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Jaargang 66, nummer 5 
Verschijnt eenmaal per maand  
december 2019/januari 2020



 

 

DE HOOFDHOF BERKUM 

predikant:    ds. J.M. Rohaan-Bisperink,  

     Boogmakerstraat 27, 8043 AP Zwolle 

     dsmarijnrohaan@gmail.com      tel.     06-53203778  

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.   

Berkumstede:  dhr. B. Dingjan          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. 

 

BANKREKENINGNUMMERS                           
Voor de Kerk:       PGB De Hoofdhof       NL71 RABO 0377 3508 93 
Collectebonnen:       PGB De Hoofdhof       NL50 RABO 0313 5432 16 
Voor de Diaconie      Diaconie PGB De Hoofdhof      NL58 RABO 0387 3804 42 
Voor de ZWO:          Diaconie Geref.Kerk De Hoofdhof   NL05 RABO 0373 7109 92                    

o.v.v. Voor de ZWO 
Voor de Jeugd:      PGB De Hoofdhof       NL71 RABO 0377 3508 93 
          o.v.v. Voor het Jeugdwerk 
Voor de Vleugel: PGB De Hoofdhof       NL71 RABO 0377 3508 93 

o.v.v. Actie Vleugelslag 

mailto:dsmarijnrohaan@gmail.com
mailto:phelder@home.nl
mailto:hoofdhof@gmail.com
mailto:jaapwagteveld@hotmail.com
mailto:w.meulen@home.nl


3 
 

 

KERKDIENSTEN 
Zondag 22 december   Vierde Advent 
9.30 uur        Ds. A. Pietersma uit Zwolle 
Organist         Robert Helder 
1e Collecte       Voor de Kerk 
2e Collecte       Voor de Diaconie 
Jeugd        Kindernevendienst 
   
Dinsdag 24 december  Muzikale Kerstnacht 
21.00 uur Ichthuskerk 
 
Woensdag 25 december  Eerste Kerstdag 
9.30 uur        Ds. P.D. Wolthaus uit Zutphen 
Organist        Jan Post 
Muzikale medewerking   D-Vote o.l.v. Richard Schoonhoven 
1e Collecte       KIA/Kinderen in de knel 
2e Collecte       Voor de Diaconie 
 
Zondag 29 december   Oudejaarsdienst 
9.30 uur        Ds. J. van Slageren uit Zwolle 
Organist        Gert de Jong 
Muzikale medewerking   Amicanto 
1e Collecte       Voor de Diaconie/ 
          Ziekenhuispastoraat UMC Groningen 
2e Collecte       Voor de Kerk 
Jeugd  Kinderen van de basisschool kunnen een 

tasje uit de hal mee de kerk in nemen. 
 
Zondag 5 januari    Afscheid en bevestiging ambtsdragers 
9.30 uur        Ds. M. Rohaan 
Organist        Jan Post 
Muzikale medewerking   Gerben Grotenhuis, saxofoon 
1e Collecte       Voor de Kerk  
2e Collecte       Voor de Jeugd 
Jeugd        Kinderen van de basisschool kunnen een 
          tasje uit de hal mee de kerk in nemen. 
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Zondag 12 januari 
9.30 uur        Mw. P.L. Hellinga uit Zwolle 
Organist        Gert de Jong 
1e Collecte       Voor de Diaconie 
2e Collecte        Voor de Bloemen 
Jeugd        Kindernevendienst 
 
Zondag 19 januari 
9.30 uur        Ds. R. Nieuwkoop uit Zwolle 
Organist        Robert Helder 
Muzikale medewerking   Muziekgroep Ancora 
1e Collecte       Voor de Kerk     
2e Collecte       Voor de Diaconie/Stichting Present, Zwolle  
Jeugd        Kindernevendienst 
 
Zondag 26 januari    Heilig Avondmaal 
9.30 uur        Ds. M. Rohaan 
Organist        Gert de Jong 
1e Collecte       Voor de Diaconie/Stichting Hart voor Zwolle  
2e Collecte       Voor de Kerk   
Jeugd        Kindernevendienst 
15.00 uur Berkumstede H.A. Ds. M. Rohaan 
Organist        Gert de Jong    
Collecte        Voor de Diaconie/Stichting Hart voor Zwolle 
 
Zondag 2 februari 
9.30 uur        Ds. P. Ros uit Joure 
Organist        Jan Post 
1e Collecte       PKN/Project Oeganda  
2e Collecte       Voor de Jeugd  
Jeugd        Kindernevendienst 
 
AMNESTY INTERNATIONAL 

Zondag 12 januari 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? 
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KERSTCADEAU 

 

 

Je kunt het in geen enk’le winkel kopen. 

Je hoeft er stad noch land voor af te lopen. 

Zet slechts je hart er wagenwijd voor open: 

A gift for you! 

 

 

Het wordt je zomaar gratis aangeboden. 

’t Is geen magie, of duistere methode, 

maar ’t kan je wel bevrijden van je noden: 

A gift for you! 

