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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 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      Mw. H. Schröder 
Muzikale medewerking  MusicArdore uit Nieuwleusen 
 
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 
 
Zondag 30 december  Oudejaarsdienst 
9.30 uur       Ds. A. Pietersma uit Zwolle 
Muzikale medewerking  Bastiaan Lips, viool en Jaco Lips, piano  
1e Collecte      Voor de Diaconie 
2e Collecte      Voor de Kerk 
 
Zondag 6 januari   
9.30 uur       Ds. A. van der Spek uit Zwartsluis  
Organist       Robert Helder 
1e Collecte      Voor de Kerk    
2e Collecte      Voor de Diaconie 
 
Zondag 13 januari      
9.30 uur       Mw. P. Hellinga uit Zwolle 
Organist       Gert de Jong 
1e Collecte      Voor de Kerk  
2e Collecte      Voor de Bloemen 
 
 
 



4 
 

 

Zondag 20 januari     
9.30 uur       Ds. E. Overeem uit Leusden 
Organist       Gert de Jong  
1e Collecte      Voor de Diaconie 
2e Collecte      Voor de Kerk 
 
Zondag 27 januari   Heilig Avondmaal 
9.30 uur       Ds. J. Visser uit Ermelo  
Organist       Jan Post  
1e Collecte      Voor de Diaconie/Vakanties met aandacht 
2e Collecte      Voor de Kerk 
15.00 Berkumstede   Ds. J. van Slageren uit Zwolle 
Organist       Gert de Jong 
Collecte       Voor de Diaconie 
 
Zondag 3 februari   
9.30 uur       Ds. L. van den Broeke uit Kampen 
1e Collecte      Project Watersnood Bangladesh 
2e Collecte      Voor de Jeugd 
 
AMNESTY INTERNATIONAL 
Zondag 13 januari 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 
Mevrouw Desiree Lips-Makken uit Zwolle, tel. 06-42841201 zal de 
dienst van zondag 23 december a.s. leiden. Zij is in onze gemeente 
Pastoraal Coördinator en voor velen van u geen onbekende. 
Mevrouw Lips is geboren op 27 juni 1955.  
 
Eerste Kerstdag, dinsdag 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. 
 

Op zondag 30 december a.s. hoopt ds. Ale Pietersma uit Zwolle, tel. 
454 33 81, in de dienst voor te gaan. Ds. Pietersma was tot zijn 
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emeritaat,  april 2013, voorganger van de Open Kring in Stadshagen.  
Hij heeft eveneens de gemeenten Dirkshorn en Veenendaal gediend. 
De geboortedatum van ds. Pietersma is 9 april 1948. 
 

Op zondag 6 januari 2019 hoopt ds. 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. 
 

De dienst van zondag 13 januari a.s. zal worden geleid door mevrouw 
mr. drs. P.L. Hellinga uit Zwolle, tel. 420 41 61. In onze gemeente 
voor velen van u geen onbekende. Zij heeft een preekconsent voor 
het gehele kerkverband. Mevrouw Hellinga is geboren op 12 
december 1969.  
 

Ds. E. Overeem uit Leusden, tel. 06-55277231, is de voorganger op 
zondag 20 januari a.s. Ds. Overeem is sinds november 2013 
emeritus. Hij heeft de gemeenten Luttelgeest-Kuinre, Enter en Haren 
gediend en was vanaf januari 2003 predikant in algemene dienst. Hij 
is geboren op 4 maart 1949. 
 

In de dienst van zondag 27 januari a.s., waarin het Heilig Avondmaal 
wordt gevierd, kunt u ds. J. Visser uit Ermelo, tel. 06-26931534, 
verwachten. Ds. Visser is predikant in Ermelo sinds maart 2014 en 
heeft daarvoor gestaan in de gemeente Lexmond. Hij is geboren op 
29 mei 1981. 
 

