
 

 

Jaargang 63, nummer 8 
Verschijnt eenmaal per maand 
april 2017 

 

 



2 
 

 

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, 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.  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    
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
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KERKDIENSTEN 
 

Zondag 2 april 
9.30 uur       Ds. P.J. Ros uit Hasselt 
Organist       Gert de Jong 
1e Collecte      Voor de Kerk 
2e Collecte      Voor de Jeugd 
 

Zondag 9 april    Palmzondag 
9.30 uur       Ds. J.C. Oosterwijk uit Wezep 
Organist       Henk Hoeksema 
1e Collecte      Kerk in Actie: Werelddiaconaat 
2e Collecte      Voor de Diaconie /  
         Hongersnood Hoorn van Afrika  
19.00 uur      Vesper 
Pianist       Jaco Lips 
Muzikale medewerking  Blokfluitkwartet Bon-ton 
  

Donderdag 13 april  Witte Donderdag – Heilig Avondmaal 
19.30 uur      Ds. L.A. Burggraaff 
Organist       Gert de Jong 
 

Vrijdag 14 april    Goede Vrijdag 
15.00 uur Berkumstede  Heilig Avondmaal  
         Ds. Maria Hukubun / Dhr. G. van Vulpen  
Organist       Henk Hoeksema   
19.30 uur      Ds. L.A. Burggraaff 
Organist       Henk Hoeksema 
Muzikale medewerking  D-Vote, o.l.v. Richard Schoonhoven 
 

Zaterdag 15 april   Stille Zaterdag 
21.00 uur      Ds. L.A. Burggraaff 
Organist       Gert de Jong 
Muzikale medewerking  Gelegenheids-Mannenkoor, o.l.v. Jaco Lips 
 

Zondag 16 april    Eerste Paasdag 
9.30 uur       Ds. L.A. Burggraaff 
Organist       Henk Hoeksema 
Muzikale medewerking  Hoofdhofkoor, o.l.v. Jaco Lips 
1e Collecte      PKN: Jeugdwerk (JOP) 
2e Collecte      Voor de Kerk 
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Maandag 17 april   Tweede Paasdag 
9.30 uur Ichthuskerk  Paasjubel 
 
Zondag 23 april 
9.30 uur       Ds. G. Wessels uit Stiens 
Organist       Fred Pals 
1e Collecte      Voor de Diaconie / Inloophuis De Bres 
2e Collecte      Voor de Kerk 
 
Zondag 30 april    
9.30 uur       Ds. L.A. Burggraaff 
Organist       Gert de Jong 
1e Collecte      Voor de Kerk 
2e Collecte      Voor de Diaconie 
 
Zondag 7 mei 
9.30 uur       Ds. A. Pietersma uit Zwolle 
Organist       Henk Hoeksema 
1e Collecte      PKN: Missionair Werk en Kerkgroei 
2e Collecte      Voor de Jeugd 
 
AMNESTY INTERNATIONAL 
Zondag 9 april 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 april 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. 
 
Ds. J.C. Oosterwijk uit Wezep, tel. 038-3762990, hoopt zondag 9 april  
a.s. de dienst te leiden. Ds. Oosterwijk is sinds 2010 predikant van de 
Pauluskerk in Wezep. Daarvoor heeft hij de gemeente Ouwsterhaule-
Scharsterbrug gediend. Ds. Oosterwijk is geboren op 17 september 
1979. 
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Zondag 23 april a.s. hoopt ds. G. Wessels uit Stiens, tel. 058-
2570257, voor te gaan. Hij is predikant in de Protestantse Gemeente 
Stiens en heeft daarvoor de gemeente Varsseveld gediend.  
Ds. Wessels is geboren op 9 juni 1947.  

