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DE HOOFDHOF BERKUM 

predikant:       vacant  
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.     
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 Hoofdhofgemeente 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 2 december  Eerste Advent   
9.30 uur       Ds. A. Pietersma uit Zwolle 
Organist       Jan Post  
1e Collect      PKN: Missionair werk 
2e Collecte      Voor de Jeugd 
 

Zondag 9 december  Tweede Advent  
9.30 uur       Ds. A. Zweers uit Zwolle 
Organisten      Henk Hoeksema en Fred Pals 
Muzikale medewerking  Amicanto 
1e Collecte      PKN: Pastoraat 
2e Collecte      Voor de Kerk 
 

Zondag 16 december  Derde Advent - E-meeting 
9.30 uur       Mw. H. Schröder  
Muzikale medewerking  Dedicated to God uit Emmeloord 
Collecte       Voor de Diaconie/ 

Vereniging  Bartiméus-Sonneheerdt  
19.00 uur      Vesper 
Pianist       Jaco Lips 
 

Zondag 23 december  Vierde Advent  
9.30 uur       Mw. D. Lips- Makken 
Organist       Gert de Jong 
1e Collecte      Voor de Kerk 
2e Collecte      Voor de Diaconie 
 

Maandag 24 december Muzikale Kerstnacht 
21.00 uur in de Hoofdhof Mw. H. Schröder 
Muzikale medewerking  MusicArdore uit Nieuwleusen 
Collecte       Nader te bepalen 
 

Dinsdag 25 december Eerste Kerstdag 
9.30 uur       Ds. P.D. Wolthaus uit Zutphen 
Organist       Gert de Jong 
Muzikale medewerking  Hoofdhofkoor o.l.v. Jaco Lips     
1e Collecte      Kerk in Actie: Kinderen in de knel 
2e Collecte      Voor de Kerk 
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AMNESTY INTERNATIONAL 
Zondag 9 december 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 
In de dienst van zondag 2 december a.s. zal ds. A. Pietersma uit 
Zwolle, tel. 454 33 81, als predikant optreden. 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. 
 
Ds. A.H. Zweers uit Zwolle, tel. 423 10 74, hoopt zondag 9 december 
a.s. de morgendienst te leiden. Hij is geboren op 10 april 1960.  
Ds. Zweers heeft de gemeenten Bolsward en Zwolle (in gedeeltelijke 
dienst) gediend. Vanaf 1 november 2000 is ds. Zweers predikant met 
een bijzondere opdracht: hij is luchtmachtpredikant. 
 
Zondag 16 december a.s. wordt de E-meeting geleid door Heidi 
Schröder uit Zwolle, tel. 06 45254213. Zij is sinds 15 mei 2017 
werkzaam in onze gemeente als JOP jeugdwerker. 
 
Mevrouw Desiree Lips-Makken uit Zwolle, tel. 06-42841201 zal in de 
dienst van zondag 23 december a.s. voorgaan. Zij is in onze 
gemeente Pastoraal Coördinator en voor velen van u geen 
onbekende. Mevrouw Lips is geboren op 27 juni 1955.  
  
In de dienst van 1e Kerstdag, 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. 
 

Kerkelijk Bureau / Klazien Helder 
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ZONDAG 9 DECEMBER A.S.: slotakkoord van twee organisten 
Onlangs hebben zowel Henk Hoeksema als Fred Pals aangegeven 
dat zij aan het einde van dit kalenderjaar willen stoppen als organist in 
De Hoofdhof. Beiden hebben vele jaren onze kerkdiensten muzikaal 
ondersteund.  
We zijn hun hier als gemeente veel dank voor verschuldigd en willen 
hun afscheid zeker niet ongemerkt voorbij laten gaan.  
 
In de dienst van 9 december zullen beide organisten spelen. Met de 
voorganger die ochtend, ds. Zweers, is afgesproken dat muziek een 
belangrijk thema in de dienst wordt. Ook Amicanto wil daaraan graag 
een bijdrage leveren.  
 
Na afloop van de dienst is er gelegenheid om Henk en Fred 
persoonlijk te bedanken voor hun jarenlange inzet. We hopen op een 
volle kerk en een welluidend en feestelijk afscheid.  
Allemaal van harte welkom! 

Namens de Kerkenraad, 
Theo Zijlstra 

KERSTCOLLECTE 25 DECEMBER A.S. 
“Geef licht aan kinderen in de knel” 
is het thema van de Kerk in Actie Kerstcampagne.  
 
Met uw steun biedt Kerk in Actie via lokale kerken drinkwater, een 
warme maaltijd en onderwijs aan straatkinderen in Zuid-Afrika, 
werkende kinderen in Colombia, weeskinderen in Oekraïne, oorlogs-
kinderen in Myanmar en vluchtelingenkinderen in Syrië, Libanon en 
Jordanië.  

