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DE HOOFDHOF BERKUM 

predikant:       vacant  
JOP jeugdwerker:   Heidi Schröder         tel.  06-45254213   

h.schroder@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.     
Berkumstede:     vacant 
 

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 PGB De Hoofdhof Zwolle          Rabobank:  NL58RABO 0387380442 
Diaconie Hoofdhofgemeente Zwolle t.b.v. ZWO  Rabobank:  NL05RABO 0373710992 
Kernteam Jongeren Hoofdhofgemeente Zwolle   ABNAMRO:NL49ABNA 0584963319  
 

mailto:phelder@home.nl
mailto:jaapwagteveld@hotmail.com
mailto:w.meulen@home.nl
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KERKDIENSTEN 
Zondag 7 april    5e Zondag 40-dagentijd 
9.30 uur       Ds. J. Bos uit Rolde 
Organist       Jan Post 
1e Collecte      Zending: Rwanda 25 jaar na de genocide 
2e Collecte      Voor de Jeugd 
Jeugd       Kindernevendienst, Jeugdkerk 
 

Zondag 14 april    Palmzondag 
9.30 uur       Mw. H. Schröder, E-meeting 
Organist       Robert Helder 
Uitgangscollecte    JOP / Jongerenwerk PKN 
19.00 uur      Vesper 
Pianist       Gert de Jong 
Muzikale medewerking  Blokfluitkwartet BonTon 
 

 

Donderdag 18 april  Witte Donderdag – Heilig Avondmaal 
19.30 uur      Ds. P.D. Wolthaus uit Zutphen 
Organist       Jan Post 
 

Vrijdag 19 april    Goede Vrijdag 
15.00 uur Berkumstede  Viering Heilig Avondmaal 
         Ds. M. Hukubun 
Organist       Dhr. B. van der Linde 
19.30 uur      Mw. H. Schröder, liturg  

bijdrage Jongeren van de Jeugdkerk 
Organist       Adriaan Koops 
Muzikale medewerking  Hoofdhofkoor o.l.v. Jaco Lips 
 

Zaterdag 20 april   Stille Zaterdag 
21.00 uur      Voorbereidingsgroep Stille Week 
Organist       Robert Helder 
 

Zondag 21 april    Eerste Paasdag 
9.30 uur       Ds. A.A. van der Spek uit Zwartsluis 
Organist        Gert de Jong 
Muzikale medewerking  Klaas van der Wal, trompet 
1e Collecte       Voor de Diaconie / Noodhulp Mozambique 
2e Collecte      Voor de Kerk 
Jeugd       Voor kinderen van de basisschool een  

werktasje op te halen in de hal. 
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Maandag 22 april   Tweede Paasdag 
9.30 uur       Paasjubel in de Ichthuskerk 
 
Zondag 28 april   
9.30 uur       mw. H.G. van Dijk-Veenstra uit Hoogeveen 
Organist       Jan Post 
1e Collecte      Voor de Kerk    
2e Collecte      Voor de Diaconie / Dorcas 
Jeugd       Voor kinderen van de basisschool een  

werktasje op te halen in de hal. 
 
Zondag 5 mei    
9.30 uur       Ds. A. Pietersma uit Zwolle 
Organist       Robert Helder 
1e Collecte      Voor de Diaconie / Noodhulp, Kerk zijn in Syrië 
2e Collecte      Voor de Jeugd 
Jeugd       Voor kinderen van de basisschool een  

werktasje op te halen in de hal. 
 
AMNESTY INTERNATIONAL 
Zondag 14 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 
Ds. Jan Bos uit Rolde, tel. 0592-422536, hoopt zondag 7 april  a.s. 
voor te gaan. Hij is sinds 27 november 2016 predikant in de 
Jacobuskerk-gemeente te Rolde. Ds. Bos heeft eerder de gemeenten 
Almelo en Oldenzaal gediend en was predikant met een bijzondere 
opdracht, nl. leraar levensbeschouwing aan het Twents Carmel 
College. Zijn geboortedatum is 17 september 1963. 
 
In de dienst van Witte Donderdag, 18 april 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. 
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In de viering van Goede Vrijdag, 19 april a.s., is Heidi Schröder de 
liturg. De jongeren van de Jeugdkerk werken mee aan deze viering.  
 
De dienst van Stille Zaterdag, 20 april a.s., wordt voorbereid door Els 
Pierik, Petralijn Hellinga en Desiree Lips. 
 