Kerkelijk Bureau / Klazien Helder 
 

KINDERNEVENDIENST 
‘Geloof in het leven’ is het thema van de Veertigdagentijd.  
De verhalen van deze periode gaan over Jezus, die op weg gaat naar 
Pasen. Maar ook over al die andere mensen, die iets van die weg 
meemaken. Ze ontdekken dat God een God van leven is. Ook als er 
ziekte is of verdriet, als mensen hulp nodig hebben of hun hand op 
houden. Steeds opnieuw blijkt dat mensen kunnen geloven in het 
leven. Want het licht van Pasen gaat schijnen. 

Zondag 2 april  wordt Johannes 8:46- 
59 gelezen. 
Het thema is: Sterker dan de dood  
Tegen de dood kan niemand op. En 
toch… Jezus gelooft dat er iets is dat 
sterker is dan de dood. Het woord van 
God blijft bestaan. ‘Wie mijn woord 
bewaart, zal de dood nooit zien.’ De 

mensen die het horen, kunnen zich er niets bij voorstellen. 
 
Kom tevoorschijn!  
Veel mensen gaan Jezus tegemoet 
als hij op een ezel Jeruzalem 
binnenrijdt. Omdat ze gehoord 
hebben dat hij woorden spreekt die 
sterker zijn dan de dood. Ze roepen 
hem toe: ‘Hosanna!’ 
Op zondag 9 april lezen we hierover 
uit Johannes 12: 12-24. 
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PASEN, zondag 16 april   

Vandaag gaat de Bijbel open bij Marcus 16:1-7. 
Hij is niet hier  
Het is vandaag Pasen! Als de zon opkomt, zien de vrouwen iets dat 
bijna niet voor te stellen is. Het graf is leeg, omdat Jezus is opgewekt. 
‘Hij is niet hier’, zegt een in het wit geklede jongeman. ‘Hij gaat jullie 
voor naar Galilea.’ 
 

Na Pasen lezen we het Johannesevangelie. Daarin woorden die 
Jezus al voor Pasen gesproken heeft en die na Pasen betekenisvol 
zijn. Over een herder die zijn kudde niet alleen laat. 
 

Op zondag 23 april gaat het over Ik geef 
het je mee 
Na de opstanding verschijnt Jezus aan 
zijn leerlingen. Niet om te vertellen wat er 
met hem gebeurd is, maar om hun iets 
mee te geven: ‘Ik wens jullie vrede!’ 
Tomas is er niet bij en hij gelooft er niets 

van. Hierover lezen we bij Johannes 20: 19-31. 
 

Ik ben er voor jou 
Zondag 30 april gaat de Bijbel open 
bij Johannes 10: 11-16. 
Jezus vertelt over zichzelf als een 
goede herder. Er is een verschil 
tussen een echte herder en iemand 
die zomaar een beetje op de 
schapen past. Als er gevaar dreigt, 
laat de ‘huurling’ zijn schapen in de steek. De goede herder blijft bij 
zijn schapen, hij laat ze nooit alleen. Hij hoort bij ze. 
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PAASJUBEL  
In de Ichthuskerk wordt op Tweede Paasdag 17 april om 09.30 uur 
weer een Paasjubel georganiseerd. Traditiegetrouw beginnen we 
weer met “Daar juicht een toon”  
Naast een Bijbellezing volgen ook declamaties en muzikale 
intermezzi. 
De uitgangscollecte zal zijn voor de Stichting Vrienden van 
Berkumstede.  
Iedereen is van harte welkom! 
 

Namens de voorbereidingsgroep, 
Henk Hoeksema 

 
VAN DE DIACONIE 
In de maand april 2017 doet de diaconie een beroep op u voor de 
volgende collectes. 