In de Avondmaalsdienst in Berkumstede zal ds. J. van Slageren uit 
Zwolle/Berkum, tel. 452 93 53, voorgaan. Hij is emerituspredikant. Ds. 
Van Slageren was van 1963-1974 missionair predikant in Kameroen. 
Daarna in de Bijlmermeer, Amsterdam, in Slochteren en Kolham. 
Tevens was hij secretaris van de Nederlandse Zendingsraad en 
docent Missiologie en Godsdienstwetenschap aan de Theologische 
Faculteit van Brussel. Ds. Van Slageren schrijft ook, vooral over de 
geschiedenis van kerk en zending, en de afgelopen jaren zijn twee 
boeken van zijn hand verschenen, nl. het boek ‘Wijzen uit het Oosten 

uit zo verren land’, (Oriëntaals Orthodoxe Kerken in Nederland) en 
een boek over de Thomaschristenen in India. 
  

Kerkelijk Bureau / Klazien Helder 
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KERSTCOLLECTE 25 DECEMBER 2018 
“Geef licht aan kinderen in de knel” 
Dit 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, oorlogskinderen in 
Myanmar en vluchtelingenkinderen in Syrië, Libanon en Jordanië.  
 

Henk en Annemieke Spaan zijn met hun kinderen teruggekeerd naar 
Nederland. Hun verblijf in Rwanda  is niet verlopen zoals zij en Kerk 
in Actie verwacht hadden, ondanks de goede voorbereiding van hen 
en Kerk in Actie en het enthousiasme van het echtpaar. 
Voor alle betrokkenen heel verdrietig. In onze gebeden vragen we om 
steun en wijsheid voor hen voor de komende tijd.  

Namens de ZWO-commissie, Carien Veenema 
 
VAN DE DIACONIE 
In de maand december doet de diaconie een beroep op u voor de 
volgende collectes: 
Zondag 23 en 30 december  a.s. / Eigen diaconie 
Op deze zondagen wordt er gecollecteerd voor de eigen diaconie. 
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In de maand januari doet de diaconie een beroep op u voor de 
volgende collectes: 
  

Zondag 6 januari a.s. / Eigen diaconie 
Op deze zondag wordt er gecollecteerd voor de eigen diaconie. 
 

Zondag 13 januari a.s. /Collecte bestemd voor de Bloemengroet 
 

Zondag 20 januari a.s./ Eigen diaconie 
Op deze zondag wordt er gecollecteerd voor de eigen diaconie. 
 

Zondag 27 januari a.s. / Vakanties met Aandacht 
Op deze zondag wordt er aandacht gevraagd voor het Steunfonds 
van het Vakantiebureau van de Protestantse Kerk. Het bureau 
organiseert vakantieweken op prachtige locaties in Nederland voor 
senioren, zonder en met zorgbehoefte, die graag zorgeloos vakantie 
willen vieren. Het steunfonds wordt bijv. gebruikt voor de aanschaf 
van hulpmiddelen, voor een rolstoelbus of rolstoelfiets. 

 

Namens de diaconie,  
Miny Veenema 

 
VERANTWOORDING DIACONIE 
Op 4 november jl. was de HA collecte bestemd voor de Stichting  
Exodus in Zwolle. De opbrengst van de collectes gehouden in de 
Hoofdhof en ‘s middags in Berkumstede is € 227,70 geweest. Met 
een aanvulling uit de kas van de diaconie is uiteindelijk € 250,00 
overgemaakt naar deze stichting. 
De collecteopbrengst van 18 november jl. bestemd voor de ramp in 
Sulawesi was € 311,15. Vanuit de gemeente is voor dit doel € 60,00 
aan giften binnengekomen. Zowel de Diaconie als de ZWO verhogen 
de opbrengst elk met € 500,00 terwijl er nog € 500,00 vanuit het 
legaat aan wordt toegevoegd, waardoor het totaal stijgt naar 
€ 1.871,15, en dit bedrag is inmiddels naar Kerk in Actie 
overgemaakt. 
In de morgendienst van 25 november jl. is er weer een collecte 
gehouden voor uw eigen diaconie,  de opbrengst van deze collecte 
was € 178,90. 
Hartelijk dank aan een ieder die op zijn eigen wijze de diaconie keer 
op keer in de gelegenheid stelt naar elkaar om te zien. 
 