Op Paaszondag, 21 april a.s. hoopt ds. A.A. van der Spek uit 
Zwartsluis, tel. 085-104 28 90, voor te gaan. Ds. Van der Spek heeft 
eerder de gemeenten Krabbendijke, Enter en Holten gediend. Sinds 
15 oktober 2017 staat hij in Zwartsluis. Ds. Van der Spek is geboren 
op 17 februari 1960. 
 
Mevrouw H.G. van Dijk-Veenstra uit Hoogeveen, tel. 0528-268 345, 
hoopt de dienst van zondag 28 april a.s. te leiden. Mw. Van Dijk is 
kerkelijk werker. Zij is geboren op 18 mei 1947. 

 

Kerkelijk Bureau / Klazien Helder 
 
COLLECTE KERKINACTIE 40-DAGENTIJD 7 APRIL 2019 
Rwanda 25 jaar na de genocide: In 2019 is het 25 jaar geleden dat 
één miljoen Rwandezen werden afgeslacht door hun buren. De 
jongvolwassen Rose Mukankaka overleefde de genocide, maar 
verloor haar ouders, broers en zussen. Ze besloot dat ze God wilde 
dienen door weeskinderen op te vangen en onder te brengen in 
pleeggezinnen. Zo ontstond Mwana Ukundwa, ‘geliefd kind’.  
 
In de afgelopen 25 jaar is het werk veranderd. Tegenwoordig 
ondersteunt de organisatie kinderen die hun ouders aan hiv-aids 
hebben verloren, of zelf besmet zijn. Zij krijgen medicijnen, 
schooluniformen, en leren om te gaan met hun ziekte. Ook 
alleenstaande moeders die besmet zijn, worden ondersteund in de 
zorg voor zichzelf en hun gezin.  
 
Maakt u dit werk mede mogelijk? Geef aan de collecte of maak uw 
bijdrage over via NL 89 ABNA  0457457457 t.n.v. kerkinactie o.v.v. 
Collecte 40-dagentijd. 
 

Namens de ZWO-commissie, 
Carien Veenema 
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KERKINACTIE mag dit jaar drie partnerorganisaties ontvangen die 
tijdens de 40-dagentijd op het collecterooster staan. 
Uit Rwanda zijn dat drie gasten van Mwana Ukundwa. 
Zij zijn tussen (ongeveer) 5 tot en met 15 april  in Nederland en we 
krijgen een mooie kans om met één van de gasten  kennis te maken  
nl.: met Masengesho Vestine. 

Vestine werd na de vreselijke genocide, die 25 
jaar geleden in haar land plaatsvond, als 7-jarig 
meisje opgevangen door de organisatie Mwana 
Ukundwa.  
Jarenlang is ze door Mwana Ukundwa 
geholpen met een beurs om te kunnen 
studeren aan een hogeschool. Nog steeds 
vangt Mwana Ukundwa wezen op, maar nu zijn 
het kinderen van wie de ouders overleden zijn 
aan aids.  
Inmiddels is Vestine getrouwd en moeder van 
twee kinderen. 
 
 Zondag 14 april zullen we haar in de Hoofdhof 
ontvangen en is ze aanwezig bij de 

Vesperviering. Zij zal dan ook een bijdrage in de liturgie hebben. Na 
afloop van de viering is er nog gelegenheid om met haar van 
gedachten te wisselen. 
Zodra het beschikbaar is zullen we het boekje Mensen van Hoop voor 
Rwanda beschikbaar stellen en verder kunt u op de site van 
KerkinActie heel veel informatie vinden. 

Carien Veenema 
 
PAASGROETENACTIE 2019  
Elk jaar sturen gemeenteleden een paasgroet aan gevangenen in 
Nederland. Wij willen hun zo laten weten dat zij niet vergeten zijn.  
Doet u dit jaar ook weer mee? De actie is op zondag 31 maart a.s.  
 

Wij vragen een kleine bijdrage voor deze paasgroetenactie.  
Hopelijk heeft u hier begrip voor.  

Namens de Diaconie, 
Anne Schippers en Barend ten Have 

 

https://www.kerkinactie.nl/projecten/opvang-en-scholing-van-weeskinderen
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PAASZONDAG  
gaan wij het kruis weer samen versieren. 
 

Wilt u een bloem of een bloeiende tak  
meenemen om voorafgaand aan de dienst in het 
gaas van het kruis te steken?  

PAASJUBEL    
22 april a.s. in de Ichthuskerk om 9.30 uur. 
 