9 april  a.s.: Hongersnood Hoorn van Afrika 
Het zal u niet zijn ontgaan dat er door de enorme droogte in de Hoorn 
van Afrika zich een humanitaire ramp voltrekt in landen zoals o.a. 
Zuid-Soedan en Ethiopië. 
Zoals elders in dit blad is te lezen heeft de Diaconie vooruitlopend op 
de te houden collecte reeds een bedrag overgemaakt. 
Het is vanzelfsprekend dat de Diaconie deze collecte van harte bij u 
aanbeveelt. 
Ook kunt u uw bijdrage storten op de rekening van de Diaconie nr. 
NL58 RABO 0387380442 onder vermelding van “Hongersnood Hoorn 
van Afrika”. 
 
23 april a.s.: Inloophuis De Bres 
Het goede doel is vandaag het inloophuis De Bres in Zwolle. Hier 
biedt men laagdrempelige gastvrijheid aan een brede doelgroep. Ze 
helpt vele mensen om stabiel te blijven en de opgedane contacten te 
onderhouden. De gasten ervaren het inloophuis als een veilige plek in 
alle hectiek van hun bestaan. Ook draagt het bij aan het versterken 
van een informeel netwerk. De vrijwilligers stimuleren deelname aan 
activiteiten, het maatschappelijk verkeer en waar nodig wordt door-
verwezen naar hulpverlenende instanties. 
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30 april a.s. 
Op deze dag  wordt gecollecteerd voor uw eigen diaconie. 
 
VERANTWOORDING DIACONIE 
In de vorige uitgave van de Hoofdhof is geschreven dat de collecte 
gehouden ten behoeve van Hart voor Zwolle € 165,34 heeft 
opgebracht, voor dit doel is ook een gift binnengekomen van € 15,00, 
zodat de diaconie met een kleine aanvulling € 250,00 naar dit doel 
heeft overgemaakt. 

De avondmaalcollecte gehouden op 29 januari jl. in de Hoofdhof  
heeft opgebracht € 169,60, dezelfde collecte in Berkumstede gaf een 
bedrag te zien van € 78,20. 
Op dezelfde datum is er een bloemencollecte gehouden, en hiervan is 
de opbrengst € 116,80 geweest. 
Voor uw eigen diaconie is er op 12 februari jl. gecollecteerd, het 
bedrag dat de diaconie op haar eigen rekening mocht bijschrijven was  
€ 107,46. 
Op 19 februari heeft uw diaconie gecollecteerd voor het Eetcafé in 
Zwolle. Dat u dit doel een warm hart toedraagt mag blijken uit de 
opbrengst n.l. € 234,70. 
De diaconie heeft voor dit doel ook een gift ontvangen van € 15,00, 
zodat is besloten de totale collecteopbrengst van 29 januari jl. toe te 
voegen aan de opbrengst voor het Eetcafé, waardoor naast ook nog 
een bijdrage uit eigen middelen € 600,00 is overgemaakt naar het 
Eetcafé. 
Onder aftrek van de gemaakte kosten was de netto opbrengst van de 
‘groene biddagcollecte’ € 77,20. 
Vooruitlopend op de nog te houden collecte op 9 april a.s., heeft de 
Diaconie in verband met de hongersnood in Afrika, inmiddels een 
bedrag naar de hulporganisaties overgemaakt. 
  
Uw diakenen zeggen u wederom hartelijk dank. 
 

Jan Visscher, penningmeester 
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SENIORENREISJE 2017 
Hoera, het is weer bijna zover ….ook voor dit jaar is er een leuk 
reisje voorbereid voor de 65 en 70 plussers. 
Dit reisje is gepland op 17 mei a.s.  
U allen bent van harte uitgenodigd om mee op stap te gaan. 
Hoe voller de bus, hoe gezelliger de stemming. Waar we heen gaan 
blijft nog een verrassing..... 
 

We vertrekken om 13.00 uur vanaf de Hoofdhof en krijgen onderweg 
koffie en thee. De middag wordt afgesloten met een koffietafel. Er 
wordt van u een bijdrage gevraagd van € 15,00. 
 

U krijgt van ons nog een persoonlijke uitnodiging. 
 