Namens de ZWO-commissie, 
Carien Veenema 
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VAN DE DIACONIE 
In de maand december doet de diaconie een beroep op u voor de 
volgende collectes: 
 
Zondag 16 december a.s. / Vereniging  Bartiméus-Sonneheerdt  
Bartiméus-Sonneheerdt maakt zich sterk voor blinde en slechtziende 
mensen. Zij geven mensen de kans om zo zelfstandig mogelijk te 
leven, mee te doen in de maatschappij en hun talenten te ontwik-
kelen.  
Om dat voor elkaar te krijgen, zamelt Bartiméus-Sonneheerdt geld in 
voor innovatieve projecten en probeert zij mensen bewust te laten 
worden waar blinden en slechtzienden dagelijks – soms letterlijk- 
tegenaan lopen. 
 
Zondag 23 en 30 december  a.s. / Eigen diaconie 
Op deze zondagen wordt er gecollecteerd voor de eigen diaconie. 
 

Namens de diaconie,  
Miny Veenema 

 
VERANTWOORDING DIACONIE 
Op 23 september jl. was de 1e collecte bestemd voor de Kledingbank 
in Zwolle, als 2e collecte werd er een bloemencollecte gehouden. 
De opbrengst voor de Kledingbank is € 210,72 geweest, en met een 
aanvulling uit de kas van de diaconie is uiteindelijk € 275,00 naar dit 
doel overgemaakt. Voor de bloemencollecte mocht een bedrag 
worden genoteerd van € 161,30. 
Op resp. 30 september en 21 oktober jl. is er gecollecteerd voor uw 
eigen diaconie, de opbrengsten hiervan waren resp. € 208,05 en       
€ 145,37. 
In de morgendienst van 28 oktober jl. werd er o.a. weer een 
bloemencollecte gehouden, ditmaal mochten we een bedrag van        
€ 220,62 noteren. 
  
Hartelijk dank aan iedereen die weer mee heeft geholpen om deze 
opbrengsten te realiseren. 

Namens de diaconie, 
Jan Visscher, penningmeester 
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WIJZIGING VAN REKENINGNUMMERS EN/OF 
TENAAMSTELLING KERK, DIACONIE EN ZWO 
Ten aanzien van de rekeningnummers en de bijbehorende naam van 
Kerk, Diaconie en ZWO is er sprake van een aantal wijzigingen.  
Wij zetten de nieuwe situatie even voor u op een rijtje, extra aandacht 
graag voor de ZWO, daar is de wijziging bijna voor iedereen van 
toepassing: 
Uw bijdrage voor de Kerk (VVB) mag naar: 
- NL71 RABO 0377 3508 93 t.n.v. PGB De Hoofdhof (Hoofdhof   

Gemeente is ook nog goed). 
- NL75 INGB 0000 8731 25 t.n.v. Protestantse Gemeente ‘De  

Hoofdhof’ te Berkum. 
- NL56 RABO 0373 7351 97 t.n.v. CvK Geref. Kerk De Hoofdhof te  

Zwolle (Berkum). (nieuw nr.) 
 

Uw bijdrage voor de Diaconie mag naar: 
- NL58 RABO 0387 3804 42 t.n.v. (Diaconie van) PGB De Hoofdhof. 
 

Uw bijdrage voor de ZWO mag naar:  
- NL05 RABO 0373 7109 92 t.n.v. Diaconie PGB De Hoofdhof, o.v.v.  

ZWO-bijdrage. (nieuw nr.) 
De volgende rekeningnummers komen te vervallen: 
De rekeningnummers NL74 FVLB 0635 8170 98 (Kerkelijke 
bijdragen) en NL06 FVLB 0635 8054 21 (Diaconie en ZWO 
bijdragen) komen te vervallen.   
Mocht u toch nog overboeken naar deze oude banknummers, dan 
wordt dit tijdelijk automatisch doorgeboekt naar de nieuwe 
rekeningnummers.  
Op uw bankafschrift wordt u daarop attent gemaakt. U kunt dan 
alsnog actie ondernemen.  
 

De ZWO vraagt extra aandacht van gemeenteleden die hun bijdrage 
voor het ZWO-werk nog overmaken op de oude (giro)rekening van 
de Zendingscommissie, nr.: NL70 INGB 0001 4023 50.  
 
Meestal zijn dit automatische overboekingen maar niet altijd. Wij 
verzoeken u te regelen dat deze overboekingen naar de nieuwe 
rekening NL05 RABO 0373 7109 92 van de ZWO bij de Rabobank 
worden overgemaakt.  
De oude ING-rekening is een nogal dure rekening die we daarom 
graag willen opheffen: niet meer gebruiken. 
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In dit mededelingenblad vindt u op de eerste binnenpagina altijd de 
goede bankrekeningnummers van Kerk, Diaconie en ZWO.  
 

Jan Visscher, Kees Willemstein en Wim van der Meulen 
 
OPROEP VANUIT DE DIACONIE 
Wanneer u dit stukje gaat lezen dan is het al weer eind november, 
dus nog maar 4 weken vóórdat het nieuwe jaar bij u aanklopt. 
In verband hiermee het verzoek aan iedereen, die nog één of meer-
dere rekeningen heeft, of om welke reden dan ook meent nog een 
beroep te kunnen doen op de kas van de diaconie, vóór 20 december 
a.s. contact op te willen nemen met ondergetekende, zodat dan alle 
nog openstaande rekeningen of vorderingen nog in het boekjaar 2018 
verrekend kunnen worden. 
 