Namens de diaconie, Jan Visscher, penningmeester 
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NIEUWS UIT HET KERNTEAM EREDIENST  
voor de maanden december 2018 en januari 2019  
 

Op maandag 24 december a.s. om 21.00 uur vindt een muzikale 
Kerstnacht plaats waarin muziek en zang uit de beide Berkumse 
kerken zal klinken. De fanfare MusicArdore uit Nieuwleusen verleent 
haar medewerking. 
 

Op dinsdag 25 december a.s., eerste Kerstdag, verleent het 
Hoofdhofkoor zijn medewerking aan de dienst.  
De voorganger is ds. P.D. Wolthaus uit Zutphen. 
 

De laatste zondag in 2018, zondag 30 december a.s. is tevens de 
Oudejaarsdienst. Voorganger is dan ds. Ale  Pietersma. Medewerking 
verlenen Jaco en Bastiaan Lips. Jaco op piano, Bastiaan op viool. 
Ook de gemeentezang wordt begeleid door Jaco. 
Er is dus op Oudejaarsavond geen dienst.  
 

Het ochtendgebed dat traditiegetrouw op 1 januari a.s. zou 
plaatsvinden gaat niet door. Zowel een voorganger als organist en/of 
pianist zijn niet beschikbaar. 
In januari zijn er geen bijzondere diensten.  
Op 6 januari a.s. zal Robert Helder als nieuwe organist voor het eerst 
meewerken. We zijn blij dat we twee nieuwe organisten hebben 
gevonden. Beide nieuwe organisten, Robert Helder en Jan Post, 
stellen zichzelf verder voor elders in dit nummer. 
 

Namens Kernteam Eredienst, 
Hans Veenema 

 

 
Klein Kerstgebed 

 

Sterke God gekomen als een kwetsbaar Kind 
opdat de wereld vrede vindt. 

 

Eeuwige Vader maak mij tot Uw eigen kind 
zoek mij totdat Gij mij vindt. 

 

Wat ik U vragen mag, word kind in mij, 
opdat ook ik U vind. 

 

Uit Spiegeltaal, Arda de Boer-van Veen 
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DANK VOOR DE MOOIE AFSCHEIDSDIENST OP 9 DECEMBER 
Wij hebben genoten van alle woorden en muziek. 
Wat ik al gezegd heb, wil ik graag nog eens herhalen: dank voor de 
samenwerking rond om de kerkdiensten en dank voor de plek die we 
als gezin in mochten nemen in de gemeente! 
Mede namens Lilian,  

Fred Pals 
 

VERGETEN…. ECHT NIET! 
Als je meerdere gemeenteleden wilt bedanken in een rubriek is de 
kans groot dat je iemand niet noemt, maar dan gewoon onbewust. 
 
Onder de rubriek Proeverij 
Coby Bartels die voor ons een grote pan boerenkool heeft gekookt 
willen wij van harte bedanken. Wat was het lekker. Coby veel dank. 
 
Onder de rubriek het Zonnetje 
Frits en Riet Creemer hebben jaren lang de Hoofdhof rondgebracht.  
Alsnog dank voor dit mooie werk en in het zonnetje. 

 
IN HET ZONNETJE 
In het zonnetje van deze maand aandacht voor 
het Verjaardagfonds. 
 
Een verjaardag is een gedenkwaardige dag. 
Vooral als je jaren ook nog gaan tellen.  
Tel je zegeningen zeggen we dan.  
 

Maar die zegeningen mogen we ook delen zodat een ander, je 
naaste, ook iets van dit mag mee krijgen. Al is het dan financieel.  
De kleine bruine envelopjes worden door vele mensen bij u gebracht 
samen met een mooie wenskaart. Soms worden de bruine 
enveloppen ook weer gehaald.  Dank zij dit werk kunnen anderen 
weer een zonnestraaltje meepikken. Dank voor dit mooie werk.  
 