De voorbereidingscommissie, 
Anne Schippers en Barend ten Have 

 
VOEDSELBANK ACTIE  
Een ieder wordt hartelijk bedankt voor de voedselgaven in de kerk. 
Alles is weer overgebracht naar de Voedselbank. 
 
BIDDAG 
Op 8 maart jl. verzamelden zich ongeveer 40 personen om samen 
biddag te vieren. Deze keer in het kader van duurzaamheid. Jan 
Bartels en Ab Kasper waren de organisatoren voor deze avond.  
De avond begon om 18.00 uur met een gezamenlijke maaltijd. Eerst 
soep vooraf en daarna een keuze uit twee stamppotten met jus en 
een stuk worst. Daarvoor zijn veel aardappels geschild en is groente 
geoogst uit eigen moestuin en daarna gestampt. 
En dan nog fruit na, een prima maaltijd! 
 
Na het eten vertelde Ab Kasper het één en ander over de Groene 
Kerk en wat dit inhoudt voor de Hoofdhof, maar ook voor onszelf. 
 
Na de pauze kwam Henk Slomp ons vertellen over zijn voettocht naar 
Santiago de Compostella. Verluchtigd met vele plaatjes was het een 
boeiend verhaal over het pelgrim zijn, de bijbehorende emoties en het 
vertrouwen dat alles goed zal gaan.   
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Na afloop werd uw bijdrage gevraagd voor de onkosten. De 
opbrengst was zodanig dat na aftrek van de kosten nog € 77,20 
overgemaakt kon worden naar het Eetcafé. Een teken dat deze avond 
door u werd gewaardeerd.   

Namens de diaconie, 
Jan Flokstra 

 
ONTMOETING IN HET HOOFDHOF-CAFÉ 
Op 7 april a.s. sluiten we het 8e seizoen af van het Hoofdhof-Café. 
Voor een flink aantal Hoofdhoffers is dit inmiddels een begrip 
geworden. 
Iedereen is uiteraard van harte welkom op deze laatste avond van het 
seizoen. 
Kom gerust eens binnen, we zien u daar graag vanaf 21.00 uur. 

 
MUZIEK MET EEN PLUS IN DE HOOFDHOF 
Regina Ederveen en Robert La Boresa 
Wat zou het worden, een concert met harp en 
een voordrachtskunstenaar? Iedereen was 
een beetje in spanning; wat kon je 
verwachten? 

Het was een grote verrassing! Robert La Boresa was in staat om met 
hele mooie joodse liederen en eigen begeleiding op gitaar en fluit en 
het fraaie spel van Regina Ederveen de zaal muisstil te krijgen. 
Tussendoor kon hij de spanning een beetje breken met staaltjes van 
joodse humor. 

Enkele reacties uit het publiek:  
Ik heb jarenlang in Israël gewoond en gewerkt. Dit concert  voelde 
voor mij als een thuiskomst.  

We zagen de aankondiging van het concert op de kerkgroet in de 
Oosterkerk. Toen dachten we meteen: Dat mogen we niet missen! 

We hebben genoten van de prachtige liederen van Robert La Boresa 
en het fijne harpspel van Regina Ederveen. Het programma van 
Muziek met een Plus is een verrijking voor de Hoofdhof. 
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Zondag 2 april a.s.: De Meezing-Mattheüs 
Op zondag 2 april a.s. kunt u weer een meezing-Mattheüs bijwonen. 
Samen met leden van het orkest Musica Michaelis,  mezzosopraan 
Sara Klein Horsman wordt een verkorte versie van de Mattheüs 
Passion uitgevoerd.  De rol van de evangelist  in de Mattheüs Passion 
wordt vertolkt door onze eigen  Jan Visser. 
Musica Michaelis is het orkest dat de cantatediensten in de Grote 
kerk begeleidt. En  het speciaal opgerichte projectkoor gaat acht 
koralen uit de Passion zingen.  
U kunt zelf meezingen met de meest bekende melodieën uit de 
Passion. 
Toegangskaartjes à € 5,00 per persoon kunt u bestellen via de 
website www.muziekmeteenplus.nl , maar ze zijn ook te koop in de 
Hoofdhof voorafgaand aan het concert. 
De aanvang is 15:00 uur. 
 