 

 

God heeft de mensheid nimmer afgeschreven, 

Maar liefdevol Zijn eigen Zoon gegeven. 

 En door die Zoon ontvangen wij het Leven: 

A gift for you! 

 

 

Je kunt een wonder niet beredeneren, 

Wat doen we met die gift? Vol twijfel weren? 

Of met een hart vol vreugde accepteren: 

A gift for ME? 

 

 

Uit: Spiegelbeeld van Jelly Verwaal 
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BIJ DE DIENSTEN 

Gastpredikanten 

Ds. Ale Pietersma uit Zwolle, tel. 454 33 81 hoopt zondag 22 
december a.s. voor te gaan in de dienst. 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. 
 
Op 1e kerstdag, woensdag 25 december a.s. is ds. P.D. Wolthaus uit 
Zutphen de voorganger. Hij is geboren op 11 juli 1948. Heeft als 
predikant de gemeenten Eierland, Huissen en Groningen gediend. 
Ds. Wolthaus is sinds augustus 2013 met emeritaat. 
 
In de dienst van zondag 29 december a.s. zal ds. J. van Slageren uit 
Zwolle/Berkum, tel. 452 93 53, voorgaan. Hij is emerituspredikant. Ds. 
Van Slageren was van 1963-1974 missionair predikant in Kameroen. 
Daarna in de Bijlmermeer, Amsterdam, in Slochteren en Kolham. 
Tevens was hij secretaris van de Nederlandse Zendingsraad en 
docent Missiologie en Godsdienstwetenschap aan de Theologische 
Faculteit van Brussel.  
Ds. Van Slageren schrijft ook, vooral over de geschiedenis van kerk 
en zending, en de afgelopen jaren zijn twee boeken van zijn hand 
verschenen, nl. het boek ‘Wijzen uit het Oosten uit zo verren land’, 
(Oriëntaals Orthodoxe Kerken in Nederland) en een boek over de 
Thomaschristenen in India. 
 
De dienst van zondag 12 januari 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.  
 
Zondag 19 januari a.s. hoopt ds. M.B. Nieuwkoop uit Zwolle, tel. 465 
01 55, de dienst te leiden. Ds. Nieuwkoop heeft de gemeenten Balk 
en Zwolle gediend. Hij is sinds april 2005 met emeritaat. Ds. 
Nieuwkoop is geboren op 8 maart 1943. 
 

Kerkelijk Bureau / Klazien Helder 
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KOFFIEDRINKEN 
Na elke ochtenddienst bent u welkom om samen koffie te drinken. 
Voor de jonge gemeenteleden is er limonade. 
 
COLLECTE 1E KERSTDAG A.S.  
Kerk in Actie, kinderen in de knel  
Geef licht aan kinderen in Moldavië 
 
Voor miljoenen kinderen op deze wereld is het elke dag donker. Ze 
moeten leven met oorlog, armoede of ziekte. Ook in Moldavië, het 
armste land van Europa. Veel mensen proberen werk te vinden in het 
buitenland en laten hun kinderen thuis achter.  
 
Kinderen in Moldavië zijn daarom vaak al op jonge leeftijd op zichzelf 
aangewezen. De organisatie Bethania komt op voor deze kinderen.  
In twee opvangcentra krijgen kinderen naschoolse opvang, huiswerk-
begeleiding en een goede maaltijd.  
De meeste kinderen die naar het centrum komen hebben 
gedragsproblemen. Daarom biedt het centrum ook psychologische 
begeleiding en therapie.  
Bethania wil de kinderen een veilige plek bieden, zorgen dat zij naar 
school blijven gaan en hun school succesvol kunnen afmaken.  
 
Met de opbrengst van deze collecte wil Kerk in Actie kinderen in 
Moldavië een lichtpuntje bieden in hun donkere bestaan.  
Ook worden andere Kinderen-in-de-knelprojecten gesteund.  
 
Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 
457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. ‘Opvang Moldavië’. Helpt u mee?  
Meer informatie op: www.kerkinactie.nl/opvangmoldavie  
 
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? 
Hartelijk dank! 
 
 

Namens de ZWO-commissie, 
Carien Veenema 

 
 

http://www.kerkinactie.nl/opvangmoldavie
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NIEUWS UIT HET KERNTEAM EREDIENST  
voor de maand januari 2020 
In januari 2020 gaan we weer met frisse moed en nieuw elan van 
start. 
 
Zondag 5 januari a.s. is onze eerste dienst in het nieuwe jaar en zal 
onze eigen predikant ds. Marijn Rohaan weer acte de présence 
geven. Daar zijn we blij om. 
 
Op zondag 19 januari a.s. vragen wij uw speciale aandacht voor de 
Muziekgroep Ancora. 
Deze muziekgroep bestaat uit muzikanten met een verstandelijke 
beperking. 
Zij treden graag op en het is altijd een feest in de kerk wanneer zij 
hun muzikale bijdrage laten horen. 
  