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking. 
  

Jan Visscher, penningmeester 
 
 

IN HET ZONNETJE 
Deze maand willen wij het bezorgteam van ons 
kerkblad in het zonnetje zetten. De ene keer 
alleen ons bulletin, een andere keer samen met 
Gaandeweg of invoeging van diverse bijlagen. 
Weer of geen weer, het kerkblad “de Hoofdhof” 
wordt altijd op tijd bij u bezorgd. Is dat normaal? 
U zult zeggen ja, maar je zult het maar mogen 

doen. Elke maand opnieuw je bezorgwijk door lopen of fietsen en ja 
zelfs met de auto in de buitenwijken.  
Een bijzonder warme zonnestraal als groot compliment en veel dank 
aan alle hieronder genoemden. 
Wietske Kooijker heeft jaren de bezorgindeling voor haar rekening 
genomen en de bundels bladen klaargemaakt voor verspreiding. 
Deze taak is nu overgenomen door Nita Rozendal.  
 

Verder noemen wij: 
mw. A. Aaldenberg, fam. van de Beek, dhr. P. Drupsteen,                   

mw. F. Duursema, mw. T. Berends, mw. M. Bongers, mw. A. van Dijk, 
mw. R. Dijsselhof, fam. Hanson, fam. Klein, mw. W. Kooijker,          
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mw.  P.  Lok, mw. M. van der Meer, dhr.  M. Oegema,  
dhr. H. Schreurs, mw. G. Sietsma, dhr. M. Stel, fam. Telman,  

fam. Van de Wetering,  dhr. E. Westerhof, dhr. M. Woudsma en  
mw.  A. van Zwieten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EEN PROEVERIJ ???? 
Zondag 4 november jl. mochten we na de morgendienst blijven 
“proeven”.  
Wat ons te wachten stond… daar hadden wij geen idee van.  Het ging 
om de producten uit onze eigen moestuin “’t Hoofdhofje”.  
Jong en oud waren samen in de grote zaal en daar stond een grote 
menulijst. Aan ons werd een 3 gangen-menu voorgeschoteld. Maar 
elke gang had ook nog eens 3 gangen. Dus een 9 gangen-menu.  
Wij keken om ons heen en dachten dat we in de Librije zaten. Wij 
waren zeer verrast, wat een kwaliteit en diversiteit. En dat allemaal uit 
onze groentetuin aangevuld met die van Gerrit Lubben. 
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Theo Zijlstra bedankte een ieder. Hij voelde zich als een vogel.  
Zij zaaien niet, zij maaien niet enz. En dan mag je zo’n maaltijd/ 
proeverij ontvangen. GROOTS 
 
Onze bijzondere dank gaat uit naar fam. Woudsma, fam. Van der 
Waal, fam. Lubben en fam. Heideveld, die al deze gerechten hebben 
gemaakt. 
 
 
ZWO DANKDAGMAALTIJD  EN MEER 
Onder het motto: “Hoofdhof aan tafel” hebben we op 7 november jl. 
Dankdag voor gewas en arbeid gevierd.  
Aan de tafel mochten we zo’n veertig gasten welkom heten die 
konden genieten van een door Carien, Jan, Miny en Hans Veenema 
aangeboden “eenvoudige maar voedzame” maaltijd. 
Daarna heeft Ineke Neuteboom ons verteld over haar reis naar 
Oeganda waar zij een aantal projecten van Kerk in Actie heeft 
bezocht. In haar enthousiaste en inspirerende verhaal en presentatie 
liet zij ons zien welke mooie dingen er worden gedaan door de 
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mensen daar gesteund door het geld dat ook wij via collecten en 
bijdrage aan de ZWO aan projecten van Kerk in Actie geven.  
 

Het was een fijne en leerzame avond. De collecte bij de uitgang 
bracht het prachtige bedrag van € 312,50 op.  
Dit bedrag is bestemd voor ons project Precious Stones in Myanmar. 
Om extra dankbaar voor te zijn. 
 

EN MEER …  
In de afgelopen maand werden we verrast door een prachtige gift van 
€ 1000,00 van een oud-gemeentelid dat zich nog steeds sterk 
verbonden voelt met de Hoofdhofgemeente.  
De ZWO is buitengewoon blij met deze mooie gift voor ons werk.  
 

Namens de ZWO, 
Kees Willemstein 

 
ONTMOETING IN HET HOOFDHOFCAFÉ 
Om te noteren in uw (jouw) agenda: 
De laatste ontmoeting in het jaar 2018 staat gepland voor                  
14 december a.s. 
Iedereen is in de soosruimte welkom vanaf 21.00 uur. 
Het gastechtpaar op deze avond is Madeleen en Jaap Wagteveld. 
Zij hopen dan, evenals vorige keren, daar weer veel mensen te 
ontmoeten en met elkaar een gezellige avond te hebben.  
Misschien ligt er in een hoekje nog wel een pepernoot voor u/jou 
verborgen. Of een andere versnapering. 
Kom gerust ! U en jij zijn welkom. Tot dan.. 