Ook dit jaar nodigen we iedereen van harte uit om 
met elkaar Paasliederen te zingen op de tweede 
Paasdag. 
 

Na afloop kunnen we, onder het genot van een kop 
koffie of thee, elkaar ontmoeten. 

We hopen velen van u te mogen begroeten. 
 

Namens de voorbereidingscommissie, 
Alice Tanis 

 

VAN DE DIACONIE 
In de maand april doet de diaconie een beroep op u voor de volgende 
collecten: 
Zondag 21 april a.s. / Noodhulp Mozambique 
“Noodhulp slachtoffers Cycloon Idai” 
In Mozambique, Zimbabwe en Malawi zijn miljoenen mensen 
getroffen door de cycloon Idai. Zij hebben dringend voedsel, water, 
kleding, onderdak en medicijnen nodig.  
 

De natuurramp treft de landen vlak voor de belangrijkste oogst van 
het jaar. Zonder hulp zullen miljoenen mensen de komende maanden 
honger lijden. Samen werken we, via deze weg, mee aan het leveren 
van voedsel, onderdak, kleding, water, gezondheidszorg etc. 
 

Zondag 28 april a.s. / Stichting Dorcas 
Stichting Dorcas is een internationale christelijke organisatie voor 
duurzaam ontwikkelingswerk. 
Het uitgangspunt van de stichting is dat alle mensen schepselen zijn 
van God en zij hebben recht op een adequate levensstandaard, een 
goede gezondheid en welzijn. Te denken valt aan voedsel en schoon 
drinkwater, kleding, huisvesting en medische zorg. 
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De stichting komt op voor de allerarmsten in onze wereld. Bij 
noodhulpprojecten wordt er samengewerkt met lokale overheden, de 
VN en andere hulporganisaties.  
 
Inzamelingsactie voor de Voedselbank 
De afgelopen maand heeft een groot aantal mensen gehoor gegeven 
aan onze oproep om producten mee te nemen naar de Hoofdhof of 
een financiële bijdrage over te maken voor de Voedselbank.  
De producten zijn inmiddels bij de Voedselbank bezorgd en ze zijn er 
erg blij mee. Heel hartelijk dank voor uw meeleven. 

 

Namens de diaconie,  
Miny Veenema 

 
VERANTWOORDING DIACONIE 
In de ochtenddienst van 27 januari jl. is er gecollecteerd in de 
Hoofdhof en ‘s-middags in Berkumstede voor het doel  ‘Vakanties met 
Aandacht’, zie ook het december/januari nummer van ons mede-
delingenblad De Hoofdhof. 
De opbrengst in de ochtenddienst bedroeg € 141,80 en ‘s-middags in 
Berkumstede € 84,30, totaal dus € 226,10. 
Dit bedrag is verhoogd met € 500,00 vanuit het legaat en met             
€ 273,90 vanuit de eigen diaconiekas, zodat uiteindelijk € 1.000,00 
naar dit doel is overgemaakt. 
 

De collecte gehouden op 10 februari voor uw eigen diaconie gaf een 
opbrengst te zien van € 175,16 en tevens een gift van € 200,00, 
eveneens bestemd voor de eigen diaconie. 
 

In de ochtenddienst van 24 februari is er gecollecteerd voor de 
Voedselbank, opbrengst € 196,55.  
Aan giften is er voor dit doel € 225,00 binnengekomen en vanuit het 
eerder genoemde legaat is er nogmaals € 500,00 aan toegevoegd, 
waardoor het totaal bedrag dat naar dit doel is overgemaakt               
€ 1.025,00 bedraagt. 
  

Namens alle ontvangers en uw diakenen een hartelijk dank voor al 
deze gaven. 

Jan Visscher, penningmeester 
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ONTMOETING IN HET HOOFDHOF-CAFÉ 
Het HOOFDHOF-Café  -  waarom ook al weer !? 
Op 5 april a.s. sluiten we het 10e seizoen af van het Hoofdhof-Café! 
Voor een flink aantal Hoofdhoffers is dit inmiddels een begrip, voor 
anderen wellicht nog een blinde vlek. Destijds gestart voor de 45+ 
leeftijd (omdat er ook een initiatief voor de jongere groep was) richtten 
we ons vanaf het tweede seizoen op de hele bevolking van de 
Hoofdhof. En inmiddels zijn er ook al contacten (en bezoekers) vanuit 
de Ichthusgemeente. 
 