Namens Kernteam Eredienst, 
Hans Veenema 

 

TERUGBLIK OP DE DANKDAGMAALTIJD  
De ZWO-commissie kijkt met voldoening terug op de bijeenkomst van 
woensdag 6 november jl. 
 
Als bijzondere gast aan tafel hadden we Sietske Renting, 
relatiebeheerder van Kerk in Actie, uitgenodigd.  
Na de maaltijd heeft zij aan de hand van beeldmateriaal op een 
beknopte, maar heel duidelijke manier vertelt over de projecten van 
Kinderen in de Knel in Pretoria, Zuid-Afrika. 
De ZWO-commissie wil deze projecten het komende jaar gaan 
steunen en ook de opbrengst van de maaltijd was hiervoor bestemd. 
 
Wij zijn heel dankbaar voor het mooie bedrag van € 393,00 dat de 
collecte heeft opgebracht. 
 
Verder willen we u ook van harte bedanken voor uw bijdragen in het 
afgelopen jaar.  

Namens de ZWO-commissie, 
Carien Veenema 
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VAN DE DIACONIE   

Afscheid en bevestiging 

Onze diaconale taak in de Hoofdhof is van groot belang. We hebben 
een fijn team om mee te werken. Steeds zijn er gemeenteleden die de 
schouders eronder willen zetten. Ook nu weer. 
Geke Kombrink zal in de dienst van 5 januari a.s. bevestigd worden 
als diaken. Zij zal Mirjam Peters in Wijk 5 gaan opvolgen.  
Wij willen Mirjam heel hartelijk bedanken voor haar werk in Wijk 5, de 
bijdragen tijdens de diaconievergaderingen en haar aanwezigheid bij 
de inloopochtenden op de maandagmorgen. 
We heten Geke van harte welkom in onze kring.  
Mirjam en Geke, we wensen jullie voor de toekomst alle goeds toe en 
Gods zegen. 
 
BESTEMMINGEN COLLECTES 
In de maanden december en januari doet de diaconie een beroep op 
u voor de volgende collectes: 
 
Zondag 25 december a.s. / Eigen diaconie  
 
Zondag 29 december a.s. / Werkgroep Ziekenhuispastoraat UMCG 
(Universitair Medisch Centrum Groningen) 
De ziekenhuispredikanten in het UMCG hebben een belangrijke taak 
in de zorg voor mensen die voor korte of langere tijd in het ziekenhuis 
zijn opgenomen. Patiënten komen niet alleen uit Noord-Nederland 
maar ook van ver daarbuiten.  
Het UMCG neemt het leeuwendeel van de kosten van de geestelijke 
verzorging voor zijn rekening.   
De werkgroep wil dit jaar geld inzamelen voor de financiering van een 
gedeeltelijke predikantsplaats op de kinderafdelingen van het UMCG, 
het Beatrix Kinderziekenhuis en het opzetten van een jaarlijkse 
herdenkingsdienst voor naasten van overleden volwassen patiënten.  
 
Zondag 12 januari a.s. / Eigen diaconie en bloemen 
Op deze zondag is de eerste collecte voor de eigen diaconie en de 
tweede voor de bloemen in de kerk. 
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Zondag 19 januari a.s. / Stichting Present Zwolle 
Deze stichting gelooft dat het leven mooier wordt als we naar elkaar 
omzien. 
Zij vormt een schakel tussen mensen die hulp nodig hebben en 
mensen die willen helpen.  
De werkwijze van Present Zwolle zorgt ervoor dat allerlei 
groeperingen met elkaar worden verbonden en elkaar ontmoeten: 
daklozen, drukke tweeverdieners, jongeren, mensen in een sociaal 
isolement, succesvolle zakenmensen, verslaafden, etc. 
 
Zondag 26 januari a.s. / Stichting Hart voor Zwolle 
Stichting Hart voor Zwolle verbindt betrokken jongeren aan kwetsbare 
eenzame Zwollenaren.  
Vele jongeren zetten zich in op allerlei plekken: kijken voetbal met 
dakloze herberggasten, ondernemen activiteiten met vluchtelingen, 
zien om naar eenzame ouderen. 
 
Graag willen we bovengenoemde collectes van harte bij u 
aanbevelen. 

Namens de diaconie,  

Miny Veenema, tel. 06 48945700 

 
 
VERANTWOORDING DIACONIE 
Op 10 november jl. is tijdens de dienst, waarin ook het Heilig 
Avondmaal is gehouden, gecollecteerd voor de Kledingbank in 
Zwolle. De opbrengst was € 174,30 en met een aanvulling vanuit de 
diaconie is € 325,00 naar deze bestemming overgemaakt. 
 
Na afloop van de morgendienst bleek dat er door een gemeentelid in 
één van de collectezakken ook een envelop is gedaan met een 
inhoud van € 20,00 met het opschrift "Kerk", dit bedrag is gevoegd bij 
de opbrengst van de 1e collecte van deze morgen. 
 
