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DE HOOFDHOF BERKUM 

predikant:       mw. ds. L.A. Burggraaff, Wipstrikkerallee 48, 8023 DK Zwolle 
        l.a.burggraaff@planet.nl        tel.    453 29 33 
JOP jeugdwerker:   Heidi Schröder         tel.  06-45254213   

h.schröder@protestantsekerk.nl  
        Werkdagen: dinsdag en donderdag    
kerkelijk bureau:    mw. K. Helder-Corporaal, Erasmuslaan 29, 8024 CT Zwolle  
        phelder@home.nl        tel.    453 30 84 
kerkgebouw:           Kerkweg 26, 8024 AN Zwolle     tel.   453 50 45 
                                hoofdhof@gmail.com 
koster:       mw. T. van Well, Aureliavlinder 36, 8016 HB Zwolle    
                   tel.    421 47 06  
scriba:       dhr. J. Wagteveld, Eikenlaan 37, 8024 CA Zwolle 
       jaapwagteveld@hotmail.com     tel.   454 72 33 
administrateur:      dhr. W. van der Meulen,       tel.  06-18441966 
                               w.meulen@home.nl 
internet:      www.hoofdhof.nl 
geestelijke verz.    ds. Jelle Vonk 
Berkumstede:     j.vonk@driezorg.nl        tel.  06-20476931 

 

KERNTEAM PASTORAAT 

Voor pastorale ondersteuning kunt u contact opnemen met de coördinator              
mw. D. Lips-Makken, tel. 06-42841201. 
  
OPHAALMOGELIJKHEID VOOR KERKDIENST 

Indien u niet in staat bent op eigen gelegenheid de kerkdienst te bezoeken, dan 
bestaat de mogelijkheid opgehaald te worden. Hiervoor kunt u contact opnemen met 
uw wijkdiaken of met Jan van der Meulen (diaconie), tel. 4542083. 

 

KERKTELEFOON 

Als u overweegt een abonnement op de kerktelefoon te nemen en u wilt eerst 
voorlichting, vraag dan uw diaken of ouderling of neem contact op met                   
dhr. W. Hornstra, Goudplevierstraat 61, tel. 453 71 45 of met dhr. H. Kooijker, Fivel 3, 
tel. 420 22 85. 
 

LITURGIE GROOT LETTERTYPE 

Wilt u in de dienst gebruikmaken van de liturgie met een groter lettertype, dan kunt u 
deze vinden in de hal. 

 

KOFFIEDRINKEN 

Na elke ochtenddienst bent u welkom om samen koffie te drinken. Voor de jonge 
gemeenteleden is er limonade. 

 

BANKREKENINGNUMMERS                           
Hoofdhofgemeente Zwolle            Rabobank:  NL71RABO 0377350893    
Hoofdhofgemeente inzake collectebonnen          Rabobank   NL50RABO 0313543216 
Diaconie Hoofdhofgemeente Zwolle         Rabobank:  NL58RABO 0387380442 
Diaconie Hoofdhofgemeente Zwolle t.b.v. ZWO  SKG:           NL06FVLB  0635805421 
Kernteam Jongeren Hoofdhofgemeente Zwolle   ABNAMRO:NL49ABNA 0584963319  
 

mailto:l.a.burggraaff@planet.nl
mailto:phelder@home.nl
mailto:jaapwagteveld@hotmail.com
mailto:w.meulen@home.nl
mailto:j.vonk@driezorg.nl
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KERKDIENSTEN 
 
Donderdag 29 maart  Witte Donderdag – Heilig Avondmaal 
15.00 uur Berkumstede Ds. L.A. Burggraaff  
Organist       Henk Hoeksema 
19.30 uur   Hoofdhof  Ds. L.A. Burggraaff 
Organist       Henk Hoeksema 
Muzikale medewerking  Amicanto 
 
Vrijdag 30 maart    Goede Vrijdag   
19.30 uur      Ds. L.A. Burggraaff 
Organist       Gert de Jong 
Muzikale medewerking  Hoofdhofkoor o.l.v. Jaco Lips  
 
Zaterdag 31 maart   Stille Zaterdag 
21.00 uur      Ds. L.A. Burggraaff 
Organist       Henk Hoeksema 
 
Zondag 1 april    Pasen 
9.30 uur       Ds. L.A. Burggraaff 
Organist       Gert de Jong 
Muzikale medewerking  D-Vote o.l.v. Richard Schoonhoven 
1e Collecte      PKN: Jeugdwerk (JOP) 
2e Collecte      Voor de Diaconie 

 