Bedoeling is gewoon in ongedwongen sfeer elkaar te ontmoeten, wat 
te praten. Dat kan ontspannend zijn, of inspirerend, kennismakend of 
met elkaar iets afspreken of organiseren. Of zomaar wat bijpraten. 
Voor spraakwater, in welke vorm dan ook, is er keuze genoeg. 
We organiseren dit éénmaal per maand op vrijdagavond in de 
maanden september t/m april. Ongeveer twintig personen waren min 
of meer regelmatige bezoekers. Maar er is zeker ruimte voor meer. 
 

Anne en Aart Schippers, Madeleen en Jaap Wagteveld, Miny en Hans 
Veenema en Adrie en Kees Willemstein fungeren bij toerbeurt als 
gast-echtpaar. 
 

Ieder is dus van harte welkom op de laatste soosavond in dit seizoen: 
vrijdag 5 april a.s. vanaf 21.00 uur. 
De deuren van de soosruimte van onze Hoofdhof gaan dan weer 
open. Kom gerust eens binnen, Miny en Hans heten u graag welkom. 
 

Namens het “gast-college”,  
Kees Willemstein 
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MUZIEK MET EEN PLUS IN DE HOOFDHOF  
 
De Meezing Mattheüs wilt u niet missen. 
Op zondag 7 april a.s.  zetten we onze traditie 

met de Meezing Mattheüs voort.  

Het is alweer de vierde uitvoering van de Mattheüs Passion op de 
manier, zoals die door Muziek met een Plus is ontwikkeld. 
Deze keer verleent een groot projectkoor en een kinderkoor van het 
Meander College de medewerking aan de uitvoering.  
Het koor zal worden begeleid door een orkest van professionele 
musici en studenten. Organist Adriaan Koops  en alt Ineke Vlogtman 
completeren het muzikale gezelschap. Het geheel staat onder de 
muzikale leiding van Martien Hovestad. En onze verteller Jan Visser 
zal ons weer op zijn eigen indringende manier door het verhaal van 
het lijden en sterven van Christus leiden. 
Uiteraard is er voor u als bezoeker uitgebreid de gelegenheid  om de 
mooiste koralen uit de Mattheüs Passion mee te zingen.  
We verwachten veel belangstelling voor dit concert. Vergeet daarom 
niet op tijd uw kaartjes te bestellen via de webshop 
www.muziekmeteenplus.nl . 
 

En op zondag 19 mei sluiten we dit seizoen af met een fantastisch 
slotconcert door het Britten Jeugdstrijkorkest uit Zwolle. Ze brengen 
een concert met een zeer verrassende Plus. 
 

Intussen zijn de voorbereidingen voor het volgende seizoen weer in 
volle gang. We hebben weer een aantal geweldige artiesten en 
gezelschappen weten te contracteren.  Namen noemen we nog even 
niet, maar tijdens het concert van het Britten Jeugdstrijkorkest zullen 
we het programma voor het seizoen 2019-2020 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 7 april bij de Meezing Mattheüs. 

Ab Kasper, 
Muziek met een Plus in de Hoofdhof 

file://///DISKSTATION/NAS/Mijn%20Documenten/Alles%20Muziek%20met%20een%20plus/www.muziekmeteenplus.nl
mailto:muziekmeteenplus@gmail.com
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Wanneer : zaterdag 13 april 2019 
Hoe laat :   van 09.00 tot 13.00 uur 
Waar   :   De Hoofdhof 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. 

 

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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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). 

Er zijn drie 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 stroomgebied van de IJssel en 
het Zwarte Water. 

 

De kerken in Berkum-Zwolle hebben gezamen-
lijk 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. 

 

Namens de Rommelmarktcommissie, 
Aart Schippers 
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MOESTUIN ’T HOOFDHOFJE 
Een seizoen lang zijn verschillende mensen aan de slag geweest in 
en rond de moestuin. Kinderen van de kindernevendienst waren er te 
vinden, jongeren van de Jeugdkerk zo nu en dan, en na de dienst 
verzamelden zich regelmatig gemeenteleden om te kijken hoe alles 
groeide en bloeide. De moestuin bracht allemaal verschillende 
groenten en kruiden voort, waarvan veel mensen hebben geproefd 
tijdens de geslaagde moestuin-proeverij in november 2018, 
georganiseerd door de enthousiaste leiding van de kinderneven-
dienst.  
Een groep gemeenteleden nam de verantwoordelijkheid voor de tuin 
en zij heeft onlangs besloten of en hoe verder te gaan met de 
moestuin. 
  