Een hartelijke dank namens de ontvanger en uw diaconie.  
 

Jan Visscher, penningmeester 
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HERHAALDE OPROEP VANUIT DE DIACONIE 
Wanneer u dit stukje gaat lezen, dan is het alweer half december 
2019, dus nog een paar weken te gaan vóórdat het jaar 2020 weer 
om de hoek kijkt. 
In verband hiermee het verzoek aan iedereen, die nog één of 
meerdere rekeningen heeft, of om welke reden dan ook meent nog 
een beroep te kunnen doen op de kas van de diaconie, dit vóór 25 
december 2019 kenbaar te maken aan ondergetekende door 
inlevering van bonnen, declaraties of anderszins. 
Op deze wijze kunnen dan alle nog openstaande rekeningen of 
vorderingen nog verwerkt worden in het boekjaar 2019.  
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking. 
  

Jan Visscher, penningmeester 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIEUWJAARSRECEPTIE 
Op zondag 5 januari 2020 hopen we voor de gemeente, aansluitend 
op de kerkdienst, een nieuwjaarsreceptie te houden.   
 

We hopen elkaar dan onder het genot van een hapje en een 
drankje, een goed en gezegend 2020 te mogen toewensen. U wordt 
hiervoor hartelijk uitgenodigd na de kerkdienst in de hal van de kerk. 
 

Mocht u vervoer nodig hebben, neem dan a.u.b. contact op met uw 
eigen wijkteam. We hopen velen van u te mogen begroeten. 
 

Namens de Diaconie,  
Mirjam Peters 
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HARMONIEUS NIEUWJAAR 

 

 

Zit er nog muziek in ’t nieuwe jaar? 

Reden om de loftrompet te steken? 

Of zal elke melodie ontbreken 

door verdriet, door onheil of gevaar? 

 

 

Zit er nog muziek in ’t nieuwe jaar? 

Is ’t een blijspel, vol van varianten, 

of een symfonie vol dissonanten .. 

Welk programma wordt voor ons bewaard? 

 

 

Zit er nog muziek in ’t nieuwe jaar …? 

Waar we ’t leven laten componeren 

door de Componist, de Heer der Heren, 

is geen ruimte voor een valse snaar. 

 

 

 

 

 

 

Dan zal heel ons lied, ons musiceren, 

Hem gewijd zijn in het nieuwe jaar. 

 

 

Uit: Spiegelbeeld van Jelly Verwaal. 
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ACTIE KERKBALANS 2020  

“Geef voor je Kerk” -  “Kerk zijn we samen” 
 

Bent u benieuwd over het verloop van onze 
voorbereidingen voor de komende Actie 
Kerkbalans; van 18 januari tot 1 februari 2020, 
voor onze eigen gemeente? Graag informeren 
wij u hierover. 
 

De afgelopen weken zijn wij, als voorbereidingsgroep, druk bezig 
geweest met het definitief samenstellen van onze folder voor de 
Vaste Vrijwillige Bijdrage “Geef voor uw kerk” en voor een vaste 
bijdrage voor ZWO- en Diaconie-activiteiten.  
 
Omdat we uit kostenoverwegingen gebruik maken van de standaard 
folder van de PKN met de mogelijkheid om teksten en foto’s te 
veranderen naar onze wensen, kan ik u verzekeren dat het een hele 
kunst is om je te moeten beperken. De ruimte voor tekst stond van 
tevoren vast. Dan is het wikken en wegen om het kort te houden.  
Gelukkig hadden we input en een aantal foto’s gekregen van de 
kernteams, de onderhoudsploeg, de jeugdkerkcommissie, de ZWO- 
commissie en de Diaconie over activiteiten en bestedingen in 2019, 
en over plannen voor 2020. Verder hebben we gezien het gebeurde 
in april van dit jaar duidelijk willen opnemen waar we als gemeente 
voor staan. We hebben daarbij gebruik gemaakt van onze prachtige 
regenboogramen. Hoe, dat is een verrassing.  
 
Ook moesten we rekening houden met de AVG. Want je kunt niet zo 
maar foto’s van mensen opnemen. Nee, die moeten toestemming 
geven. Gelukkig kregen we die altijd, waarbij menigeen wel vond dat 
hij of zij er veel knapper en jonger uitziet dan op de foto. Nogmaals 
heel hartelijk dank voor de medewerking. 
 
Het resultaat van al dat gezamenlijke werk was dat er, naar onze 
mening, weer een kleurrijke en bondige folder voor de VVB- 
toezegging aan onze Hoofdhofgemeente en dito inlegvel voor ZWO 
en Diaconie is ontwikkeld.  
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Kerkrentmeesters en kerkenraad moesten vervolgens nog het groene 
licht geven, maar inmiddels kan ik u informeren dat ook zij na een 
kleine aanpassing in de begeleidende brief op hun vergaderingen van 
26 november resp.4 december met de concepten hebben ingestemd. 
De folder, het inlegvel, de begeleidende brief en de toezeggings-
formulieren gaan nu naar de drukker.  
 