Zondag 23 april a.s.: Sânman & Sikke 
Op zondag 23 april a.s. treedt op de Friese mannenzanggroep 
Sânman & Sikke.  
De vocale mannengroep Sânman & Sikke, ontstaan in 1994 in 
Workum en nu dus ruim 20 jaar actief, heeft met zijn samenstelling en 
repertoirekeuze geleidelijk een unieke plaats in het Friese 
muziekleven weten te verwerven. De groep staat vanaf het begin 
onder leiding van Siebren Kramer. 
Het repertoire mag gerust breed genoemd worden; de diversiteit aan 
stijlen, van barbershop tot Beatles en van gospel tot Westcoast, zorgt 
ervoor dat het publiek zich geen moment hoeft te vervelen. Ook de 
eigen Friestalige nummers en de informele en prikkelende presentatie 
dragen in belangrijke mate bij aan de identiteit en uitstraling van de 
groep. 
Een fraai programma en niet alleen voor de Friezen onder ons! 
Aanvang 15:00 uur 
 
Sponsoring en subsidies 
Wij zijn heel blij te kunnen melden dat de volgende bedrijven het 
programma in het lopende seizoen willen ondersteunen: 

D://Mijn%20Documenten/Alles%20Muziek%20met%20een%20plus/www.muziekmeteenplus.nl
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Salet Schildersbedrijf, Snijder Filtertechniek, Renault Oving, 
Voetverzorgingspraktijk Madeleen Wagteveld-van de Giessen, 
Schaapsound en Installatiebedrijf Theo Beltman. 
De Stichting Het Hervormd Weeshuis subsidieert het concert van De 
Vuurvogel op 21 mei a.s. 
Het Buurtcultuurfonds  van de Stadkamer Zwolle heeft een subsidie 
toegekend voor de Meezing-Mattheüs. 
We zien u graag in De Hoofdhof bij Muziek met een Plus! 
Wilt u weten hoe het programma voor de rest van het seizoen 2016-
2017 eruitziet? 
 
Het complete programma wordt gepresenteerd in een aantrekkelijk 
programmaboekje met uitgebreide informatie. Vraag het aan op de 
website www.muziekmeteenplus.nl of door een mailtje te sturen naar 
muziekmeteenplus@gmail.com.  
 

Namens “Muziek met een Plus”, Ab Kasper 
 

UITNODIGING VOOR WIJK 6 
Avondwandeling Bergklooster 
Op dinsdag 25 april a.s. gaan we onder leiding van Bert Pierik 
secretaris / beheerder van Bergklooster een wandeling maken over 
de begraafplaats. 
De wandeling duurt ongeveer een uur. 
Vorig jaar heeft Bert ons met veel enthousiasme verteld over de rijke 
geschiedenis van Bergklooster. 
Ook leden uit de andere wijken zijn van harte uitgenodigd. 
Startpunt is om 19.00 uur bij het monument van Thomas a Kempis, 
Bergkloosterweg.  
Voor vervoer kan eventueel gezorgd worden, neemt u dan even 
contact op met uw contactpersoon. 

 
Namens het wijkteam hartelijke groet,  

Els Pierik 
 
 
 
 

D://Mijn%20Documenten/Alles%20Muziek%20met%20een%20plus/www.muziekmeteenplus.nl
D://Mijn%20Documenten/Alles%20Muziek%20met%20een%20plus/muziekmeteenplus@gmail.com
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VAN DE KUNSTCOMMISSIE 
Na de schilderijen van Elske Nitrauw komt er nu werk van Jan de Vos 
te hangen in de hal gedurende de maanden april t/m juni.  
Jan de Vos, geboren 72 jaar geleden in Elsloo, uit het Friese 
Oosterwolde is een geboren en getogen Stellingwerver.   
Hij komt uit een echte schildersfamilie en al op jonge leeftijd werd 
hem het kunstschilderen bijgebracht door opa de Vos. Weer later 
kreeg hij les op de Drentse Academie voor de Amateurschilder. 
 