 

Namens het ontvangstcomité,  
Kees Willemstein 

 
HEEFT U UW TOEGEZEGDE JAARLIJKSE BIJDRAGE(N) AL 
VOLDAAN, HEEFT U NOG WAT TE DECLAREREN? 
Het loopt alweer tegen het eind van het kalenderjaar. Dit is het 
moment om even uw aandacht te vragen voor de financiën van Kerk, 
Diaconie en ZWO.  
In de afgelopen jaren hebben we aangegeven dat het voor de 
penningmeesters praktischer is als de toegezegde bedragen ook in 
het betreffende kalenderjaar binnenkomen.  
We lopen nog wel eens tegen een misvatting aan, leden verwachten 
soms dat er een incasso plaats vindt, terwijl de administratie een 
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automatische betaling (een betalingsafspraak tussen bank en 
rekeninghouder) of een incidentele eigen betaling van de leden 
verwacht. Ook worden verhoogde toezeggingen niet altijd, of pas in 
de loop van het jaar bij de bank geregeld, per saldo leidt dat tot lagere 
bedragen en misverstanden.  
Wij vragen u daarom te controleren of uw toegezegde kerkelijke 
bijdrage (VVB), uw Diaconie-bijdrage en/of uw ZWO-bijdrage al 
(volledig) voldaan is.  
 
Bijvoorbeeld om belastingredenen kunt u natuurlijk afwijken van het 
kalenderjaar, maar dan zou het wel gewenst zijn, als u kort voor of 
kort na het betreffende kalenderjaar de toezegging gestand doet.  
 
Ook zijn er leden die kosten maken voor rekening van de Kerk, de 
Diaconie of de ZWO. Wij vragen hun om de declaraties, bonnen etc. 
zo spoedig mogelijk in te dienen, zodat dit voor 31 december 2018 
afgewikkeld kan worden. Het scheelt boekhoudkundig nogal wat werk 
als alles aan het eind van het boekjaar mooi ‘glad’ loopt. 
 
Toezegging 2018 en wat betekent dat voor 2019? 
In de Hoofdhofgemeente is de toezegging vanuit de Aktie Kerkbalans 
een toezegging vanaf het betreffende actie jaar. Omdat wij in de 
Hoofdhof 1 keer per 2 jaar de Actie Kerkbalans verrichten (een hele 
klus voor de vrijwilligers), vragen wij bij de Aktie Kerkbalans wat u 
vanaf dat jaar aan de Kerk (VVB), de Diaconie en/of de ZWO wilt 
toezeggen. Dat hebben we in 2018 gedaan. Dat betekent dat we in 
2019 geen Aktie Kerkbalans uitvoeren. Vaak lopen dan de bijdragen 
terug. Waarom??   
 
 
Wij vragen u om ook in 2019 de toezeggingen vanuit de Actie 
Kerkbalans 2018 te voldoen.  
Mocht u de ruimte hebben, dan is het fijn als de bijdrage iets 
verhoogd kan worden, om de teruglopende inkomsten vanwege het 
dalende ledenaantal, op te vangen.  
 
We bedanken alle gemeenteleden voor de grote betrokkenheid bij het 
werk van de Kerk, de Diaconie en/of de ZWO én voor de bijdragen 
die daarbij in 2018 geschonken zijn. Wij vertrouwen erop dat we 2018 
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netjes kunnen afsluiten en hopen erop dat we ook in 2019 weer op u 
kunnen rekenen.  
 
Bij voorbaat hartelijk dank. 
 

Jan Visscher, Kees Willemstein en Wim van der Meulen 
 
 
KERST MET DE ZANDTOVENAAR 
Op donderdagavond 13 december a.s. brengt zandtovenaar Gert van 
der Vijver Meppel in kerstsferen. Op het Kerkplein ‘vertelt’ hij samen 
met diverse Nederlandse artiesten het kerstverhaal met zijn 
indrukwekkende zandtekeningen. De opnames van dit evenement 
worden tijdens de kerstdagen uitgezonden op NPO Zapp en NPO 1. 
En jij kunt erbij zijn!  
 
Alle kinderen, jongeren en anderen die jong van geest zijn mogen 
mee. Je kunt natuurlijk ook met het hele gezin mee gaan!  
We gaan samen met de jeugd van de Sionskerk met de trein, dus we 
verzamelen om 18.00 uur op het station van Zwolle.  
 
De voorstelling is om 20.30 uur afgelopen, waarna we weer 
gezamenlijk met de trein teruggaan. De toegang tot het evenement is 
gratis, wel vragen we je, je eigen treinkaartje te betalen. (€ 11,40 
retour) Lukt dit niet, geef het dan bij je aanmelding aan, dan vinden 
we daar een oplossing voor.  
Graag even aanmelden via: h.schroder@protestantsekerk.nl  
 
 

 
Het Christelijk Mannenkoor Zwolle  
heeft het traditionele December-concert 
weer rond en u wordt uitgenodigd dit 
concert bij te wonen. 
 