Daarom willen wij het Verjaardagfonds dit keer de zonnestralen 
toewensen. 
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Dank aan:  
Dick Blom, coördinator, Tineke Berends, Piet Drupsteen, Hennie 
Peters, Mient Oegema, Annie Medendorp, Annie van der Meulen, 
Diny Heutink, Jozien Tensen, Thea Spaan, Mien Bongers, Jennie 
Wieten en Meta Gerritsen. 
 
UITNODIGING VOOR VAKANTIES MET AANDACHT 
Op zondagmorgen 20 januari a.s. nodigen we u uit om na de 
kerkdienst te komen luisteren naar een diapresentatie van Vakanties 
met  Aandacht. We beginnen om 11.00 uur in de grote zaal. 
 

Als ambassadeurs  en vrijwilligers van de Vakantieweken willen we 
graag de gelegenheid aangrijpen om u als gemeentelid deelgenoot te 
maken van het brede spectrum aan vakantieweken die het 
Vakantiebureau van de PKN aanbiedt. 
Het Vakantiebureau organiseert al ruim 50 jaar vakantieweken in 
Nederland voor senioren zonder en met zorgbehoefte die graag 
zorgeloos vakantie willen vieren. Hiervoor steunt het op een grote 
groep vrijwilligers.  

Van harte welkom, Hans en Miny Veenema 
 
EVEN VOORSTELLEN: ROBERT HELDER 

Ik ben Robert Helder, 53 jaar, Groninger van    
komaf en sinds 1995 wonend in Zwolle. Ik ben 
getrouwd met Ineke, we hebben vier kinderen, 
waarvan drie het huis uit zijn. De jongste van 18 
woont nog thuis. 
In het dagelijks leven ben ik universitair docent in 
Utrecht voor het notarieel recht. Eerder ben ik 
werkzaam geweest als kandidaat-notaris.  
 

Daarnaast ben ik o.a. secretaris van de Stichting 
Grote Kerk Zwolle. Ik ben dus nauw betrokken bij 

de zoektocht om de Grote of Sint Michaëlskerk een centrale rol te 
geven in de Zwolse samenleving, met respect voor het karakter van 
het gebouw èn met een sluitende begroting. Dat is een heel lastige 
opdracht, maar wel de moeite van het pionieren waard. Gelukkig 
merken we dat het draagvlak in de Zwolse samenleving groeiende is.  
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Ik heb orgelles gehad van o.a. Kees Borgdorff, Henk Valk, Anco 
Ezinga, Nico Verrips en Toon Hagen.  
In Zwolle ben ik als organist actief geweest in de Jeruzalemkerk en de 
Emmaüskerk. Momenteel ben ik één van de organisten in de 
Oosterkerk. 
Het mooie orgel en de zinvolle liturgie van de Hoofdhof maken het de 
moeite waard om een combinatie te maken.  
 
EVEN VOORSTELLEN:         
ORGANIST JAN POST 
(niet te verwarren met koster 
Jan Post) 
 
Mijn naam is Jan, geboren in   
1991, en ik ben woonachtig 
in  Hattem.  
Op latere leeftijd ben ik 
aangestoken door het orgel-
spel van wijlen organisten Willem Hendrik Zwart (Kampen) en Feike 
Asma (Maassluis). Hierop ben ik lessen gaan volgen bij Minne 
Veldman te Urk om me meer in de orgelliteratuur te verdiepen.  
Mijn grootste liefde is echter altijd het begeleiden van de 
gemeentezang gebleven, waarbij de invloed van eerder genoemde 
organisten Zwart en Asma duidelijk hoorbaar is.  
Inmiddels is de hobby wat uit de hand gelopen en ben ik als 
amateurorganist verbonden aan verscheidene kerken in de regio, 
houd ik een YouTube-kanaal bij en geef ik sinds kort bladmuziek uit.  
Naast mijn passie voor muziek ben ik fanatiek voetballer op 
bedenkelijk niveau en werk ik als softwareontwikkelaar bij Suneco te 
Heerde.  
 
