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DE HOOFDHOF BERKUM 

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

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

 

KERNTEAM PASTORAAT 

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

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

 

KERKTELEFOON 

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

LITURGIE GROOT LETTERTYPE 

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

 

KOFFIEDRINKEN 

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

 

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

mailto:l.a.burggraaff@planet.nl
mailto:phelder@home.nl
mailto:jaapwagteveld@hotmail.com
mailto:w.meulen@home.nl
mailto:j.vonk@driezorg.nl
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KERKDIENSTEN 
 
Zondag 1 juli    
9.30 uur       Ds. H. Torenbeek uit Emmeloord 
Organist       Fred Pals 
Muzikale medewerking Jaco Lips, piano en  Bastiaan Lips, viool 
1e Collecte  Voor de Diaconie / Stichting Eetcafé  

‘Er is Hoop’ Zwolle 
2e Collecte      Voor de Jeugd 
 
Zondag 8 juli     E-meeting en Overstapdienst 
9.30 uur       Mw. Josee Veldkamp uit Tweede Exloërmond 
Organist       Gert de Jong 
Uitgangscollecte Voor de Kerk 
 
Zondag 15 juli    
9.30 uur       Ds. G.T. Wijnstok uit Heerde 
Organist       Henk Hoeksema 
1e Collecte  Voor de Diaconie 
2e Collecte      Voor de Kerk 
 
Zondag 22 juli    
9.30 uur       Dhr. D.J. Steenbergen uit Zwolle 
Organist       Henk Hoeksema 
1e Collecte  Voor de Kerk 
2e Collecte      Voor de Diaconie / Leger des Heils afd. Zwolle 
 
Zondag 29 juli    
9.30 uur       Ds. L.A. Burggraaff 
Organist       Gert de Jong 
1e Collecte  Voor de Diaconie 
2e Collecte      Voor de Kerk 
 
Zondag 5 augustus    
9.30 uur       Ds. P. Dekker uit Wierden 
Organist       Henk Hoeksema 
1e Collecte   Voor de Kerk 
2e Collecte      Voor de Jeugd 
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Zondag 12 augustus    
9.30 uur       Ds. G. Wessels uit Stiens 
Organist       Gert de Jong 
1e Collecte  PKN: Kerk in Actie: Zending 
2e Collecte  Voor de Diaconie /  

Stichting De Bondgenoot Barneveld 
 
Zondag 19 augustus    
9.30 uur       Ds. L.A. Burggraaff 
Organist       Henk Hoeksema 
1e Collecte  Voor de Diaconie 
2e Collecte      Voor de Kerk 
 
Zondag 26 augustus  Heilig Avondmaal   
9.30 uur       Ds. L.A. Burggraaff 
Organist       Henk Hoeksema 
1e Collecte  Voor de Diaconie / Stichting Nazorgcentrum 

IntermeZZo Zwolle 
2e Collecte      Voor de Kerk 
 
15.00 Berkumstede (H.A) Ds. M. Hukubun 
Organist       Henk Hoeksema 
Collecte       Voor de Diaconie 
 
Zondag 2 september 
9.30 uur       Dhr. H. Brouwer uit Staphorst 
Organist       Henk Hoeksema 
1e Collecte  Voor de Kerk 
2e Collecte      Voor de Jeugd 
 
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL 
Zondag 8 juli 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? 
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BIJ DE DIENSTEN 
Gastpredikanten 
In de dienst van zondag 1 juli a.s. kunt u ds. H. Torenbeek uit 
Emmeloord, tel. 0527-699 203, als predikant verwachten.  
Ds. Torenbeek is emeritus sinds mei 2002. Hij heeft in de gemeenten 
Zoutkamp, De Lier, Oosterhout en Emmeloord gestaan. Hij is geboren 
op 6 april 1940. 
 

Ds. G. T. Wijnstok uit Heerde, tel. 0578-692 896, hoopt zondag 15 juli 
a.s. in de dienst voor te gaan. Zijn geboortedatum is 6 juni 1967.  
Ds. Wijnstok is sinds maart 2017 predikant van de gemeente Twijzel. 
Daarvoor heeft hij gemeenten Hardinxveld, Ridderkerk en Heerde 
gediend.  
 

Zondag 22 juli a.s. zal door dhr. D.J. Steenbergen uit Zwolle, tel. 038-
466 24 33, de dienst worden geleid. Hij is kerkelijk werker bij de 
Adventskerk Zwolle-Zuid. De heer Steenbergen is geboren op           
14 januari 1961. 
 

Op zondag 5 augustus a.s. kunt u ds. P.W. Dekker uit Wierden, tel. 
0546-723167, als voorganger verwachten. Ds. Dekker heeft eerder in 
de gemeenten Twijzelerheide, Vorden, Zutphen, Velp en Meppel 
gestaan. Sinds 2014 is hij predikant van de gereformeerde kerk te 
Wierden. Ds. Dekker is geboren op 1 april 1957. 
 