Vrijdagavond 14 december 2018 zal vanaf 19.30 uur het koor te 
horen zijn onder leiding van dirigent Harry Koning en wel in de 
Koningskerk aan de Landsheerlaan 5, Zwolle-Zuid. 
Het koor wordt ook nu weer begeleid door het vaste team: Annemiek 
en Irene van Dijken, resp. op saxofoon en klarinet.  Op de piano door 

mailto:h.schroder@protestantsekerk.nl
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Wilco Veldkamp en op het orgel door Johan Smit.  Daar voegen zich 
deze avond Bart Hoekstra en Wouter Faber bij, resp. op trompet en 
trombone. 
 
Als bijzondere gasten treedt nog een aantal mannen op namelijk  het 
Christelijk Mannenkoor “De Dorpelwachters” uit Wapenveld onder 
leiding van de al eerder genoemde Johan Smit. 
 
En natuurlijk kunt u in de samenzang veel en feestelijk meezingen 
met bekende kerstliederen. 
De toegang is gratis. 
 

Het PR-team van het Christelijk Mannenkoor Zwolle 
 
 
ZE KIJKEN ER NAAR UIT!!! 
De bewoners van het Prunuspark  en de Eikenlaan...... 
 

De Kerstviering in de kerk, samen met hun families en begeleiders, 
is elk jaar weer voor iedereen een hoogtepunt. 
 En wij kunnen het, door er bij te zijn 

nog feestelijker maken   
Meer stemmen die zingen.   
KERST wordt dan FEEST.     
Henk Horstman zorgt voor de muziek.  
 
Iedereen is welkom.   
Woensdag 19 december a.s. om 19.30 uur in de Hoofdhof. 
        

 Vrijwilligers zondagsvieringen Prunuspark 
 
KERSTLIEDEREN ZINGEN OP HET WINKELPLEIN 
Vrijdag 21 december a.s. worden er tussen 17.00 en 19.00 uur  
kerstliederen gezongen door en voor bezoekers van het winkelplein in 
Berkum.  
 

Jong en oud is welkom, om mee te zingen of gewoon te luisteren!  
Wie wil, kan een eigen instrument meenemen, bv. een citer, fluit, bel, 
trom! Repertoire: bekende Nederlandse kerstliederen.  
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De teksten van de liederen staan op een liederenblad dat uitgedeeld 
wordt. Voor de jongste bezoekers is er ook een kleurplaat te 
verkrijgen.  
Tussendoor is er steeds gelegenheid om je op te warmen en iets te 
drinken met een kerstkransje.  
Iedereen is van harte uitgenodigd.  
Dit wordt o.a. georganiseerd door “kerk in de wijk” Berkum. 
                                                                              

Meezingen & info: 06 3914 6627 
Anja Pierik 

 
UITNODIGING 
Hierbij wil ik, Anjo Baars, jou 
uitnodigen voor donderdagavond 
20 december a.s. om 19.00 uur in 
de Ichthuskerk, Campherbeeklaan 
69 in Berkum voor het maken van 
een kerstkrans of kerstbakje. 

 
Onder het genot van muziek, koffie/chocolademelk en lekkere 

kerstkransjes gaan we aan de slag. 
 

Ik organiseer dit samen met de Hoofdhof. 
Ken je iemand die dit ook leuk vindt, neem haar of hem  

dan gezellig mee. 
Iedereen is welkom. Jong en oud. 

Je kunt je inschrijven op de lijst in de hal. 
 

Neem zelf een krans of bakje mee en je eigen materialen, 
zoals dennengroen, kaarsen, kerstballen e.d. 

 
Vragen? Gewoon even een belletje naar Anjo Baars, 4 54 14 12
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NIEUWJAARSRECEPTIE 
Op zaterdag 5 januari a.s. hopen we voor de Hoofdhofgemeente een 
nieuwjaarsreceptie te houden waarin we, onder het genot van een 
hapje en een drankje, elkaar een goed en gezegend 2019 mogen 
toewensen. U wordt hiervoor hartelijk uitgenodigd in   
 

De Hoofdhof vanaf 15.00 uur tot ongeveer 17.30 uur 
 

Mocht u vervoer nodig hebben, neem dan a.u.b. contact op met uw 
eigen wijkteam. We hopen velen van u te mogen begroeten. 
Indien er mensen zijn die bereid zijn iets lekkers te willen bakken 
(taart of cake) kunnen ze zich bij onderstaande opgeven. 
 

Namens de Diaconie en wijk 4, 
       Ewold Mensink, tel.  06-51080699 of 

ewoldmensink@ziggo.nl 
 

mailto:ewoldmensink@ziggo.nl
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EVEN VOORSTELLEN:  
DE JONGEREN DIE NAAR ROEMENIË GAAN!  
Wij zijn: Sven, Marjet, Elias, Josjah, 
Rachel, Roos en Ester. 
Een groep leuke, enthousiaste 
jongeren uit de Hoofdhof in Berkum 
en de Sionskerk in de Aa-landen.  
 