Ik hoop met mijn spel iets moois bij te kunnen dragen aan deze 
gemeente en ik heb bij mijn eerste dienst jl. 2 december in ieder geval 
genoten van de spontaniteit en hartelijkheid van deze gemeente. 
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ONTMOETING IN HET HOOFDHOF-CAFÉ 
Ook in 2019 willen wij de deuren weer openen voor onze 
maandelijkse inloopavonden op vrijdagavond. Daarom hebben we 
voor de eerste maanden van het nieuwe jaar de data voor het 
Hoofdhof-Café al weer vastgesteld.  
Om vast te noteren in uw agenda. We kozen:  
 

11 januari, 8 februari, 8  maart en 5 april. 
 

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

      Kees Willemstein 
 

MEET & MOVIE 27 januari  
Op zondagavond 27 januari a.s. is de volgende Meet & Movie avond. 
We kijken de film ‘Hugo’; Wanneer de vindingrijke Hugo een geheim 
ontdekt dat hem werd nagelaten door zijn vader, probeert hij het 
mysterie te ontrafelen en begint hij aan een zoektocht die iedereen 
rondom hem zal transformeren. Zijn reis zal hem naar een veilige en 
geborgen plaats leiden die hij eindelijk zijn thuis kan noemen.  
De film is bekroond met vijf Oscars. 
 

We starten om 19:00 uur in de Hoofdhof. 
 

SIRKELSLAG YOUNG VRIJDAGAVOND 1 FEBRUARI  
Sirkelslag Young is de spannendste online wedstrijd voor 
jeugdgroepen die er is! Na de kids-editie in november, is er in februari 
altijd een jongerenvariant.  
Voor jongeren uit klas 1 t/m 4 (of 12 t/m 16 jaar).  
Het thema dit jaar is: ‘Een nieuw begin’.  
Het verhaal gaat over Jozef. Soms maak je keuzes waar je achteraf 
spijt van hebt, loopt je leventje niet zoals je zou willen, misschien zit je 
zelfs wel in de put en weet je niet hoe je eruit moet komen. Je kunt 
altijd opnieuw beginnen, net als Jozef in de Bijbel. 
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We verzamelen in de Ichthuskerk om 19:00 uur en om klokslag 19:30 
starten we de dvd en doen we alleen hilarische spellen. Einde is om 
21.00 uur. Doe jij mee?  
Stuur mij een mailtje of appje en ik houd je op de hoogte! We spelen 
(net als bij Sirkelslag kids) samen met jongeren uit de Ichthuskerk in 
Berkum. We spelen ook in de Ichthuskerk.   

Heidi Schröder 
 

2019 
Nieuwjaarsreceptie in de Hoofdhof 

voor de hele gemeente 
 

Zaterdag 5 januari 
vanaf 15.00 uur tot 17.30 uur 

 

Onder het genot van een hapje en een drankje  
mogen we elkaar  

een goed en gezegend 2019 toewensen.  
U wordt hiervoor van harte uitgenodigd. 

 
We hopen op een gezellige middag met elkaar. 

 

 

 
Mocht u vervoer nodig hebben  

neem dan contact op met uw eigen wijkteam. 
Namens de diaconie,  

Ewold Mensink 
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MUZIEK MET EEN PLUS 
Oproep projectzangers Meezing Mattheus   
  

Ben je zanger en liefhebber van de Mattheus 
Passion van J.S. Bach, maar nog nooit in de 
gelegenheid geweest om het werk uit te 

voeren? Dan is dit je kans!  
 