WIE ADOPTEERT EEN STROOK TUIN? 
De groep heeft besloten niet verder te gaan met het onderhoud van 
de tuin, zoals dat het afgelopen seizoen gegaan is. Hiervoor is te 
weinig draagvlak. We vinden dit jammer, maar zien wél een nieuwe 
mogelijkheid: namelijk voor die gemeenteleden die graag een (extra) 
stukje tuin zouden willen! 
 

We bieden gemeenteleden met groene vingers de kans een strookje 
tuin te ‘adopteren’. Er zijn drie stroken beschikbaar. Als u/jij interesse 
hebt in een eigen stukje tuin bij de Hoofdhof, om zelf groenten te 
verbouwen, en hier zelf de verantwoordelijkheid voor wilt en kunt 
dragen, kunt u zich melden bij Joop van der Meulen. 
Zijn mailadres is: jrvdmeulen@home.nl 
 
BRUNCH 16+ 7 APRIL A.S. 
Jongeren tussen de (ongeveer) 16 en 25 jaar zijn uitgenodigd voor de 
brunch op zondag 7 april a.s.. Om elkaar te ontmoeten, misschien wel 
wat bomen opzetten over geloof en kerk, en dat onder het genot van 
lekkere hapjes en een drankje. 
 
Bij mooi weer gaan we naar de Wijthemerplas, bij minder goed weer 
wijken we uit naar een binnen-locatie. We starten om ongeveer 11.00 
uur. Graag even een mail of app naar Heidi, als je wilt komen.  
 
 

mailto:jrvdmeulen@home.nl
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GOEDE VRIJDAG EN JEUGDKERK 
De afgelopen weken hebben de jongeren bij de jeugdkerk zich bezig 
gehouden met het maken van moderne kruiswegstaties. Ze hebben 
gezocht naar de verbinding van het lijdensverhaal van Jezus, met 
lijden dat nog steeds gebeurt, iedere dag weer. 
Het bracht prachtige gesprekken teweeg, over mensen die vandaag 
de dag veroordeeld worden, een kruis te dragen hebben, over 
verdriet, troost en hoop.  
 
Minstens zo prachtig zijn de foto’s die Ab Kasper gemaakt heeft. De 
foto’s, gebaseerd dus op het lijdensverhaal, krijgen een plek in de 
kerk tijdens de Paascyclus. In het bijzonder tijdens de dienst op 
Goede Vrijdag.  
In veel Rooms Katholieke kerken is er op de Goede Vrijdag een 
kruiswegmeditatie. Op Goede Vrijdag in de Hoofdhof krijgt u óók de 
mogelijkheid langs de staties te lopen, ze te bekijken, er stil bij te 
worden, en uitleg te krijgen van de jongeren.  
 

Heidi Schröder 
 
 
 

NAZARETH 
 

Een jongen 

die hier balken droeg 

en met een harde hamer sloeg, 

met elke slag 

werden de plannen vaster, 

zijn voeten zijn op pad gegaan, 

berg af, berg op 

tot hij weer balken droeg 

en er een harde hamer sloeg, 

met elke slag 

handen en voeten vaster. 
 

Uit: Olijftak van Jaap Zijlstra 



15 
 

 

VOORBIJ ...........  
 
In november 2006 begon een groepje 
enthousiaste mensen van de (toen nog) drie 
Berkumse kerken met het organiseren van 
samenkomsten waarin vooral  de "Psalmen van 
Nu" gezongen werden. 
  

De gedachte was elkaar als leden van de verschillende kerken te 
leren kennen en om de nieuwe melodieën en teksten samen te 
oefenen. Drie jaar later werd de keuze van de liederen uitgebreid.  
In maart en in november van elk jaar werden er naar aanleiding van 
een bepaald thema liederen uit verschillende liedboeken gekozen.   
Er is altijd veel en enthousiast gezongen.  
 
Maar alles heeft een begin en een eind. Zo ook de Sing-in. We 
houden er na 12,5 jaar mee op.   
Het geld dat nog in de pot zit zal worden verdeeld tussen de Hoofdhof 
en de Ichthus-kerk. 
 