Samen gaan wij onze handen uit de 
mouwen steken in Roemenië! 
In juli 2019 gaan we naar Roemenië.  
 
We zullen o.a. werken aan twee projecten: bij stichting Noi si Voi, die 
zich bezighoudt met zorg en woonvoorziening voor verstandelijk 
beperkten. Hier zullen we verschillende klussen gaan doen, zoals 
koken met en voor ouderen, het schilderen van deuren, het hakken 
van hout voor de winter… 
 
Het tweede project is dat van stichting Timulazu; een organisatie die 
kansarme jongeren in Roemenië toekomst wil bieden. Timulazu heeft 
in Roemenië een verbouwde staatsboerderij met camping en 
kinderboerderij, waar de jongeren een intensief woon- en 
werktrainingsprogramma volgen. 
 
Naast het bezoeken van deze twee projecten zullen we tijdens onze 
reis ook een bezoek brengen aan het dorp Aita Medie en daar bij de 
dorpsbewoners verblijven, en een paar leuke excursies met elkaar 
ondernemen. 
Wij hebben voor deze reis gekozen, omdat het toch een wat andere 
reis is dan normaal. Wat ons zo aanspreekt in deze reis, is dat we 
echt samen met de lokale bevolking iets doen.  
De projecten zorgen ervoor dat de toekomst van verstandelijk 
beperkten, jongeren en ouderen en beter uit zal zien. Daarnaast sluit 
deze reis goed aan bij de ontwikkelingen binnen onze kerk, waarbij de 
diaconie veel aandacht heeft.  
Én we maken kennis met de mooie landschappen in Roemenië en 
leuke bezienswaardigheden. 
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Maar wij kunnen deze reis natuurlijk niet zomaar doen. Daarom 
hebben wij uw hulp nodig! Wilt u ons sponseren, helpen met 
bedenken, organiseren en/of uitvoeren van acties? Laat het ons 
weten! 
Om deze reis te kunnen maken, moeten we geld ophalen. 400 euro 
per persoon in totaal, waarvan 200 euro eigen inleg en 200 euro 
ingezameld d.m.v. sponsoracties.  
Als u ons wilt sponseren, kunt u daarvoor een bedrag overmaken op 
rekeningnummer  NL58 RABO 0387 3804 42 Ten name van PGB de 
Hoofdhof Zwolle, met vermelding: Roemenië. 
 Op zaterdag 15 december zullen wij op de Kerstmarkt in de Bolder 

staan met een heuse loterij! Er zijn leuke prijzen te winnen, dus 
mis dit niet! 

 En in de Kerstvakantie zullen wij rond Oud & Nieuw oliebollen 
bakken en verkopen in Berkum. We verkopen de oliebollen per 10 
stuks. 10 oliebollen kosten 8,50 euro. 
Dus: wilt u óók de meest heerlijke oliebollen eten op 
Oudejaarsavond, geef uw bestelling door via ons mailadres en 
vermeld daarbij hoeveel zakken u wilt, uw naam en                        
e-mail/telefoonnummer. Doe dit vóór Kerst, 25 december! 

Wij hebben een e-mailadres: jongerenreiszwolle@gmail.com.  
Via dat e-mailadres kunt u ook contact met ons opnemen.  
Voor verdere informatie over deze reis kunt u ons altijd aanspreken!  
En wij houden jullie op de hoogte van en tijdens onze acties, via de 
kerkbladen, berichten op FB en de beamer.  
Onze facebook-pagina’s zijn: Hoofdhof jongeren en Sionskerk 
Berkum en Zwolle-Noord. 
Alle hulp is welkom, alvast bedankt!  
 

MEET & MOVIE  
filmavond voor jongeren met de film ‘As it is in heaven’ 
Jongeren die hun Kerstvakantie gezellig willen starten door samen 
een mooie film te kijken, zijn welkom op zondagavond 23 december 
a.s. 19:00 uur in de Hoofdhof!  
Daar kijken we de bijzondere film ‘As it is in heaven’. Een echte 
filmklassieker uit 2004, over een dirigent die zich na een hartaanval 
terugtrekt in zijn geboortedorp. Ongetwijfeld heeft deze film een 
boodschap die je mee kunt nemen op je levenspad, want de film zet 
je aan het denken!  

mailto:jongerenreiszwolle@gmail.com
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MOESTUIN  
Helpende handen gezocht! 
Hebben jullie ook zo genoten van de heeeeerlijke proeverij, met 
ingrediënten uit onze moestuin ‘t Hoofdhofje?  
 
En zouden jullie hierom ook willen dat we volgend seizoen weer aan 
de slag gaan in moestuin? Ben je enthousiast om zo nu en dan mee 
te helpen aan het onderhoud van de tuin, zodat deze ook in 2019 
weer volop groeit en bloeit en voor de meest heerlijke kruiden en 
groenten zorgt? 
Dan roepen we je op je te melden! 
 
