
           

 

 

Wanneer :     zaterdag 13 april 2019. 
Hoe laat :     van 09.00 tot 13.00 uur 
Waar  :     Hoofdhofkerk Berkum, Kerkweg 26, Zwolle. 
Opbrengst :     ‘Schipper mag ik ook eens varen’ en ‘St. Tsjernobylkinderen’ 

 
Opzet inzameling: zelf brengen naar de Hoofdhof: 
Woensdag 10 april van 13.00 tot 18.00 uur. 
Donderdag 11 april van 09.00 tot 18.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur. 
Vrijdag 12 april van 09.00 tot 17.00 uur. 
 
Verkoop van: 
Elektronische apparatuur, serviesgoed, grammofoonplaten, kleding, lampen, tuingereedschap, boeken, 
speelgoed, CD’s en DVD’s, klein (!) meubilair. 
 
Overige voorzieningen:  
Koffie, thee, fris Broodje hamburger (buiten) 
Food & drank (binnen) Rad van Avontuur 
                                                            
Contactpersonen:   
Jan Flokstra tel.: 038-4550006 e-mail: j.h.flokstra@centaurus.nl 
Ad Baars tel.: 038-4541412 e-mail: baarsam@kpnmail.nl 
Helmus Visscher tel.: 038-4524633 e-mail: renke@planet.nl 
Aart Schippers tel.: 038-4536880 e-mail: aaschippers@ziggo.nl 
Jan Bartels tel.: 038-4525174 e-mail: j.bartels@tiscali.nl 
 
Organisatie: Leden van de diaconie en vrijwilligers van de Hoofdhof- en Ichthuskerk. 

 

                                                                         

Het schip ‘de Jonathan’ is de afgelopen jaren verbouwd tot een schip voor onze gasten met een 

beperking. Een schip en bemanning die onze gasten en hun begeleiders een echt vakantiegevoel 

geven. De vaartochten die worden georganiseerd zijn 4-daags (maandag – donderdag) en een 

wekelijkse dagtocht (vrijdag) ten behoeve van gezelschappen van max. 10 personen (incl. 

begeleiders). 
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Er zijn 3 min of meer verschillende 4-daagse tochten.  

Hasselt-Kampen-Harderwijk-Urk-Hasselt.  

Hasselt-Zwolle-Kampen-Urk-Hasselt. 

Hasselt-Kampen-Lelystad-Bataviastad- Urk-Hasselt. 

Alle tochten vertrekken vanuit Hasselt. 

Op de vrijdag gaat de boot door het stroomgebeid van de IJssel en het Zwarte Water. 

 

De kerken in Berkum – Zwolle hebben gezamenlijk een stichting voor de kinderen uit het rampgebied 

in het leven geroepen: Stichting Hulp Tsjernobylkinderen Zwolle. 

Het belangrijkste doel van de stichting is eens per twee jaar een groep kinderen uit het stralingsgebied 

van de Tsjernobylramp in Wit-Rusland naar de gemeente Zwolle te laten komen. Daarnaast probeert 

de stichting in het tussenliggende jaar andere hulpprojecten te realiseren. 

 

 

 

 

 