Graag zouden wij u de folder en het inlegvel al willen laten zien maar 
dat gaat helaas niet.  Maar ik verzeker u, het zal u heel herkenbaar 
voorkomen. Ook de koppen in de folder “Kerk zijn wij samen” en 
“Omzien naar elkaar” spreken ons erg aan. 
In de folder zult u geen gedetailleerde cijferopstellingen aantreffen. 
Uiteraard staat het bedrag, dat we echt nodig hebben om door te 
kunnen gaan met onze activiteiten als Hoofdhofgemeente wel in de 
folder en het inlegvel. 
En dat is 4% meer dan over 2019 ter dekking van een geringe 
terugloop in leden van 2% en een kostenstijging van 2%. 
  
Bent u echter geïnteresseerd in de achterliggende cijfers van de 
begroting 2020? Geen probleem. Want in dit nummer van De 
Hoofdhof treft u een samenvatting van de begroting 2020 aan. 
 
De brieven en adreslijsten voor de wijkcoördinatoren en medewerkers 
zijn de afgelopen weken klaargemaakt. We hopen van harte dat de 
medewerkers - die door de wijkcoördinatoren inmiddels zijn benaderd 
om de enveloppen met het materiaal Actie Kerkbalans 2020 weer af 
te geven bij onze leden en antwoorden op te halen - allemaal opnieuw 
hebben toegezegd om dit heel belangrijke werk te doen. Zonder hen 
kan de Actie Kerkbalans echt niet slagen.  
In de week van 6 januari 2020 zullen zij de brief met handleiding 
ontvangen. En op woensdag 15 januari kunnen de te bezorgen 
enveloppen in de Hoofdhof vanaf 19.00 uur tot 20.30 uur worden 
opgehaald. 
 
De komende weken gaat met name het Kerkelijk Bureau hard aan het 
werk om alle enveloppen, begeleidende brief en toezeggings-
formulieren van het goede adres te voorzien, zodat de bezorging 
vlekkeloos kan verlopen. Een heel precies werk, maar dat gaat zeker 
goed komen.  
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We blijven u op de hoogte houden. Als team Actie Kerkbalans 2020 
hebben we veel plezier beleefd aan dit stukje kerkelijk werk. En we 
gaan door, we zijn er nog niet.  

 
 
We wensen u hele goede feestdagen en 
een gezegend nieuwjaar toe.  
 

 

Team Actie Kerkbalans 2020 

Andries Westerholt 

e-mail wholt@xs4all.nl of tel. 06 31658822 

 

 
 

HOOFDHOFCAFÉ 
Ook in 2020 willen wij de deuren weer openen voor onze 
maandelijkse inloopavonden op vrijdagavond. Daarom hebben we 
voor de eerste maanden van het nieuwe jaar de datums voor het 
Hoofdhofcafé alweer vastgesteld.  
 
Om vast te noteren in uw agenda. We kozen:  
 

10 januari, 14 februari, 13 maart en 17 april. 
 

Iedereen is in de soosruimte weer welkom vanaf 21.00 uur. 
Per toerbeurt hopen Miny en Hans Veenema, Madeleen en Jaap 
Wagteveld, Anne en Aart Schippers en Adrie en Kees Willemstein als 
gastechtpaar op te treden. 
 
Wij hopen, evenals vorige keren, daar weer veel (ook nieuwe) gasten, 
jong en oud, te ontmoeten. 
 
Het is altijd gezellig, maar (nog) nooit helemaal vol !!! 
U weet ons vast wel te vinden, dus ……… 
 

Tot dan. 
Kees Willemstein 

mailto:wholt@xs4all.nl


16 
 

 

JEUGDKERK 
Op zondag 8 december hebben de jongeren van de Jeugdkerk met 
elkaar de KerstChallenge gespeeld. Wij, als leiding van deze ochtend, 
en de jongeren hebben hier veel plezier aan beleefd. Door het 
oplossen van 7 puzzels kwamen ze steeds dichter bij het antwoord op 
de centrale vraag of ze Jezus als hun Koning willen dienen of kiezen 
ze voor Herodes (hij staat in dit verhaal symbool voor de machten van 
geweld en rijkdom). Beide groepen kwamen uit bij Koning Jezus. Om 
u een indruk te geven van wat ze moesten weten en beantwoorden is 
een puzzel opgenomen in dit stukje. 
 

 
(VOORLEZEN) 
Ga met het Logigram op zoek naar antwoorden over de vijf wijzen. Uit 
welke plaats komen de wijzen, op welk dier rijden ze en in welk 
sterrenbeeld zien ze de ster? Vul de antwoorden van het sterrenbeeld en 
de plaats van herkomst in op het antwoordblad van spel 1. 
Je hebt hiervoor 10 minuten de tijd. 
Doe je er langer over dan 10 minuten, dan moet je een ‘engel’ inleveren. 
 