We willen heel graag het team van mensen dat de tuin onderhoud wat 
uitbreiden. Hoe mooi is het als de tuin echt van de hele gemeente is 
en jong en oud(er) hierbij ondersteunt. De tuin ligt nu in een diepe 
winterslaap maar heeft vanaf het voorjaar weer zorg nodig.  
De groep mensen die het afgelopen seizoen heeft meegewerkt zijn: 
Gerrit Lubben, Joop van der Meulen, Coby Bartels, Marten Woudsma, 
Jacco Woudsma, de leiding van de kindernevendienst én kinderen en 
jongeren.  
Spreek hen eens aan als je geïnteresseerd bent en ook wilt dat de 
moestuin blijft bestaan! 

Heidi Schröder 
 
MUZIEK MET EEN PLUS  
IN DE HOOFDHOF  
 
Sint Maarten Concert Meander Bigband 
Wat hebben we genoten van het concert van 

de Meander Bigband! Onvoorstelbaar hoeveel talent er in Zwolle 
aanwezig is en een groot compliment aan dirigent Albert Dam die op 
het Meander College  onvermoeibaar bezig is de leerlingen tot hoge 
muzikale prestaties te verleiden. 
Het concert was op zondag 11 november, de dag van Sint Maarten. 
Daarom hadden we de leerlingen van de twee basisscholen in 
Berkum uitgenodigd vooral hun lampion mee te nemen. Speciaal voor 
deze gelegenheid had Albert Dam een Santa Martina arrangement 
geschreven. 
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Een concert met een dergelijke Plus haalt dan ook niet voor niets de 
krant. De Stentor heeft Muziek met een Plus weer eens mooi onder 
de aandacht gebracht. 
In de maand december zijn er in Zwolle heel veel activiteiten. Daarom  
is er geen concert van Muziek met een Plus in december. 
 
Concert The Gents - For Mary 
Op zondag 13 januari treden The Gents op, een voor Nederland uniek 
mannenensemble dat snel een vooraanstaande plaats heeft 
verworven binnen de internationale muziekwereld. Ze worden alom 
geroemd vanwege de bijzondere klank, de grote mate van flexibiliteit 
en de weergaloze interpretatie van zeer uiteenlopend vocaal 
repertoire. 
Ze brengen een nieuw programma  onder de titel  "For Mary".  Maria, 
de “moeder Gods”, heeft al eeuwen lang componisten geïnspireerd 
tot het schrijven van prachtige muziek. The Gents brengen in dit 
concert een ode aan Maria met muziek van de Middeleeuwen tot 
hedendaagse stukken die speciaal voor The Gents zijn 
gecomponeerd.  

Dit concert is een unieke gelegenheid om te luisteren naar dit 
ensemble van topzangers! En speciaal voor deze gelegenheid: Alle  
dames die Mary of Maria heten, hebben gratis toegang! 

Maandelijks brengt Muziek met een Plus  een e-mailnieuwsbrief uit. U 
kunt die toegestuurd krijgen 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 13 januari  om 15.00 uur  bij The Gents. 
 

Ab Kasper 
Muziek met een Plus in de Hoofdhof 

 
 
 
 
 

mailto:muziekmeteenplus@gmail.com
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OOST-EUROPA NIEUWS 
Mede dankzij u als milde gevers is er in het afgelopen jaar veel tot 
stand gekomen.  
 
Wij denken hierbij aan de bouwploeg die in Servië een overkapping 
bouwde bij het jeugdhuis voor Romakinderen. 
 
Hun pastor, Alexander Subotin, schrijft in zijn nieuwsbrief dat er elke 
vrijdag in de keuken van zijn kerk in Kucura warme maaltijden voor 
arme gezinnen worden bereid. Lokale boeren brengen fruit en 
groente.  
In het Romakamp gaat hij van huis tot huis en vraagt of de kinderen 
met hem meegaan. Een meisje van 7 jaar, vuil en in lompen gekleed, 
omhelsde hem, kuste hem en bedankte voor de heerlijke bonensoep 
en vroeg: “Geef alstublieft ook soep aan mijn broertjes en zusjes.”  
Ze zou naar school moeten gaan, huiswerk maken, of blijft dat alleen 
maar een droom?  
Ook oude mensen hebben hulp nodig. Zij krijgen ook eten uit de 
keuken. Velen wonen alleen, zonder elektriciteit, zonder water. Ze 
ontvangen € 50,00 tot € 70,00 per maand, medicijnen kosten al           
€ 40,00 westerse prijzen. Hoe kan hij hun hoop geven?  Kun je dan 
zeggen: God houdt van je, ga heen en wordt warm?   
Het aantal families dat we kunnen helpen met voedsel zal snel stijgen 
tot 50. Bid voor dit project om warm eten te kunnen aanbieden. De 
winter is in aantocht.  
Fijn dat wij pastor Alexander Subotin ook konden helpen met een gift. 
 