Maandag 2 april    Tweede Paasdag 
9.30 uur Hoofdhof   Paasjubel 
Organist       Henk Hoeksema 
Collecte       Hart van Zwolle 

 

Zondag 8 april    E-meeting 
9.30 uur       Mw. H. Schröder 
Organist       Fred Pals 
Uitgangscollecte    Voor de Kerk 
 
Zondag 15 april    
9.30 uur       Ds. L.A. Burggraaff 
Organist      Henk Hoeksema 
1e Collecte      Voor de Diaconie 
2e Collecte         Voor de Bloemen 
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Zondag 22 april 
9.30 uur       Ds. T.J.S. van Staalduine uit Nijbroek 
Organist       Gert de Jong 
Muzikale medewerking  Kinderkoor de Bromvlieg o.l.v.  
         Ellen  Laninga 
1e Collecte      PKN: Eredienst 
2e Collecte      Voor de Diaconie/Stichting Present Zwolle 
19.00 uur      Vesper 
Piano        Jaco Lips 
 

Zondag 29 april   
9.30 uur       Ds. L.A. Burggraaff 
Organist       Fred Pals 
Muzikale medewerking  Hoofdhofkoor o.l.v. Jaco Lips 
1e Collecte      Voor de Diaconie 
2e Collecte      Voor de Kerk 
 

Zondag 6 mei 
9.30 uur       Ds. F. Meijnhardt uit Leersum 
Organist       Gert de Jong 
1e Collecte      Voor de Kerk 
2e Collecte      Voor de Jeugd 
 

AMNESTY INTERNATIONAL 
Zondag 8 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? 

 
PAASJUBEL 
Ook dit jaar wordt er in Berkum door de 
gezamenlijke kerken weer een Paasjubel 
georganiseerd en wel op Paasmaandag 2 april a.s. 
Deze keer in de Hoofdhof, aanvang 9.30 uur. 
De jubel omvat: samenzang, lezingen, declamatie 
en muzikale bijdragen. Traditiegetrouw wordt als 
eerste lied “Daar juicht een toon” gezongen. 

De uitgangscollecte is bestemd voor Hart van Zwolle. 
Na afloop staat een kopje koffie of thee klaar. Hartelijk welkom! 
 

Namens de voorbereidingsgroep,  
Henk Hoeksema 



5 
 
BIJ DE DIENSTEN 
Gastpredikant 
Zondag 22 april a.s. hoopt ds. T.J.S. van Staalduine uit Nijbroek, tel. 
0571-842188, bij ons voor te gaan. 
Hij is geboren op 9 mei 1963. Ds. Van Staalduine heeft gestaan te    
’s-Gravenmoer. Was tevens  wetenschappelijk medewerker van de 
Theologische Universiteit Kampen. Vanaf maart 2005 t/m september 
2013 was ds. Van Staalduine predikant te Tollebeek en heeft daarna 
tijdelijk de gemeenten Elburg en Kampen gediend. 
Sinds juni 2016 predikant van Nijbroek (gem. Voorst) in Gelderland. 

 
Kerkelijk Bureau / Klazien Helder 

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

Zondag 1 april a.s. / eigen diaconie 
Op deze eerste Paasdag wordt er gecollecteerd voor de eigen 
diaconie. 
 

Zondag 15 april a.s. / eigen diaconie en de bloemen 
Op deze zondag is de opbrengst van de eerste collecte bestemd voor 
de eigen diaconie en de tweede voor de bloemen in de kerk. 
 

Zondag 22 april a.s. / Stichting Present Zwolle 
We vragen deze zondag uw aandacht voor Stichting Present in 
Zwolle. Deze stichting brengt mensen die willen helpen, in contact 
met mensen die hulp nodig hebben. Zij geloven dat het leven mooier 
wordt als we naar elkaar omzien. Er zijn mensen bereid om zich in te 
zetten voor een ander en de samenleving.  
Stichting Present werkt samen met meer dan 40 organisaties in de 
zorg, welzijn en wonen. Zij slaan een brug tussen de verschillende 
organisaties. 
Ruim 2000 vrijwilligers per jaar knappen verwilderde tuinen op, 
helpen bij verhuizingen, koken voor daklozen, etc. 
 

Zondag 29 april a.s. / eigen diaconie 
Op deze zondag wordt er gecollecteerd voor de eigen diaconie. 
 