Gelukkig zijn er, mede door deze Sing-ins,  goede en open contacten 
tussen de Berkumse kerkgangers  ontstaan. Daar zijn we dankbaar 
voor.  
En natuurlijk zal er in de kerken altijd met hart en ziel gezongen 
worden.  
U kent vast allemaal die regel over de deur die sluit en het raam dat 
dan open gaat. We sluiten de periode van de Sing-in af, maar 
vertrouwen erop dat er vast wel weer iets anders zal beginnen!  
 
Met dank aan de vele mensen die in de loop van de jaren op de één 
of andere manier hebben meegewerkt en aan iedereen die steeds zo 
trouw heeft gezongen.   
 

Tineke Berends, Linda Brouwer,  
Desiree Lips, Greetje Westra 
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OOST-EUROPA  NIEUWS 
Projecten                                                        
Gert Mulder, onze contactpersoon in Oekraïne, laat u hartelijk groeten 
en bedankt voor de financiële bijdrage voor het afkickcentrum. 
Daardoor kan deze maand begonnen worden met het renoveren van 
de keuken. De tweede prioriteit is het renoveren van de bad- en 
wasruimte. Ook is het aanbrengen van een afrastering om de tuin 
noodzakelijk, zodat er groente gezaaid en geplant kan worden. Helpt 
u mee dit mogelijk te maken? 
 
Jongerenreis                                        
Uit de nieuwsbrieven die elke maand verschijnen leest u hoe onze 
jongeren zich voorbereiden op hun reis naar Roemenië deze zomer. 
Door gezamenlijk actie te voeren leert de groep elkaar beter kennen. 
Laat als gemeente zien dat we achter hen staan en stimuleer, 
bemoedig en sponsor hen! Dat kan onder meer via onderstaande 
bankrekening tgv ‘Jongerenreis’.  
 
Gemeentereis                         
Van verschillende kanten werd en wordt  de wens geuit om in 2020 
een groepsreis naar Oost-Europa te maken.  
De eerste busreis maakten wij in 1995 naar Hongarije en Roemenië, 
de tweede in 2008 naar Hongarije, Roemenië en Oekraïne en in 2014 
ging de reis naar  Roemenië, Hongarije en Slowakije.  
 
Nu werd voorgesteld om een vierde reis te maken onder meer naar 
Servië.  
Als u belangstelling heeft, laat het vóór 29 mei aan Dineke of Gerry 
weten, zodat we nà de zomervakantie samen met u een reis kunnen 
samenstellen voor 2020. 
  
Uw giften zijn welkom op bankrek. nr. NL26RABO 041 35 50 745 t.n.v. 
Protestantse Gemeente Zwolle t.g.v. commissie Oost-Europa. 
RSIN/Fiscaalnr. 002645105 
 

Namens de Oost-Europa Commissie,   
Jan Flokstra, Herman Lammersen,  

Gerry van Berkum, tel. 038 453 3112,  
Dineke Rohaan, tel. 038 453 9490
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Van 17 tot 27 juli 2019 naar Roemenië 

         

 
Opbrengst acties:                                                                    

pannenkoekenfeest en spelletjes € 187,00  
maaltijd op Biddag € 258,10 

 

Nieuwe acties:                                                                                          
zondag14 april: taartproeverij                                                                              
zondag 21 april: paasontbijt                                                                                        

 

Elke jongere zoekt 10 sponsors. Doe mee: Ja, ik sponsor! 
 

Welke activiteiten zijn er voor bewoners zorgboerderij van 
Hannah Smit?  
-  kaasmaken                
- dierverzorging    
-  koken, bakken, serveren, productenverwerking  
-  textiel bewerken   
-  maaltijden koken, inpakken, bezorgen aan armen 
-  land- en tuin bewerken   
-  snoeien, kappen, zagen     
–  producten maken van hout, bezems  
-   diensten verlenen, zoals water halen 
-   recreatie en therapie 
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...en op de camping/kinderboerderij van Evalina Pongrat-Van der 
Kolk?                                                                                 
2-jarig trainingsprogramma voor 18-jarigen die uit kindertehuizen 
komen:                                                                                                              
1: leerperiode. Deelnemers leren elkaar kennen, accepteren en 
 samenwerken door middel van: 

engelse les, hygiëne, seksuele voorlichting, huishouden, klussen 
op camping en kinderboerderij.    