Deze aanwijzingen staan ook op het antwoordblad SPEL 1: 
 Caspar komt uit Babel. 
 Josephus zit niet op een muildier, paard of ezel en komt uit de meest 

noordelijke stad. 
 Degene die uit Ur komt zit op een kameel. 
 De ezelberijder heeft de ster gezien in het sterrenbeeld Waterman, de 

olifantberijder ziet de ster in het sterrenbeeld Steenbok. 
 Melchior ziet de ster in het sterrenbeeld Vissen. 
 Hij die uit Ur kwam ziet de ster in het sterrenbeeld Ram en hij die uit 

Babel komt ziet de ster niet in de Waterman. 
 De man die uit Babel komt zit niet op een muildier en de ezelberijder 

komt niet uit Haran. 
 Melchior rijdt op een muildier. 
 Philo komt uit Alexandrië. 
 Degene die de ster in het sterrenbeeld Stier ziet, rijdt op een paard. 
 De man uit Tarsus ziet de ster niet in sterrenbeeld Waterman en 

degene die de ster in sterrenbeeld Stier ziet komt niet uit Haran. 
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SPEL 1 DE WIJZEN 
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Balthasar                

Josephus                

Melchior                

Caspar                

Philo                

Stier            

Waterman           

Vissen           

Steenbok           

Ram            

Kameel       

Olifant      

Ezel      

Paard      

Muildier      
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Vul de antwoorden in: 

Wijze Ziet ster in sterrenbeeld … Komt uit … 

Balthasar   

Josephus   

Melchior   

Caspar   

Philo   

Wij hopen dat u veel plezier beleeft aan het puzzelen. De oplossing 
wordt in de volgende editie van het kerkblad opgenomen.  
 

Voor de jongeren is er op 22 december een Meat & Eat in kerstsfeer.  
 

Op 19 januari a.s. is de volgende Jeugdkerk waarin de jongeren 
samen met onze predikant in gesprek gaan over het avondmaal.  
Dit ter voorbereiding op de avondmaaldienst van de week daarop. 
 

Hannah Gerritsen en Margriet Vogel 
 

ACTIE ‘VLEUGELSLAG’ 
Op 10 december 2019 hebben wij met elkaar        
€ 5.540,00 toegezegd. 
Dat is een prima resultaat en daar zijn we heel blij 
mee. 
Maar……… we komen nog € 1.500,00 tekort. 
 

Heeft u nog geen toezegging gedaan of bent u het 
vergeten? Er liggen formulieren in de hal die u hiervoor kunt 
gebruiken. 
 
Voor de kerstdagen willen wij gaan toetsen of het haalbaar is een 
vleugel voor onze mooie kerk aan te schaffen. 
Daarom ons verzoek. Wilt u nog toezeggen dan graag voor 20 
december 2019. 
Alle gevers en toezeggers heel erg bedankt. 

Namens Commissie Vleugelslag, Jaap Wagteveld 
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MUZIEK MET EEN PLUS IN DE HOOFDHOF 
Muziek met een Plus heeft zoals gebruikelijk in 
december een maandje pauze, maar in januari 
gaan we weer van start met een prachtig tweede 
deel van ons seizoensprogramma.  

 

Bij het samenstellen van het programma voor een seizoen zoeken we 
altijd naar afwisseling tussen klein en groot, lokaal en internationaal, 
vocaal of instrumentaal. 
Na het magistrale Deutsches Requiem van Brahms (groot, lokaal en 
vocaal) past dan ook het concert in januari prima in de reeks. 
 

Op zondag 12 januari a.s. staat het Ebonit Saxophone Quartet (klein, 
internationaal en instrumentaal) op het podium. Dit kwartet is 
opgericht in 2011 door vier musici uit Polen, Spanje en Nederland.  
Ze hebben snel naam gemaakt in de internationale concertzalen. Na 
een recente tournee door Polen trekken ze inmiddels rond in 
Engeland. Eind december spelen ze in Amsterdam, Rotterdam en 
Utrecht en dan -eindelijk- zijn ze op 12 januari bij Muziek met een 
Plus!  
 

Het kwartet brengt een programma met boeiende bewerkingen van 
bekende klassieke composities, van o.a. Mozart, Mendelssohn, Saint-
Saens en Debussy.  
Ook de Plus zal weer verrassend interessant zijn!  
Wilt u snel een indruk van hun prestaties krijgen, zoek dan even op 
YouTube naar" Ebonit" en geniet van vier toppers op de sax. 
 

Kaartjes voor het concert zijn verkrijgbaar aan de kassa, maar online 
bestellen is net zo gemakkelijk en levert bovendien een aantrekkelijke 
korting op. We hebben nog steeds de muzikale feestdag in de 
aanbieding. Maak van uw bezoek aan het concert een muzikaal dagje 
uit en koop een voordelig 3-gangen lunch- of dinerarrangement bij 
Restaurant De Agnietenberg, tegelijk met uw concertkaartjes op 
www.muziekmeteenplus.nl. 
 