De stichting Muziek met een Plus organiseert  op 7 april 2019 de 
Meezing Mattheus en zoekt zangers voor het projectkoor.  
Het gaat om een verkorte versie, waarbij openingskoor, alle koralen 
en de slotkoren van deel 1 en deel 2 worden gezongen.  
Er wordt een orkest van (aankomend) professionele musici gevormd 
en zangeres Ineke Vlogtman zal twee alt-aria’s vertolken.  
Daarnaast zorgt een verteller ervoor dat het Passieverhaal in zijn 
geheel verteld wordt.  
Dirigent van deze speciale uitvoering is Martien Hovestad.   
Als projectzanger studeer je zelfstandig je partij in, waarbij je ook kiest 
of je in koor 1 of koor 2 meezingt. De dirigent kan eventueel helpen bij 
deze keuze.  
 
Belangrijk:  
er wordt verwacht dat je op de eerste repetitie je partij kent, er worden 
geen noten gestudeerd!  
Opgeven kan tot 8 februari 2019 (zie praktische informatie).  
Van harte welkom!  
Praktische informatie  

 Repetities vanaf 6 maart; vier keer op woensdagavond, twee 
keer op zaterdag overdag; 

 Begeleiding tijdens repetities door professioneel organist;  
Locatie: De Hoofdhof, Kerkweg 26 in Zwolle-Berkum;  

 Kosten deelname: € 45,00 inclusief koffie en thee;  

 Bladmuziek wordt digitaal toegestuurd;  

 Opgave via jantine.kramer@ziggo.nl ; graag stemgroep en 
koor 1 of 2 vermelden! 

Namens Muziek met een Plus, 
Jaap Wagteveld 

 
 

mailto:jantine.kramer@ziggo.nl
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MUZIEK MET EEN PLUS  
The Gents: Middeleeuwse sferen gecombineerd met romantische 
chansons? Laat u verrassen door The Gents op 13 januari 2019. De 
kersverse cd ‘To Mary’ is de basis van hun programma en als extra 
plus hebben wij bedacht dat iedereen die Mary of Maria heet GRATIS 
toegang heeft. Zegt het voort en komt allen!  
  

Donaties en Vrienden Muziek met een Plus staat voor concerten met  
als kenmerk “hoge kwaliteit, lage drempel” en promoot daarnaast 
zalencentrum De Hoofdhof bij potentiële huurders. Veel 
gemeenteleden hebben een startdonatie gegeven om ons als 
stichting wat “vet op de botten” te geven. In het eerste jaar hebben wij 
aanloopkosten gehad, o.a. door de aanschaf van kamerschermen en 
theaterlampen, waardoor ons startkapitaal geslonken is.  
Om onze activiteiten voort te blijven zetten, willen we ons vermogen 
weer aanvullen. Daarom bij deze een oproep aan u: draagt u Muziek 
met een Plus een warm hart toe, denk dan eens aan een donatie aan 
onze stichting. Uw gift is overigens aftrekbaar van uw 
inkomstenbelasting! Het bankrekeningnummer van de Stichting is 
NL64 INGB 0007 3818 29. Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd!  
U kunt ons ook ondersteunen door Vriend van ons te worden.  
U bent al Vriend als u een bijdrage aan ons overmaakt van € 30,00.  
Daarvoor ontvangt u een vrijkaart naar keuze.  
Met ingang van 1 januari 2019 krijgen Vrienden bij het kopen van een 
entreekaartje 50% korting op een 2e kaartje.   

Muziek met een Plus, 
Jaap Wagteveld 
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SLOTAKKOORD VOOR TWEE ORGANISTEN 
op de wijs van: ‘God rest you Merry, Gentlemen’ 
 

Twee muzikale gentlemen, zij deelden onlangs mee: 
“Wij stoppen nu als organist, ja echt, wij alle twee.” 
Hetgeen de Hoofdhof even op haar grondvest schudden dee! 
allen: 

Wij bedanken dit organistenstel voor hun spel,  
voor de klanken in de banken: dank je wel. 
 

Fred Pals en Hendrik Hoeksema bespeelden jarenlang 
het orgel in ons kerkgebouw bij de gemeentezang, 
soms zacht en ingetogen, dan weer vol van Sturm und Drang. 
allen: 

Wij bedanken dit organistenstel voor hun spel,  
voor ’t bestieren der klavieren, dank je wel. 
 

