie
Gift voor De Hoofdhof
Diaconie - Jongerenreis Roemenië
Jeugd
Binnenlands diaconaat
Vesper
Kerk
Diaconie (excl. 2 Zw. Fr.)
Diaconie: Hezenberg (excl. 5 Ant. Euro)
Kerk
Verjaardagsfonds 2e kwartaal 2019
Kerk
Diaconie
Diaconie (Hospice)
Jeugd
Koffie
Kerk in Actie Werelddiaconaat
Kerk
Kerk
Diaconie
Kerk
Koffie

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

155,15
123,25
237,00
131,35
32,20
25,00
121,39
93,92
161,70
65,05
210,76
175,86
178,30
166,15
273,50
138,95
125,10
114,45
103,75
68,40
199,53
150,07
158,12
159,80
50,00
23,70

Ook deze keer enkele giften buiten de collecten om, dit keer
bijvoorbeeld in verband met het volgen van de kerkdiensten via “TV”.
Fijn dat zo en bijvoorbeeld via internet de kerkdiensten meebeleefd
kunnen worden en dit kerkenwerk ondersteund wordt!
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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.
Gerard Gerritsen,
College van Kerkrentmeesters
ORANJEWEEK IN BERKUM
Zondag 15 september a.s. in het Reviusplantsoen naast de nieuwe
Vecht (Erasmuslaan-Reviuslaan) is er wijkmarkt van 14.00-17.00 uur.
Ondernemers en bewoners in Berkum laten hun produkten en
talenten zien. Ook de kerken in de wijk zijn gevraagd zicht te
presenteren.
Er komt een grote wereldbol te staan met daarbij een kompas waar
de bezoekers met vragen worden geconfronteerd:
Wat is je droombestemming? Op welke plek had je nooit gedacht
terecht te komen? Waar ben je wel eens gestrand?
Met deze vorm kunnen gesprekjes gevoerd worden over het thema:
Waar sta jij (in je leven)?
Om 19.00-20.00 uur is er een samenkomst in de Weijenbelt.
Overdenking door Theo Sikkema.
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 samenkomst wordt georganiseerd door de werkgroep ‘Kerk in de
wijk’ in samenwerking met de Wijkvereniging Berkum, die de locatie
kosteloos ter beschikking stelt.
Voor meer informatie:
Dineke Rohaan, 453 94 90.
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AGENDA
08-09 Schrijfactie Amnesty International
in de hal van de kerk, na de morgendienst
11-09 Start Bijbelstudie, Troelstralaan 25, Zwolle
09.15-11.30 uur
15-09 E-meeting, de Hoofdhof
09.30 uur
15-09 Muziek met een Plus, de Hoofdhof
15.00 uur
20-09 Hoofdhofcafé, de Hoofdhof
21.00 uur
29-09 Gemeentezondag/Kerkproeverij, de Hoofdhof
09.30 uur
12-10

Aan tafel

18.00-21.00 uur

06-10 t/m
10-11 Kledingbankactie

DE HOOFDHOF ZIET ABRAHAM: TIJD VOOR EEN FEESTJE!
Onlangs werd onze scriba er door iemand op geattendeerd dat
17 september 2019 een bijzondere datum is voor De Hoofdhof.
Op die dag is het namelijk precies een halve eeuw geleden dat ons
kerkgebouw in gebruik werd genomen!
De Kerkenraad nodigt u hierbij uit om dat te vieren op vrijdag 20
september a.s. om 19.30 uur met een hapje en een drankje in ons
jarige gebouw. Het lijkt ons een mooie gelegenheid om elkaar na de
zomerperiode in een ontspannen sfeer te ontmoeten.
En wellicht vormt het aanleiding om ook aansluitend vanaf 21.00 uur
het Hoofdhofcafé te bezoeken. Iedereen is van harte welkom!

KOPIJ DE HOOFDHOF
Het volgende kerkblad verschijnt op 26 september en bevat gegevens
over de maand oktober 2019.
U kunt uw kopij inleveren bij de heer J. Wagteveld, Eikenlaan 37,
8024 CA, tel. 45 47 233 tot uiterlijk maandag 16 september 2019
De redactie verzoekt u vriendelijk uw berichten schriftelijk in te leveren
via e-mail: jaapwagteveld@hotmail.com