En u weet het; vrienden hebben bij Muziek met een Plus een streepje 
voor. Wordt vriend en u ondersteunt niet alleen Muziek met een Plus, 
maar ook onze Hoofdhof.  

http://www.muziekmeteenplus.nl/
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Immers door de concerten van Muziek met een Plus wordt indirect 
voor De Hoofdhof reclame gemaakt als een uitstekende 
accommodatie.  
 

We zien u graag op zondag 12 januari a.s. om 15:00 uur. 
Namens het bestuur, Ab Kasper  

 
HEEFT U UW TOEGEZEGDE JAARLIJKSE BIJDRAGE(N) AL 
VOLDAAN? 
Het loopt alweer tegen het eind van het kalenderjaar. Dit is het 
moment om even de aandacht te vragen voor de financiën van onze 
Kerk, Diaconie en ZWO. 
In de afgelopen jaren hebben wij aangegeven dat het voor de 
penningmeesters praktischer is wanneer de toegezegde bedragen 
ook in het betreffende kalenderjaar binnenkomen. 
Echter om belastingtechnische redenen wordt hier nog wel eens 
vanaf geweken, maar dan zou het wel gewenst zijn, als u kort voor of 
kort na het betreffende kalenderjaar de toezegging gestand doet.  
In onze Hoofdhofgemeente is de toezegging vanuit de Actie 
Kerkbalans 2018, een toezegging vanaf het betreffende actie jaar. 
Omdat wij in de Hoofdhof 1 keer per 2 jaar de Actie Kerkbalans 
houden, (een hele klus voor de vrijwilligers) vragen wij bij de Actie 
Kerkbalans wat u vanaf dat jaar aan de Kerk (VVB), Diaconie en/of 
de ZWO wilt toezeggen.  
 

Het kost de penningmeesters soms veel extra werk om achter-
standen te incasseren. Het zou fijn zijn als we aan het eind van het 
jaar niet geconfronteerd worden met (grote) achterstanden. 
Wij vragen u daarom om ook in 2019 de toezeggingen vanuit de 
Actie Kerkbalans 2018 te voldoen. 
 
Hieronder vindt u de bankrekeningen voor de verschillende doelen: 
Voor de Kerkelijke Bijdrage:  
NL71 RABO 0377 3508 93 t.n.v. PGB De Hoofdhof, 
Voor de Diaconie: NL58 RABO 0387 3804 42 t.n.v. Diaconie PGB De 
Hoofdhof, en  
Voor de ZWO: NL05 RABO 0373 7109 92. 

Bij voorbaat dank, 
Jan Visscher, Harry Vos en Wim van der Meulen 
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ZINGEN OP HET WINKELPLEIN 
Op vrijdag 20 december a.s. tussen 17.00 uur en 18.30 uur ’s avonds 
gaan we vanuit de kerken van Berkum weer Kerstliederen zingen op 
het winkelplein.  
Het repertoire bestaat uit bekende Nederlandse kerstliederen. 
We hebben behoefte aan enthousiaste zangers en muzikanten. 
Jong en oud is van harte welkom. 
Voor informatie en/of opgave kunt u terecht bij Dineke Rohaan, 038 
453 94 90, e-mail d.rohaan@kpnmail.nl. 

Namens de werkgroep Kerk in de Wijk  
  (De Hoofdhof, Sions-en Ichthuskerk), 

Dineke Rohaan 
 

HOOFDHOF + ICHTHUS KERSTNACHT 2019  
Samen in stille verwondering........ 
Geen feest dat zo tot de verbeelding spreekt als het kerstfeest!  De 
kwetsbaarheid van een pasgeboren kind dat nieuwe hoop geeft, de 
blijdschap die dit met zich mee brengt en de vrede die mensen 
hierdoor kunnen ervaren.  
 

Hoe en waar mensen het ook vieren, het is het fijnste als dit feest 
samen met anderen gevierd kan worden.  
Daarom zijn we ook heel blij dat we iedereen kunnen uitnodigen voor 
een gezamenlijke kerstnachtviering van de buurgemeenten Hoofdhof 
en Ichthuskerk.   
 

Vanuit beide gemeenten hebben een aantal mensen zich ingezet om 
een mooie viering samen te stellen waarin we hopen te raken aan de 
verwondering die kerst kan oproepen.  
Een grote God die zich aan de mensen geeft als een kwetsbaar 
mensenkind. Wat een liefde en vertrouwen blijkt hieruit!  
 

U bent allemaal van harte welkom op kerstavond 24 december in de 
Ichthuskerk. Inloop vanaf 20.30 uur, de viering begint om 21.00 uur.  
 

Na afloop is er volop ruimte voor onderlinge ontmoeting onder het 
genot van een glaasje glühwein of chocolademelk.  