Van noten op een notenbalk krijgt Henk het heen en weer. 
Dus speelt hij Klavarskribo in het huis van onze Heer. 
De zegen der muziek daalt echt van boven op ons neer. 
allen: 

Wij bedanken dit organistenstel voor hun spel,  
voor akkoorden bij de woorden, dank je wel. 
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(snel gezongen) 

Fred leerde ons dat psalmen in de tijden van Calvijn 
Een heel stuk sneller dan in onze tijd gezongen zijn. 
Maar dat ging ons te snel, (vertragen) dus moest er water bij de wijn 
allen: 

Wij bedanken dit organistenstel voor hun spel,  
voor het roetsen op de toetsen, dank je wel! 
 

(hele noten) Ontwikkeling der kerkmuziek was ooit een traag proces. 
(normaal tempo) Maar Henk is op zijn tachtigste nog aardig bij de les. 
(jazzy) En Freds improvisaties, ja die swingen net als jazz! 
allen: 

Wij bedanken dit organistenstel voor hun spel,  
want het zit me in het ritme, dank je wel! 
 

Dat smaken vaak verschillen, dat geldt zeker voor muziek. 
Waar orgeltonen kli-inken daar klinkt dus ook kritiek. 
Hoe zwaar moet dat geweest zijn, ook voor Lilian en Riek! 
allen: 

Wij bedanken dit organistenstel voor hun spel,  
voor de noten echt genoten, dank je wel! 
 

Wie meent te mogen mopperen: “Dat voorspel was niet sterk…” 
weet wel: het is pro De-o en louter liefdewerk. 
De beste stuurlui staan aan wal, ook in het schip der kerk. 
allen: 

Wij bedanken dit organistenstel voor hun spel,  
wij waarderen beide heren, dank je wel! 
 

Henk is al heel lang organist, ruim zesenzestig jaar! 
Dat hij besloot te stoppen vinden wij beslist niet raar. 
Ook Freds vertrek naar Wijhe vormt een legitiem bezwaar. 
allen: 

Wij bedanken dit organistenstel voor hun spel,  
dat z’ er waren al die jaren, dank je wel! 
 

Nu rest ons slechts te bui-uigen ter ere van die twee. 
Wij moeten dank betui-uigen, ootmoedig en gedwee. 
Kom laat ons samen jui-uichen, zingt allen met ons mee: 
allen: 

Wij bedanken dit organistenstel voor hun spel,  
dat wij psalmen konden galmen, dank je wel!  
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COLLECTE OPBRENGSTEN 
De opbrengsten van de collecten in de afgelopen periode waren: 
 
07-11-18 ZWO - Dankdag                                             €  312,50  
18-11-18 Werelddiaconaat Sulawesi                             €  321,15  
18-11-18 Kerk                                                                €  103,07  
18-11-18 Musical ‘Spiegels’                                           €  417,91  
25-11-18 Kerk                                                                  €  205,51  
25-11-18 Diaconie                                                            €  178,90  
26-11-18 Koffie                                                                €    54,05  
02-12-18 PKN Missionair Werk                                        €  167,10  
02-12-18 Jeugd                                                                €  141,70  
09-12-18 PKN Pastoraat                                               €  163,85  
09-12-18 Kerk                                                                €  164,75  
10-12-18 2 giften voor de Kerk via collecte november  €  100,00  
 
Collectebonnen 
- Collectebonnen zijn verkrijgbaar in vellen van 20 bonnen à € 2,00 
 (€40,00), 20 bonnen à €1,00 (€20,00) en van 20 bonnen à € 0,50 
 (€10,00). Graag opgave van het aantal vellen per waarde. 
 