Namens de diaconie, Miny Veenema 
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INZAMELINGSACTIE VOOR DE VOEDSELBANK 
In de Veertigdagentijd hebben we uw aandacht gevraagd voor de 
Voedselbank in Zwolle. Veel gemeenteleden hebben een bijdrage 
geleverd aan deze actie. Er zijn een groot aantal producten 
ingeleverd en deze hebben we overhandigd aan de Voedselbank.  
Ze zijn hier erg blij mee. 
Heel hartelijk dank voor uw meeleven! 
 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn geweest om een financiële 
bijdrage te geven in de zondagse eredienst, dan kunt u uw bijdrage 
storten op de rekening van de diaconie Hoofdhofgemeente: 
NL58RABO 0387380442 met vermelding van het doel van de gift. 
 

Namens de diaconie, Miny Veenema 
 
VERANTWOORDING DIACONIE 
Op 11 februari jl. is er door de diaconie gecollecteerd voor de 
Voedselbank.  
De opbrengst van deze collecte was € 218,20. Met een aanvulling 
vanuit de eigen middelen van de diaconie is naar Voedselbank een 
gift overgemaakt van € 275,00. 
De opbrengst van de collecte gehouden voor uw eigen diaconie op  
18 februari jl. gaf een bedrag te zien van € 142,20. 
Zondag 25 februari mocht de collectezak rondgaan ter ondersteuning 
van de activiteiten van de Stichting “Voor elkaar Zwolle” ten behoeve 
van het project JobHulpMaatje. De opbrengst hiervoor was € 124,96, 
en met een aanvulling vanuit de eigen middelen is er een gift 
overgemaakt van € 150,00. 
 
Hartelijk dank namens de diaconie voor de steun die wij namens u 
kunnen blijven geven. 

Jan Visscher, penningmeester 
 
 
SENIORENREISJE 2018 
Het duurt nog even maar dan kunt u het alvast in uw agenda noteren. 
Op 2 mei a.s. hopen wij het seniorenreisje te houden. 
Nadere gegevens volgen te zijner tijd. 

Namens de diaconie, 
Barend ten Have en Anne Schippers 
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NIEUWS UIT HET KERNTEAM EREDIENST 
In de maand april vragen wij uw aandacht voor drie bijzondere 
diensten! 
 
Op 8 april a.s. is er geen gewone kerkdienst maar zal er weer een    
E-meeting plaatsvinden in de Hoofdhof. Hierover leest u elders in dit 
nummer meer. Van harte welkom! 
 
Op 22 april a.s. mogen wij het kinderkoor De Bromvlieg in ons midden 
verwelkomen. 
Voorganger is dan ds. Van Staalduine uit Nijbroek die zich zegt te 
verheugen op deze bijzondere dienst met zo veel kinderen. 
 
En op 29 april a.s. zal ons Hoofdhofkoor haar medewerking aan de 
morgendienst verlenen. 

Namens Kernteam Eredienst, 
Hans Veenema 

 
 
GEMEENTEAVOND 12 APRIL 2018 OM 20.00 UUR 
De kerkenraad nodigt u van harte uit voor de gemeenteavond van       
12 april aanstaande. 
 
Vanaf 19.45 uur bent u welkom voor een kopje koffie of thee. 
 
Het programma voor deze avond zal zijn: 
 

- Opening door de voorzitter van de kerkenraad 

- Stand van zaken financiën 

- Werkzaamheden Jeugdwerker Heidi Schröder 

- Pauze 

- Emeritaat Lily Burggraaff 

- Blik in de toekomst 

- Sluiting 

 

Namens de kerkenraad,  

Jaap Wagteveld, scriba 
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TERUGBLIK  
in foto’s op het Running Dinner zaterdag 10 maart jl. 
 

Foto 1: net als veel anderen, ontving de familie Aaldenberg een 
groepje gemeenteleden thuis voor het diner.  

 

 
Foto 2: ook de Hoofdhof zelf werd gebruikt als ‘restaurant’.  
Aan een feestelijk gedekte tafel nuttigen mensen hun nagerecht.  

 

 
 

Foto 3: na afloop verzamelden alle deelnemers, zo’n 35 mensen, zich 
in de Hoofdhof voor een gezamenlijke afsluiting! 
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PAASCHALLENGE 2018  
Zaterdag 31 maart op zondag 1 april a.s. 
Er vindt dit jaar een jongerenactiviteit plaats in de Paasnacht, bedoeld 
voor jongeren uit verschillende Zwolse kerken. Het belooft een 
intense, spectaculaire nacht te worden, met een ‘wie is de mol-achtig’ 
spel, een ‘manhunt’, raadsels die ontrafeld moeten worden, locaties 
die gezocht moeten worden door coördinaten… 
In het blad van mei volgt een terugblik! 
MOESTUINPROJECT 
Feestelijke aftrap ’t Hoofdhofje op Paaszondag 1 april a.s. direct na 
de dienst! 
Een groepje gemeenteleden heeft de handen ineengeslagen voor een 
heus moestuinproject. Deze groep mensen bestaat uit: Coby Bartels, 
Joop van der Meulen, Gerrit Lubben, Marten Woudsma, Jacco 
Woudsma en de leiding van de kindernevendienst. 
 