Aan Gert Mulder konden we een bedrag geven voor de 
verslavingskliniek in Oekraïne evenals aan Hannah Smit voor het 
soepproject voor arme oude vrouwen in Gagesti, Roemenië, waar de 
jongeren volgend jaar naar toe hopen te gaan.  
 
Doordat de Ambelt zo goed als nieuwe schoolmeubels schonk is er 
30 m3 gelost bij de Reformatorische school in Biharia, Roemenië. 
Samen met de kleding en huisraad dat aangeboden werd is er dit jaar 
met elkaar een volle vrachtwagen met hulpgoederen verzameld en 
getransporteerd. 
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Wij willen de vele vrouwen die kleding breien van harte bedanken, 
evenals de vrijwilligers die de hulpgoederen verzamelen, opslaan en 
transporteren. Zo kijken we met een dankbaar hart terug op het 
afgelopen jaar. 
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 

De Oost-Europa Commissie, 
Gerry van Berkum, Dineke Rohaan,  

Jan Flokstra en Herman Lammersen       
 

COLLECTE OPBRENGSTEN 
15-10-18  Verjaardagsfonds 3e kwartaal       €  396,71  
21-10-18  Diaconie             €  145,37  
21-10-18  Kerk               €  132,65  
28-10-18  Kerk                €  282,40  
28-10-18  Bloemen              €  220,62  
30-10-18  Koffie                €    32,51  
04-11-18  Kerk in Actie / Zending          €  164,00  
04-11-18  Jeugd              €  129,00  
04-11-18  Berkumstede Avondmaalscollecte/Zending  €    77,60  
11-11-18  Diaconie, St. Exodus Zwolle        €  227,70  
11-11-18  Kerk                €  203,73  
 

In het vorige overzicht was bij “Verjaardagsfonds 3e kwartaal” een 
verkeerde datum vermeld, dat is hierboven gecorrigeerd. 
 

Ook is een gift nog niet genoemd: deze zomer ontvingen we voor de 
“Kerk” €1000,00: de gever heel hartelijk dank en excuses voor de late 
vermelding! 
 

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. 

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 
 

HERINNERING  
Actualisering sleutellijst 
Om de huidige lijst “sleutels” weer up to date te krijgen, de volgende 
vraag aan alle bezitters van een sleutel van ons kerkgebouw. 
Iedereen die een sleutel heeft van de voordeur en/of zijdeur, wordt 
gevraagd om dit op te geven bij de beheerder: Truus van Well. 
Graag per mail : hoofdhof@gmail.com 
Uiteraard geldt dit niet voor diegene die al melding heeft gemaakt. 

College van Kerkrentmeesters, Jan Hoefman 

mailto:hoofdhof@gmail.com
http://www.hoofdhof.nl/
mailto:hoofdhof@gmail.com
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VIERDE ADVENTSZONDAG 

 
 

Nu de tijd vervuld is 

dat het licht zal komen 

mogen wij weer dromen 

op de toekomst aan. 

 

Nu de dag nabij is 

dat wij zien en horen 

- Christus wordt geboren – 

leert Gij ons verstaan. 

 

Van de hemel dauwt 

uw belofte wakker. 

Zaad kiemt in de akker, 

groeit en rijpt tot graan. 

 

Als de horizon 

glansrijk licht zal dragen 

leeft Gij onze dagen, 

deelt Gij ons bestaan. 

 

Uit “Opluisteren” van Joke Verweerd 
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AGENDA 
09-12  Schrijfactie Amnesty International, 
   in de hal van de kerk, na de morgendienst 
13-12  Kerst met de Zandtovenaar, Meppel      
   verzamelen station Zwolle         18.00 uur 
14-12  Kerstconcert Chr. Mannenkoor Zwolle 
   Koningskerk, Landsheerlaan 5, Zwolle-Zuid   19.30 uur 
14-12  Hoofdhofcafé, de Hoofdhof         21.00 uur 
15-12  Kerstmarkt in de Bolder 
16-12  E-meeting, de Hoofdhof          09.30 uur 
19-12  Kerstviering bewoners Prunuspark en Eikenlaan, 
   de Hoofdhof              19.30 uur 
20-12  Kerstbakje of -stukje maken, Ichthuskerk    19.00 uur 
21-12  Kerstliederen zingen op het Winkelplein    17.00 – 
                    19.00 uur 
23-12  Meet en Movie, de Hoofdhof         19.00 uur 
24-12   Muzikale Kerstnacht, de Hoofdhof       21.00 uur  
 
05-01  Nieuwjaarsreceptie, de Hoofdhof       15.00 uur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOPIJ DE HOOFDHOF 
Het volgende kerkblad verschijnt op 20 december 2018 en bevat 
gegevens over de maanden december 2018/januari 2019.  
U kunt uw kopij inleveren bij de heer J. Wagteveld, Eikenlaan 37, 
8024 CA, tel. 45 47 233 tot uiterlijk maandag 10 december 2018. 
 
De redactie verzoekt u vriendelijk uw berichten schriftelijk in te leveren 
via e-mail: jaapwagteveld@hotmail.com 
 

mailto:jaapwagteveld@hotmail.com