2:  werkperiode op kinderboerderij, bij camping en receptie. Bezinning 
 op fase 3.                                                               
3: praktijkopleiding van hun keuze volgen op een stageplek met, 
 indien mogelijk, doorstromen naar vaste baan. Begeleiding wordt 
 verminderd. Ze leren omgaan met werktijden, zelfstandig werken 
 en zichzelf onderhouden               
4:  zelfstandig wonen en werken in de stad. Eigen financiën, werk en 
 welzijn regelen. Begeleiders komen, indien nodig, een of twee keer 
 per week. 
5: afsluiting: na twee jaar op eigen benen. Het Trainingsprogramma 

veroorzaakt een kettingreactie omdat ze leren verantwoordelijkheid 
te nemen in de samenleving 

   
Waarom trekken zoveel Nederlandse groepen naar Roemenië?                                                                                         

Op de zondagsscholen leren de kinderen het 
spannende verhaal van admiraal Michiel de Ruyter. 
Op 11 februari 1676 redde hij tientallen Hongaarse 
predikanten die door de katholieke inquisitie als 
galeislaven verkocht waren aan de koning van 
Napels. De Ruyter moest van onze regering samen 
met de onderkoning van Napels vechten tegen 

Algerijnse zeerovers. Maar toen hij hoorde dat er predikanten onderin 
de schepen zaten en aan ketens gebonden moesten roeien, weigerde 
hij uit te varen zolang deze niet bevrijd werden. Bij zijn standbeelden 
in Debrecen en Vlissingen en op zijn graf in Amsterdam liggen 
Hongaarse kransen en vlaggen om hem nu nog hiervoor te 
bedanken. 
 

Tijd in Roemenië: Het hele jaar door is het één uur later dan in 
Nederland. Je verliest een uur bij binnenkomst, maar de terugweg is 
een uur korter. 
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Klimaat: Roemenië heeft een landklimaat: warme zomers, koude 
winters. In juli kan het overdag 22°C - 35°C zijn. Daarom willen we 
een siësta houden als de zon het felst schijnt. 
 

Nieuw woord? Roemeense       Hongaarse 
      schrijfwijze  uitspraak  schrijfwijze uitspraak  
alstublieft  
(aanbieden)  poftiţi      poftiets    tessék     tessjeek 
dank u wel   mulţumesc    moeltsoemesk  köszönöm   ussunnum 
                 szépen     sépèn  
   

Maandelijks verschijnt een nieuwsbrief op de groepsapp en de 
websites en kerkbladen van De Hoofdhof en de Sionskerk. Uw gift is 
welkom op rekeningnr. NL58 RABO 0387 3804 42 ten name van PGB 
de Hoofdhof Zwolle, met vermelding: Jongerenreis Roemenië.                                                                                                              
Info: jongerenreiszwolle@gmail.com, Heidi Schröder: 06-4525 4213 
of Gérita de Visser 06-1306 0300. 

Dineke Rohaan 

 
‘THE  PASSION’ IN BERKUM?                                                            
De werkgroep ‘Kerk in de wijk’ in Berkum organiseert voor jong en 
oud op  woensdagavond 17 april a.s. een Paaswandeling.  
Deze wandeling heeft  als thema: Op weg naar het Paasfeest! 
Verzamelen om 18.30 uur op de parkeerplaats van Berkumstede aan 
de Erasmuslaan te Berkum en de deelnemers  vertrekken om 18.45 
uur richting Struinwaard. Onderweg dragen we een kruis met ons 
mee, 
’Look a like The Passion’, wel bekend van de  tv en ontmoeten de 
deelnemers  onderweg zeven personen, die elk één van de zeven 
kruiswoorden zullen spreken die Jezus Christus sprak voor Hij de 
kruisdood stierf. Aangekomen bij de Struinwaard zal het kruis 
geplaatst worden bij de twee kruisen, die daar al staan.  
 

Na afloop zijn de deelnemers uitgenodigd om deel te nemen aan de  
Stille Week met bezinning in de Ichthuskerk.  
 
De Struinwaard kan drassig zijn na langdurige regen, aangepast 
schoeisel is dan aan te raden! Bij hoog water zal deze wandeling niet 
doorgaan. 

Namens de werkgroep “Kerk in de wijk”, Anja Pierik 

mailto:jongerenreiszwolle@gmail.com
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SING 4 THE KING 28 APRIL 16.30 UUR 
Een dienst voor jong en oud met  een knipoog naar Koningsdag, de  
verjaardag van Koning Willem-Alexander! 
Deze Sing 4 the KING wordt gehouden op zondag 28 april a.s.om 
16.30 uur in de Ichthuskerk. Dominee G.J. Klapwijk zal in deze dienst 
voorgaan. Na afloop is er koffie en thee of ranja voor de kinderen en 
tijd voor ontmoeting. 