Rondom de Hoofdhof ligt een mooi stuk tuin. Het idee ontstond een 
tijdje geleden om een klein deel van de tuin te gebruiken om kruiden 
en groenten te telen én om hier binnen het jeugdwerk aandacht aan 
te besteden. O.a. bij de kindernevendienst zal dit project vanaf eind 
maart aandacht krijgen.  
 
’t Hoofdhofje’, zo noemen we de moestuin. Op zondag 1 april a.s. is 
het Pasen, feest van nieuw leven. Er is geen mooier moment om 
officieel met dit project te starten dan met Pasen. Op zondag 1 april 
zullen we dan ook op een feestelijke manier van start gaan.  
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Na de Paasdienst nodigen wij iedereen (dus jong en oud(er)) uit zich 
te verzamelen bij de moestuin. Daar zal deze op een leuke manier 
onthuld worden én worden de eerste gewassen geplaatst!  
Ook mogen de kinderen op zoek gaan naar paaseitjes.  
 
We hopen in de maanden daarna met kinderen en jongeren, o.l.v. de 
betrokken groep gemeenteleden, een mooie moestuin bij te houden 
en ook u te laten meegenieten, door bijvoorbeeld te delen in de oogst. 
 
GEREEDSCHAP VOOR MOESTUINPROJECT GEZOCHT! 
Mensen met groene vingers opgelet! Voor het moestuinproject 
zoeken we nog enkele gereedschappen, geschikt voor kinderen om te 
gebruiken. Heeft u thuis wat liggen wat gebruikt mag worden? Dan 
kunt u mailen naar h.schroder@protestantsekerk.nl of spreek de 
mensen van de moestuingroep aan.  
 
Wij hebben nodig: kleine schepjes, kleine harkjes, schoffeltjes, 
gieters, schrepels. Het is wel belangrijk dat het goed door kinderen 
gebruikt kan worden. Alvast bedankt! 
 
 
E-MEETING 
Zondag 8 april 9:30 uur. Thema: vissen 

 
 

Een E-meeting is een bijeenkomst rond een Bijbelverhaal (het 
Evangelie) in de taal van vandaag en met een invulling die jonge 
mensen herkennen en aanspreekt. Maar ook oudere mensen ervaren 
dit als heel plezierig. Een bijeenkomst voor de hele familie van 4 tot 
104 jaar. 

mailto:h.schroder@protestantsekerk.nl
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Een E-meeting is een speelse, laagdrempelige, interactieve dienst, 
waarbij een thema centraal staat.  Een thema waar we allemaal wel 
een beeld bij hebben, maar niet iedereen eenzelfde beeld.  
De E-meeting op 8 april a.s. heeft als thema ‘vissen’.  
Met dit thema gaan we op een creatieve manier aan de slag en we 
zingen er verschillende toepasselijke liedjes bij.  
We nodigen iedereen van harte uit! Jong en ouder. Het wordt een 
hele leuke bijeenkomst waarin kindernevendienst, jeugdkerk en 
kerkdienst in 1 ruimte plaatsvinden. En weet je…? Je hoeft niet in de 
kerkbanken te zitten!  
 

De E-meeting wordt gemaakt door de aanwezigen, natuurlijk onder 
leiding van een aantal mensen die de bijeenkomst hebben 
voorbereid. Heidi Schröder (jeugdwerker) gaat voor. We vragen 
iedereen die een mobiel heeft deze mee te nemen!  
 

BORRELPRAAT 
Vrijdag 13 april a.s. 
Op vrijdagavond 13 april a.s., vijf dagen na de E-meeting, introdu-
ceren wij een ‘borrelpraat’; een uurtje napraten over de E-meeting, 
onder het genot van een drankje. Jong en oud is welkom! Tijd wordt 
nog bekend gemaakt. 
 
PRESENTATIE JEUGDWERK OP GEMEENTEAVOND 12 APRIL  
Op deze plek kunnen jullie met regelmatig lezen over wat ik doe. Toch 
vind ik het belangrijk dit een keer wat uitgebreider toe te lichten. 
Jeugdwerk is een zaak van de hele gemeente; niet alleen van mij of 
de betrokkenen bij jeugdwerk, maar van iedereen. Graag deel ik wat 
ervaringen met jullie, en wil ik jullie de gelegenheid geven ook je 
vragen te stellen of opmerkingen naar mij toe te uiten.  
 