De voorbereidingscommissie, 
Anjo Baars, Ton Wismeijer,  

Sascha Raayman en Jantine Kramer 

mailto:d.rohaan@kpnmail.nl
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KERSTZANG IN BERKUMSTEDE 
Het was traditie op Kerstmorgen Kerstliederen te zingen in de gangen 
van Woonzorgcentrum Berkumstede. 
 
Het is de bedoeling deze traditie dit jaar weer op te pakken.  
U wordt uitgenodigd om op 1e Kerstdag mee te komen zingen, onder 
muzikale begeleiding, op de verschillende verdiepingen. Om vijf voor 
half negen wordt u verwacht in de hal van Berkumstede. Om negen 
uur sluiten we het geheel af. 
 
Het is een belevenis te zien hoe de bewoners in de deuropening 
komen luisteren en zelfs meezingen op hun toch hoge leeftijd. 
 
Wij hopen op een grote opkomst op deze eerste Kerstdag.   
 

Coördinator Welbevinden Berkumstede, 
Klaas van de Vlekkert 

 
KOFFIE-OCHTEND EN BIJBELGESPREKSGROEP 
We verheugen ons erop u te kunnen melden dat er, ook in 2020, voor 
de bewoners van Berkum een maandelijkse Bijbelgespreksgroep en 
een koffie-ochtend zal zijn in Berkumstede. 
 
De Bijbelgespreksgroep is iedere tweede maandag van de maand 
tussen 15:00 en 16:00 uur. Deze bijeenkomst wordt per toerbeurt 
geleid door de heer Van Vulpen, ds. Klapwijk en door de heer 
Dingjan.  
Tijdens deze bijeenkomst staat het samenzijn rondom de Schrift 
centraal. De eerste bijeenkomsten in 2020 zijn op 13 januari, 10 
februari, 9 maart en 13 april enz. …. 
 
Iedere derde vrijdag van de maand wordt er een koffieochtend in 
Berkumstede gehouden. 
Tijdens deze ochtenden willen we elkaar als gemeenschap 
ontmoeten, samen bidden en is er veel ruimte voor pastoraal gesprek.  
De eerste koffieochtenden in 2020 zijn op 17 januari, 20 februari,     
21 maart en 17 april enz. …. De koffieochtenden zijn van 10:00 tot 
11:00 uur. 
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Er wordt nog gewerkt aan het organiseren aan een zangmoment in 
Berkumstede. Zodra hier meer over bekend is zullen wij u daarover 
informeren. 
 
Deze activiteiten worden gehouden in zaal De Brink in Berkumstede. 
U bent van harte welkom. 

Bas Dingjan, Geestelijk Verzorger Driezorg 
 

 
COLLECTE OPBRENGSTEN 
17-11-19 Kerk              € 157,60  
17-11-19 Diaconie            € 260,60  
24-11-19 PKN - Pastoraat - Eenzaamheid    € 205,45  
24-11-19 Kerk              € 211,35  
25-11-19 Koffie              €   62,30  
25-11-19 Passion week ZWO         € 198,75  
01-12-19 Diaconie Gevangenenpastoraat     € 221,45  
01-12-19 Jeugd             € 189,40  
08-12-19 Kerk              € 189,40  
08-12-19 Diaconie            € 154,45  
09-12-19 Koffie              €   30,02  
 
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. “Hoofdhof-
 gemeente inzake collectebonnen”, waarna u de bonnen krijgt 
 thuisbezorgd. Levertijd is maximaal 3 weken. 

 
Gerard Gerritsen,  

College van Kerkrentmeesters 
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AGENDA 
22-12  Meat & Eat, Jeugdkerk 

24-12  Kerstnachtviering 2019, de Ichthuskerk     21.00 uur 

 

05-01  Nieuwjaarsreceptie, na de morgendienst, 

   in de hal van de kerk  

10-01  Hoofdhofcafé, de Hoofdhof          21.00 uur 

12-01  Schrijfactie Amnesty International 

   in de hal van de kerk, na de morgendienst 

12-01  Muziek met een Plus, de Hoofdhof       15.00 uur 

13-01  Bijbelgespreksgroep, de Brink,  

   Berkumstede                      15.00 – 16.00 uur 

13-01  Meditatiegroep, consistorie Hoofdhof      19.30 uur 

17-01  Koffie-ochtend, de Brink, Berkumstede         10.00 – 11.00 uur 

18-01 t/m  
01-02  Actie Kerkbalans 2020 
27-01  Meditatiegroep, consistorie Hoofdhof      19.30 uur 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOPIJ DE HOOFDHOF 

Het volgende kerkblad verschijnt op 30 januari 2020 en bevat  

gegevens over de maand februari 2020.  

U kunt uw kopij inleveren bij de heer J. Wagteveld, Eikenlaan 37, 

8024 CA, tel. 45 47 233 tot uiterlijk maandag 20 januari 2020 

 

De redactie verzoekt u vriendelijk uw berichten schriftelijk in te 

leveren via e-mail: jaapwagteveld@hotmail.com 
 

 

 

mailto:jaapwagteveld@hotmail.com