- Bestellingen vanaf € 50,- door overboeking op Rabobankrekening 
 van de kerk: IBAN: NL 50 RABO 0313.5432.16 t.n.v. “Hoofdhof-
 gemeente inzake collectebonnen”, waarna u de bonnen krijgt 
 thuisbezorgd. Levertijd is maximaal 3 weken. 
 Gerard Gerritsen 

College van Kerkrentmeesters 
 

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: 

mailto:hoofdhof@gmail.com
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- 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 

http://www.hoofdhof.nl/
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Nieuwjaarsgedicht 
 

Het nieuwe jaar – een boek, nog ongelezen; 

de inhoud aan de Schrijver slechts bekend. 

Voor wie door ’t licht van Hem wordt onderwezen, 

wordt ’t nieuwe boek een kostbaar document. 

 

Het nieuwe jaar – sla ’t boek maar rustig open. 

Want blad voor blad wijst Hij ons aan. 

En wie met Hem het jaarboek wil doorlopen, 

die zal de inhoud nimmer misverstaan. 

 

Het nieuwe jaar – geloven, bidden, hopen. 

En elke bladzij achter Jezus aan. 

 
Jelly Verwaal 

 

 
 
FILM OVER THOMAS A KEMPIS IN HET FRATERHUIS  
De film over Thomas a Kempis is voor alle liefhebbers op zaterdag 22 
december om 13.30 uur in Filmtheater Fraterhuis in Zwolle te zien.  
De Zwolse kloosterling Thomas a Kempis (1380 - 1471) werd bekend 
door zijn bestseller 'De Navolging van Christus'.  
Eerder verscheen er al een glossy over hem en nu heeft hij zijn eigen 
film.  
In de sfeervolle film worden plaatsen bezocht die herinneren aan het 
leven en werk van Thomas a Kempis.  
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De film toont unieke beelden van zijn geboorteplaats Kempen, de stad 
van de Moderne Devotie Deventer en vanzelfsprekend komen 
Windesheim, Zwolle en de Agnietenberg aan bod. 
  
Thomas a Kempis  
In het Agnietenklooster bij Zwolle woonde en werkte Thomas a 
Kempis.  
In 1441 verscheen er zijn 'Navolging van Christus' een boek waarvan 
gezegd wordt dat het na de Bijbel, het meest vertaalde, verspreide en 
gelezen boek in de wereld is.  
Omdat de makers niet alleen een historisch verhaal wilden maken, 
komt Thomas a Kempis ook zelf aan het woord. Citaten uit de 
'navolging' blijken verrassend actueel en snijden thema's aan die ook 
in deze tijd nog spelen. 
  
"Mensen zijn minder traditioneel geworden in het denken over geloof, 
maar zijn niet per se minder spiritueel", aldus Bert Pierik van de 
Stichting Thomas a Kempis Zwolle, initiatiefnemer van deze Zwolse 
documentaire in samenwerking met de filmmakers van Veasonic.  

 

Toegangsprijs € 5,00. De kaartverkoop is online via de website 
(www.filmtheaterfraterhuis.nl) en aan de kassabalie van het 
Fraterhuis. 
 
AGENDA 
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 voor hele gemeente,  
   De Hoofdhof           vanaf  15.00 uur 
11-01  Hoofdhofcafé, de Hoofhof         21.00 uur 
13-01  Schrijfactie Amnesty International, 
   in de hal van de kerk, na de morgendienst 
13-01  Muziek met een plus, de Hoofdhof       15.00 uur 
27-01  Meet en Movie, de Hoofdhof        19.00 uur 
01-02  Sirkelslag Young, de Ichthuskerk      19.00 uur 
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KOPIJ DE HOOFDHOF 
Het volgende kerkblad verschijnt op 31 januari 2019 en bevat 
gegevens over de maand februari 2019.  
U kunt uw kopij inleveren bij de heer J. Wagteveld, Eikenlaan 37, 
8024 CA, tel. 45 47 233 tot uiterlijk maandag 21 januari 2019. 
 
De redactie verzoekt u vriendelijk uw berichten schriftelijk in te leveren 
via e-mail: jaapwagteveld@hotmail.com 
 

mailto:jaapwagteveld@hotmail.com