Tijdens de gemeenteavond op donderdag 12 april a.s., zal ik een 
korte presentatie houden over het jeugdwerk: mijn werkzaamheden 
het afgelopen jaar, de plannen voor de komende tijd.   
 

Heidi Schröder 
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ONTMOETING IN HET HOOFDHOF-CAFÉ 
Onze eerste bijeenkomsten in 2018 werden gekenmerkt door koud 
weer die er niet toe uitnodigden om er eens gezellig uit te gaan. Toch 
hadden we fijne avonden met veel bezoekers en volop gepraat. 
Onze laatste  bijeenkomst in dit seizoen is op vrijdag 13 april a.s.. 
Iedereen is van harte welkom. 
De sooszaal is open vanaf 21.00 uur. 
Miny en Hans Veenema zijn deze avond het gast-echtpaar. 
Zij hopen u daar te begroeten. 
 

Namens de gastdames en -heren, 
Kees Willemstein 

 
ST. MUZIEK MET EEN PLUS  
IN DE HOOFDHOF 
Op zondag 18 maart jl. hebben we in een 
volle zaal van de Hoofdhof weer een 
prachtige uitvoering van onze Meezing 

Mattheüs mogen meemaken. Het was alweer de derde uitvoering van 
de Mattheüs Passion op de manier, zoals die door Muziek met een 
Plus is ontwikkeld. 
Het Zwols Vocaal Ensemble, aangevuld met een twintigtal project-
zangers, vormde de basis van de Mattheüs Passion.  
Samen met een orkest van zes professionele musici en vier 
studenten, organist Adriaan Koops en bas Daniël Vecht werd een 
indrukwekkende uitvoering gegeven onder  leiding van Martien 
Hovestad.  
 
Onze verteller Jan Visser voerde ons op zijn eigen indringende 
manier door het verhaal van het lijden en sterven van Christus. 
Veel bezoekers hadden de partituur van de Mattheüs Passion bij zich 
en konden van harte de prachtige melodieën meezingen.  
Enkele reacties uit het publiek: 
"Ik had nog nooit een Mattheüs Passion in het echt gehoord, maar na 
dit concert heb ik besloten dat ik volgend jaar een "echte Mattheüs" 
ga bezoeken." 
"Het koor had een prachtige klank". 
"Door de verteller kwam het verhaal wel heel indringend over".  
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En het seizoen is nog niet voorbij! Houdt u van opera, vergeet dan 
niet om zondag 15 april a.s. in uw agenda te zetten. U kunt dan 
genieten van het Camelia Quartet. Zij brengen de opera op een 
manier die ook voor kinderen heel leuk is.  
Aan dit concert zal een aantal leerlingen van de Duyvencamp 
meewerken. Dat is toch heel bijzonder. Daarmee willen we Muziek 
met een Plus ook voor kinderen aantrekkelijk maken.  
Op zondag 13 mei a.s. sluiten we dit seizoen af met een spetterend 
slotconcert door het Thomas Orkest uit Zwolle.  Een daverend slot dat 
u zeker niet mag missen!  
 
Intussen zijn de voorbereidingen voor het volgende seizoen  in volle 
gang. We zijn er trots op dat we een aantal gezelschappen van 
nationale faam bereid hebben gevonden om hun medewerking aan 
onze concertserie te verlenen. Tijdens het concert van het Thomas 
Orkest zullen we het programma voor het seizoen 2018-2019 
presenteren.  
 
Maandelijks brengen wij ook een nieuwsbrief uit. U kunt die 
toegestuurd krijgen via de mail als u uw mailadres doorgeeft aan 
muziekmeteenplus@gmail.com. Dan zorgen we ervoor dat u 
maandelijks op de hoogte blijft van alle nieuws rondom Muziek met 
een Plus.  
 
We zien u graag op zondag 15 april a.s. bij de opera! 
 
                     Ab Kasper, 

Muziek met een Plus in de Hoofdhof 

 

mailto:muziekmeteenplus@gmail.com
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Wanneer  :    zaterdag 21 april 2017. 