Info Kerk in de Wijk:06-3914 6627, 
Anja Pierik 

 
ZWOLSE BIJBEL OPNIEUW 
Vanuit Academiehuis de Grote 
Kerk wordt een groots project 
opgezet.  
En ú kunt daaraan bijdragen. 
 

In de 15e eeuw schreven broeders van de Moderne Devotie in het 
Zwolse fraterhuis de Bijbel over. Dit pronkstuk van Zwolse cultuur is 
helaas beschadigd geraakt door de eeuwen heen. Wij vinden het tijd 
voor een nieuwe, u ook? Alle Zwollenaren worden uitgenodigd om in 
het hoogkoor van de Grote Kerk een stukje van de Bijbel over te 
schrijven. Verenigingen, instellingen, bedrijven en kerken wordt 
gevraagd mee te schrijven.  
Zwolse kunstenaars worden uitgenodigd de teksten te versieren. 
Wanneer alle teksten uit de Bijbel zijn overgeschreven en verzameld, 
zal deze Bijbel daadwerkelijk worden uitgegeven.  
Het project zal starten op 1 april en eindigen op 14 juni 2019  
 

Hoe kunt u bijdragen? 
Wij zoeken vrijwilligers die het overschrijven in goede banen leiden. 
Het gaat met name om het geven van een korte instructie en het 
(eventueel) beantwoorden van vragen. Heeft u twee uur de tijd om 
deze taak op u te nemen, geef u dan op! 
UIteraard bent u ook van harte welkom met ons mee te schrijven.  
U  kunt zich  opgeven als vrijwilliger: zwolsebijbel@academiehuis.nl 
t.a.v. Grace Blankestijn  
Voor meer informatie ga naar: www.zwolsebijbel.nl 

Hartelijke groet,                                                 
Het team Zwolse Bijbel  

mailto:zwolsebijbel@academiehuis.nl
http://www.zwolsebijbel.nl/
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COLLECTE OPBRENGSTEN 
De opbrengsten van de collecten in de afgelopen periode waren: 
24-02-19 Diaconie - Voedselbank   € 196,55 
24-02-19 Jeugd         € 141,81 
03-03-19 Kerk          € 170,80 
03-03-19 Jeugd         € 153,95 
04-03-19 koffie          €  88,50 
10-03-19 Zending - Kerk op Cuba   € 176,40 
10-03-19 Bloemen        € 140,50 
17-03-19 Kerk          € 139,65 
17-03-19 Diaconie        € 134,31 
18-03-19 Koffie          €   24,35 
 
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 € 50,00 door overboeking op de Rabobank-
rekening van de kerk: IBAN: NL 50 RABO 0313.5432.16 t.n.v. 
waarna u de bonnen krijgt thuisbezorgd.  

     Levertijd is max 3 weken. 
Gerard Gerritsen, 

College van Kerkrentmeesters 
 
 
 
 

AGENDA 
31-03  Paasgroetenactie, de Hoofdhof, voor en na de 
   morgendienst 
 
05-04  Hoofdhofcafé, de Hoofdhof          21.00 uur 
07-04  Brunch voor 16+'ers , waar?? zie pag. 18     11.00 uur 
13-04  Rommelmarkt, de Hoofdhof       09.00 – 13.00 uur 
13-04  Aan tafel!                18.00 – 21.00 uur 
14-04  E-meeting en taartproeverij, de Hoofdhof     09.30 uur 
14-04  Schrijfactie Amnesty International 
   in de hal van de kerk, na de morgendienst  
17-04  “The Passion”, start Berkumstede       18.30 uur 
21-04  Paasontbijt 
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22-04  Paasjubel, de Ichthuskerk          09.30 uur 
28-04  Sing 4 the King, Ichthuskerk         16.30 uur 
 
22-05  Seniorenreisje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KOPIJ DE HOOFDHOF 
Het volgende kerkblad verschijnt op 25 april 2019 en bevat gegevens 
over de maand mei 2019.  
U kunt uw kopij inleveren bij de heer J. Wagteveld, Eikenlaan 37, 
8024 CA, tel. 45 47 233 tot uiterlijk maandag 15 april 2019. 
 
De redactie verzoekt u vriendelijk uw berichten schriftelijk in te leveren 
via e-mail: jaapwagteveld@hotmail.com 
 

mailto:jaapwagteveld@hotmail.com