Eerst schilderde hij overwegend figuratief en alleen met olieverf. 
Begin jaren negentig ontmoette hij kunstenares Wil Lof en onder haar 
hoede is hij begonnen met acrylverf. Ook zijn figuratieve stijl werd 
meer abstract. Nu krijgt hij les van Doet Boersma op de Friese 
Kunstacademie te Leeuwarden.  
Jan is zeer veelzijdig en volgt niet een bepaalde stijl. We hopen dat u 
de schilderijen weer weet te waarderen. 
  

Namens de kunstcommissie, 
Jan Flokstra 

 
UITVOERING MATTHEUS PASSION VAN J.S. BACH 
Op dinsdag 11 april a.s. om 19 uur zal Toonkunstkoor Caecilia de 
Mattheus Passion uitvoeren in de Dominicanenkerk. 
 
De dirigent is Beni Czillag en het Orkest van het Oosten verzorgt de 
begeleiding. 
Het bijzondere van deze uitvoering is de medewerking van o.a. zes 
jonge solisten, die na een auditie gekozen zijn en in Zwolle openbare 
masterclasses hebben gevolgd. 
 
Ook het Dalfser Jongenskoor (dat zelf de Johannes Passion uitvoert!) 
verleent zijn medewerking. 
 
Kaarten a € 33,00 of € 25,00 (tot 27 jaar) zijn verkrijgbaar bij  
Tineke Berends, Eikenlaan 22B. 
Van harte aanbevolen in de stille week voor Pasen! 

Tineke Berends 
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HUIS-AAN-HUIS COLLECTE 
18–22 APRIL 2017 

In september–oktober komt er 
weer een klas met Wit-Russische 
kinderen naar Zwolle.  

 
Om het nodige geld bij elkaar te krijgen houden we van 18 – 22 april 
weer een Huis-aan-Huis collecte. 
We zoeken daar uiteraard nog collectanten (m/v) voor. Onder het 
bekende motto dat vele handen het werk licht maken hopen we weer 
een beroep op u te mogen doen! Omdat de projecten van onze 
stichting inmiddels zeer bekend zijn in Berkum, is het een fijne 
collecte om te lopen. Met veel collectanten kunnen we de straatjes 
ook lekker klein houden; prettig voor iedereen. 
U kunt zich bij mij opgeven, het liefst per mail, maar we doen ook ons 
best om mogelijke collectanten per telefoon te benaderen. 
e-mail: renke@planet.nl, telefoon: 06 2273 2596. 

Namens de stichting,  
Helmus Visscher 

BIJZONDERE ZONDAGMORGENVIERING  
E-meeting op 21 mei a.s. 
In opdracht van de gemeente is een werkgroepje al enige tijd bezig te 
onderzoeken of we ook andere vormen van diensten kunnen houden 
die wellicht ook gemeenteleden aanspreken die meer actievere en 
toegankelijkere diensten willen. Zo zijn er bezoekjes gebracht aan 
Gramsbergen en Harderwijk. 
 
Om het nu niet alleen bij praten te laten is afgesproken om nog voor 
de zomervakantie een andere vorm van dienst uit te proberen. 
Laagdrempelig, levendig en actief. 
Dat is dan al meteen te zien als je de kerk binnenloopt. De stoelen 
voorin staan rondom tafels. Koffie of frisdrank mag worden 
meegenomen in de kerk. 
 