Hoe laat  :    van 09.00 tot 13.00 uur 
Waar    :    Hoofdhofkerk Berkum, Kerkweg 26, Zwolle. 
Opbrengst  :    Kind in Beeld / Dierenweide en  

Wensboom Berkumstede. 
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 

 

Inzamelen: 
Tot vrijdag 20 april 2018 staan we weer klaar voor het ophalen van 
spullen ten behoeve van onze Rommelmarkt. Neem contact op met 
onderstaande personen. 
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. 

mailto:j.h.flokstra@centaurus.nl
mailto:baarsam@kpnmail.nl
mailto:renke@planet.nl
mailto:aaschippers@ziggo.nl
mailto:j.bartels@tiscali.nl
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VERSLAG CONTEXTUEEL BIJBELLEZEN  
Een 15-tal gemeenteleden hebben o.l.v. Inge Landman op 22 februari 
jl. met elkaar nagedacht over de betekenis van 1 Kon. 17: 8 - 16.  
Het verhaal van de profeet Elia die ten tijde van hongersnood aan een 
weduwe iets te eten vraagt. 
  
We startten vanuit de situatie van vandaag. Waar maken we ons 
zorgen om in het algemeen en welke zorgen hebben we om de kerk. 
Het zal u niet verbazen dat de grote lijn in de zorg om de wereld ging 
over geweld, vervuiling en armoede. Zorgen rondom de kerk gingen 
vooral om de teruggang in kerkbezoek en ons onvermogen om jonge 
mensen te blijven boeien.  
Kortom, de tekorten die nu spelen in onze samenleving. 
    
Met de eigen zorgen in het achterhoofd lazen we daarop het verhaal 
van Elia en de weduwe. Over haar bereidwilligheid het laatste wat ze 
heeft te delen met Elia, ook al gelooft ze niet in 'zijn God'.  
Over God, die de aandacht van Elia vestigt op een kwetsbare vrouw. 
(De Eeuwige werkt kennelijk met kwetsbare mensen.) Over Elia, die 
vertrouwt op Gods woord maar toch ook met een hongersnood te 
maken heeft.  Over de kruik, die weliswaar niet vol wordt, maar ook 
niet leeg raakt. 
  
En dat bracht ons weer naar de tekorten van de hedendaagse tijd.  
Kleine mensen die misschien niet veel, maar toch wel kunnen 
bijdragen om de wereld iets schoner te maken. U en ik die kunnen 
proberen in elk geval de onderlinge vrede te handhaven. Over de kerk 
die misschien niet vol zit, maar (zeker wereldwijd gezien) niet leeg 
raakt. 
  
Troostend, we hoeven niet alle problemen van de wereld op te lossen. 
Bemoedigend, we hoeven niet groot of sterk te zijn, ook onze kleine 
gave/talenten doen er toe. Verhelderend, dat oude verhalen ook in 
onze tijd nog een opening naar de toekomst kunnen zijn!  
 

Miny Veenema en  
Desiree Lips   
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COMMISSIE OOST-EUROPA 
Renovatieproject in Servië 
De voorbereidingen voor ons renovatieproject 2018, om de 
Romakinderen in de stad Vrbas in Servië meer mogelijkheden te 
bieden, zijn in volle gang. Het plan voor het te bouwen verblijf wordt 
vooraf schriftelijk met elkaar uitgewisseld om zo een goed beeld te 
krijgen voor een goede en meest doelmatige bouw. Daar de 
uitwisseling, vanwege de taal, in het Engels plaats vindt, is dit in 
verband met de technische begrippen niet zo eenvoudig.  
Eind mei, begin juni hoopt onze bouwploeg, die inmiddels voltallig is, 
het basisproject uit te voeren en daarna kunnen de lokale mensen de 
rest doen.  
Ook de financiële middelen gaan al aardig richting het streefbedrag 
van € 10 000,00. Inmiddels is bijna € 7.500,00 binnen. Wij hopen dat 
er nog gevers en geefsters zijn die helpen het bedrag vol te maken. 
Het geeft zo’n rustig gevoel als de financiën rond zijn als de 
bouwploeg afreist en de bouw begint. 

Bankrekeningnr. NL26RABO 041 35 50 745 t.n.v. Protestantse 
Gemeente Zwolle t.g.v. Commissie Oost- Europa. RSIN/Fiscaalnr. 
002645105. 

De Oost-Europacommissie, 
Gerry van Berkum, Dineke Rohaan, 

                       Herman Lammersen en Jan Flokstra 
 

VAN DE KUNSTCOMMISSIE 
Niet gezocht, maar gevonden 
Voor de komende maanden, april tot en met juni, hangt het werk van 
Fenny van de Wal-Timmerman in de hal van de Hoofdhof.  
 
Het werk in de serie Chamrousse van Fenny van de Wal - 
Timmerman (Mariënberg, 1951) is geschilderd naar aanleiding van 
een plaats, een plek vol geheugen. Het werk toont een grens, een 
overgangssituatie in de natuur op een bergwand.  
Over die inspiratiebron, die specifieke plek in Chamrousse 
(arrondissement Grenoble) zegt Fenny van de Wal: 
“Het landschap moet niet gezocht worden, maar het wordt gevonden. 
Het zoekt mij.” 
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De opmerking komt voort uit haar eigen ervaring, want zij is 
opgegroeid in het rivierlandschap van de Vechtstreek, maar ook 
vertrouwd met de natuur van zee en duinen bij de Slufter op Texel. Zij 
kampeerde in Mérigot en wandelde in het Alpengebergte. En zo, 
dwalend in allerlei landschappen ontstaat soms een bijzondere 
herkenning. Op de Chamrousse bleek het de kleurrijke, weelderige 
begroeiing om een rotsopening heen en daar voorbij het verfijnde licht 
de sinistere sfeer van duisternis.  Die herkenning is niet bewust 
opgezocht en de herinnering is pas voelbaar door de plotselinge 
gewaarwording. Zo’n plek is waardevol, een geheugen en geladen en 
die wordt door Fenny van de Wal langdurig in series werken 
onderzocht. De situatie is uitvoerig gefotografeerd, de foto’s zijn 
opnieuw bewerkt in uitvergrotingen en in globale schetsen omgezet. 
De schets in pastelkrijt is een abstracte laag, de essentie die het 
schilderen een voorsprong geeft, in kleur en toets. De uitwerking 
geschiedt op linnen in smeuïge olie met kwast en paletmes, langdurig 
en intensief kijkend in de diepte van het licht en duisternis, 
voorzichtig, maar zonder aarzeling de geheimzinnige ervaring 
overdrachtelijk makend. 
 
Het mysterieuze, die betovering en de nieuwsgierigheid naar hoe dat 
visueel in het schilderij tot stand moet komen is eveneens voelbaar in 
de grote serie getiteld Mérigot. Werk dat ontstond naar aanleiding van 
het beeld van de bron van alle leven, het water. Soms met zichtbaar 
oevers aan de overkant, soms met puur wateroppervlak. 
 
Het effect van weerkaatsing en de invloed van kleur is helder 
geformuleerd in de serie Regge. Aan de overkant van het water, is 
met bovenin hel rood en botergeel bijna buiten het beeld vallend, de 
oever. Schimmen van bomen reflecteren in het water. Het waait, want 
het water is rul en kil, de rode overkant lijkt het gevallen bladerdek 
van kastanjebomen in de herfst. Haar werk roept effectief en bewust 
de omstandigheden van het mysterie op. De reflectie in het water is 
een spiegel voor de toeschouwer in staat van verwondering. 
 

Namens de Kunstcommissie, 
Jan Flokstra 
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VAN DE KUNSTCOMMISSIE 
Mijn leven lang ben ik, Hester Schaapman, gefascineerd geweest 
door kleur, kunst en creativiteit. 
Na mijn opleiding tot activiteitenbegeleidster heb ik nog verschillende 
schildercursussen gevolgd. Maar tenslotte heb ik mij als autodidact 
ontwikkeld tot textielkunstenaar. 
De laatste jaren heb ik mij bezig gehouden met het maken van grote 
doeken. 
 
Ik maak eerst een schets op het doek. Daarna ga ik schilderen met 
acrylverf. Vervolgens bewerk ik het met de naaimachine en 
borduurgaren. 
 
Nadat ik een aantal doeken met bloemmotieven had gemaakt was ik 
op zoek naar een bijbels thema. Mijn eerste serie had als onderwerp: 
"De twaalf stammen van Israël". 
Dit heb ik gedaan naar aanleiding van de tentoonstelling van de litho's 
van Chagall in 2014 in de Sionskerk. 
 
Daarna ben ik met de psalmen begonnen. 
 

Ik hoop dat u geniet van mijn werk over de psalmen in de kerkzaal 
gedurende april tot en met juni.  
Voor contact: hesterschaapman@exto.nl 

Hester Schaapman 
 
BUNDEL GEBEDEN 
‘LADDERS NAAR DE HEMEL’ 
101 gebeden voor elke dag 
 

Een nieuwe bundel, geschreven door  
ds. Alfred C. Bronswijk. 
 

Gebeden voor de ochtend, avond, voor aan 
tafel en voor onderweg.  
Zegenbeden, smeekbeden en dankgebeden, 
gebeden over geloven, leven en vertrouwen.  
 