De hoofdingrediënten van een gewone dienst vind je ook in deze 
viering, alleen met dit verschil dat er geen moeilijke taal wordt 
gebruikt, dat het niet per se doodstil hoeft te zijn. 

mailto:renke@planet.nl
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Dat er veel afwisseling is tussen luisteren, kijken, zingen en actief 
meedoen. 
 
Het verschil met andere diensten is ook dat de viering wordt 
onderbroken door een pauze waarin iedereen weer koffie/thee kan 
halen en er zo een ontmoeting kan plaatsvinden. 
In Gramsbergen noemen ze deze diensten een E-meeting wat staat 
voor Ontmoeting rondom het Evangelie. Voor het gemak nemen we 
deze term maar even over. 
 
Belangrijke onderdelen van een gewone dienst komen ook hier aan 
bod, schriftlezing, gebed, overdenking en collecte. 
We hebben ervoor gekozen deze vorm een keer toe te passen om te 
kijken of het aanslaat en ook om de hele gemeente daarmee kennis 
te laten maken. Want samen zijn we gemeente en willen we het 
Evangelie van Jezus Christus ook bij deze viering centraal stellen. 
 

Namens Kernteam Eredienst, 
Hans Veenema 

 
COLLECTE OPBRENGSTEN 
12-02-17 Kerk 118,55 
12-02-17 Diaconie 107,46 
19-02-17 Diaconie 234,70 
19-02-17 Kerk 194,40 
20-02-17 Koffie   27,50 
26-02-17 Diaconie 220,04 
26-02-17 Kerk 164,15 
26-02-17 Kerk   35,40 
05-03-17 Kerk in Actie "De Glind" 189,61 
05-03-17 Jeugd 158,79 
 

 
COLLECTEBONNEN NODIG?  
Graag voor uw bestellingen onderstaand rekeningnummer gebruiken. 
NL 50 RABO 0313.5432.16 t.n.v. “Hoofdhofgemeente inzake 
collectebonnen”. 
 

Hartelijk dank. 
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 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 50 RABO 0313.5432.16 
t.n.v. “Hoofdhofgemeente inzake collectebonnen”, waarna u de 
bonnen krijgt thuisbezorgd. 
 

 Levertijd is max. 3 weken. 

Verder is nog te melden dat een gift ad € 300,00 voor de Kerk is 
binnengekomen van de familie van een overleden gemeentelid; ook 
daarvoor onze hartelijke dank. 

 
Namens Kernteam Beheer en Financiën, 

Gerard Gerritsen 
 
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 

 

mailto:hoofdhof@gmail.com
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AGENDA 
02-04  Meezing-Mattheüs, de Hoofdhof       15.00 uur 
07-04  Hoofdhof-café, de Hoofdhof         21.00 uur 
09-04  Schrijfactie Amnesty International, 
   in de hal van de kerk, na de morgendienst 
11-04  Mattheüs Passion, Caecilia, Dominicanenkerk  19.00 uur 
18/22-4 Huis-aan-Huis-collecte Tsjernobylkinderen 
23-04  Muziek met een Plus, de Hoofdhof      15.00 uur 
25-04  Avondwandeling Bergklooster, Wijk 6     19.00 uur 
13-05  Rommelmarkt Berkum, de Hoofdhof  
17-05  Seniorenreisje vanaf de Hoofdhof       13.00 uur 
21-05  E-meeting, de Hoofdhof          09.30 uur 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOPIJ DE HOOFDHOF 
Het volgende kerkblad verschijnt op 28 april 2017 en bevat gegevens 
over de maand mei 2017. U kunt uw kopij inleveren bij de heer J. 
Wagteveld, Eikenlaan 37, 8024 CA, tel. 45 47 233 tot uiterlijk 
maandag 17 april 2017. 
De redactie verzoekt u vriendelijk uw berichten schriftelijk in te 
leveren via e-mail: jaapwagteveld@hotmail.com 
 
 

 

mailto:jaapwagteveld@hotmail.com