Gebeden voor onze dagelijkse 
gebedsmomenten.  

mailto:hesterschaapman@exto.nl
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NIEUWE COLLECTEBONNEN 
Vanaf 1 februari 2018 zijn er collectebonnen van € 2,00 beschikbaar. 
Sinds de invoering van de Euro, zo’n 16 jaar geleden, is de waarde 
van de bonnen niet verhoogd. Om de opbrengsten van de collecten in 
overeenstemming te houden met gestegen kosten en de waarde-
vermindering van het geld in die periode, willen we graag bij u 
aanbevelen uw bijdragen zo mogelijk te verhogen: gebruikte u een 
oranje € 0,50 bon dan zou u nu een € 1,00 bon kunnen geven en een 
groene € 2,00 bon in plaats van de blauwe € 1,00 bon. 
 
Bestellen kan zoals hierna aangegeven.  
Van harte aanbevolen.  
 
COLLECTE OPBRENGSTEN   
25-02-18 Kerk         € 129,60 
25-02-18 PKN KIA JobHulpMaatje  € 124,96 
04-03-18 PKN KIA West Papoea    € 142,50  
04-03-18 Jeugd         € 111,65  
05-03-18 Koffie         €   60,00  
11-03-18 Kerk          € 153,11  
11-03-18 Bloemen        € 132,05  
18-03-18 Kerk          € 112,45  
18-03-18 Diaconie       € 132,85 
 
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). 
- Bestellingen vanaf € 50,00 door overboeking  

NL 50 RABO 0313.5432.16 ten name van “Hoofdhofgemeente 
inzake collectebonnen”, waarna u de bonnen krijgt thuisbezorgd. 

- Levertijd is maximaal 3 weken. 
College van Kerkrentmeesters, 

Gerard Gerritsen 
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ZAALRESERVERING 
Voor het reserveren van een zaal, bijv. voor uw vergadering, 
bijeenkomst of receptie, verzoeken wij u, bij voorkeur per mail, 
contact op te nemen met de koster/beheerder, mw. Truus van Well.  
Het mailadres is: hoofdhof@gmail.com 
Ook kunt u gebruik maken van het reserveringsformulier in de hal 
van de kerk bij het publicatiebord. 
 
Wilt u bij aanvraag en/of reservering de volgende gegevens 
opgeven/noteren: 
- commissie/groep       
- tijdstip aanvang en einde 
- datum         
- wel/geen koffie c.q. thee 
- aantal personen       
- eventuele zaalopstelling 
- naam, telefoonnummer aanvrager   
- zo mogelijk e-mailadres. 
 
Mocht uw aanvraag een reserveringsprobleem geven, dan wordt er 
contact met u opgenomen om een oplossing te vinden. 
 
Digitale agenda 
Op de website van de Hoofdhofgemeente ( www.hoofdhof.nl) wordt 
een digitale agenda bijgehouden, zodat u bij het plannen van een 
datum voor een bepaalde activiteit kunt nagaan of op dezelfde dag of 
in hetzelfde weekend een vergelijkbare activiteit in het centrum plaats 
vindt. 
Het bijhouden van deze agenda wordt door de beheerster gedaan in 
samenwerking met de websitebeheerder. 
 

College van Kerkrentmeesters 
 
 
 
 
 
 

mailto:hoofdhof@gmail.com
http://www.hoofdhof.nl/
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AGENDA 
31-03/ 
01-04  Paaschallenge 2018,              
01-04  Moestuinproject, aftrap, de Hoofdhof          
02-04  Paasjubel, de Hoofdhof         09.30 uur 
08-04  Schrijfactie Amnesty International, 
   in de hal van de kerk, na de morgendienst 
08-04  E-meeting, de Hoofdhof          09.30 uur 
12-04  Gemeenteavond, de Hoofdhof        20.00 uur 
13-04  Hoofdhofcafé, de Hoofdhof        21.00 uur 
15-04  Muziek met een plus, de Hoofdhof       15.00 uur 
21-04  Rommelmarkt, de Hoofdhof         09.00 –  

13.00 uur 
24-04  Groothuisbezoek Wijk 5, de Hoofdhof     15.00 uur 
       
02-05  Seniorenreisje 
13-05  Muziek met een Plus, de Hoofhof      15.00 uur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KOPIJ DE HOOFDHOF 
Het volgende kerkblad verschijnt op 26 april 2018 en bevat gegevens 
over de maand mei 2018.  
U kunt uw kopij inleveren bij de heer J. Wagteveld, Eikenlaan 37, 
8024 CA, tel. 45 47 233 tot uiterlijk maandag 16 april 2018. 
 
De redactie verzoekt u vriendelijk uw berichten schriftelijk in te leveren 
via e-mail: jaapwagteveld@hotmail.com 
 

mailto:jaapwagteveld@hotmail.com