Ds. G. Wessels uit Stiens, tel. 058-257 02 57, gaat voor op zondag   
12 augustus a.s.. Sinds juni 2012 is ds. Wessels met emeritaat.  
Daarvoor heeft hij de gemeenten Varsseveld en Stiens gediend. Hij is 
geboren op 9 juni 1947. 

Kerkelijk Bureau / Klazien Helder 
 

~    ~    ~ 
 

Zondagmorgen 
 

Het licht begint te wandelen door het huis 
en raakt de dingen aan. Wij eten 
ons vroege brood gedoopt in zon. 
Je hebt het witte kleed gespreid 
en grassen in een glas gezet. 

Dit is de dag waarop de arbeid rust. 
De handpalm is geopend naar het licht. 

Ida Gerhardt 
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E-MEETING OP ZONDAGMORGEN 8 JULI 
Vorig jaar zijn wij in de Hoofdhof begonnen met E-meetingen. 
Volledigheidshalve vermelden we nog even dat de E staat voor 
Evangelie. We houden er nu 4 per jaar.  Het is een heel andere dienst 
dan de gebruikelijke zondagochtenddienst. Het is namelijk een 
interactieve dienst. 
 

U zit in groepjes aan tafels met een kopje koffie of thee. Er is  meestal  
geen predikant bij want het is geen gewone  dienst. Het is een 
gezellig samenzijn van de gemeente rondom een thema waarin de 
Bijbel op een speelse manier aan bod komt. Er wordt gezongen en 
gebeden, maar er wordt ook geknutseld en gepraat. Het is dan ook 
niet muisstil. Het is bedoeld voor jong en oud en we hopen met deze 
E-meetingen dat de gemeente ook met elkaar in gesprek komt. 
 

De onderwerpen zijn juist heel alledaags en laagdrempelig waarbij 
iedereen zich wel  iets kan voorstellen.  
Het thema deze keer is TOUW. 
Het is elke keer weer verrassend om te zien vanuit hoeveel 
verschillende invalshoeken je zo'n onderwerp kan bekijken. De 
tafelgroepjes worden dan ook uitgenodigd mee te denken en actief te 
zijn. 
Er gaat altijd een voorbedenboek rond waarin iedereen, die dat wil, 
iets kan opschrijven. 
De viering wordt onderbroken door een pauze waarin koffie/thee 
wordt bijgeschonken.   
In verband met het zwangerschapsverlof van Heidi  Schröder hebben 
we Josee Veldkamp uit Tweede Exloërmond gevraagd om de 
verkondiging te doen en de voorbeden. Zij heeft al vaker E-meetingen 
gedaan in Gramsbergen. Het is fijn dat zij op deze manier met ons wil 
meedenken.  
 

Er is in deze dienst ook de overstap van kindernevendienst naar 
jeugdkerk van Hannah van der Waal. Onze predikant Lily Burggraaff 
zal, samen met de leiding van de kindernevendienst, dit ritueel vorm 
geven tijdens deze viering. De collecte is bij de uitgang. 
We hopen er met elkaar een fijne viering van te maken. 

 

Namens de voorbereidingsgroep en het Kernteam Eredienst, 
Hans Veenema 
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VAN DE DIACONIE 
In de maanden juli en augustus doet de diaconie een beroep op u 
voor de volgende collectes: 
 
Zondag 1 juli a.s. / Stichting Eetcafé Er is Hoop Zwolle 
Er is Hoop Eetcafé in Zwolle biedt gasten in een gezellige en 
ontspannen sfeer iedere woensdagavond een gratis maaltijd aan. 
De gasten hebben diverse achtergronden om aan te schuiven. 
Sommige gasten hebben een kleine sociale kring en zoeken contact, 
anderen zijn blij met een gratis maaltijd om financiële redenen. 
De maaltijd wordt met een gebed geopend en tijdens de maaltijd 
wordt er een korte meditatie verzorgd. 
Er is een groot team van vrijwilligers dat meehelpt om de warme 
maaltijd te verzorgen. Gemiddeld is er een groep van 65 bezoekers 
die gebruik maakt van de warme maaltijd. 
De maaltijden vinden plaats in het restaurant van de WRZV-hallen. 
 
Zondag 15 juli a.s. / Eigen diaconie 
Op deze zondag wordt er gecollecteerd voor de eigen diaconie. 
 
Zondag 22 juli a.s. / Leger des Heils afdeling Zwolle 
De mensen van het Leger des Heils zorgen voor de nachtopvang 
voor dak- en thuislozen. De gasten kunnen er terecht voor een 
praatje, een warme maaltijd en diverse andere faciliteiten. Er is koffie 
en een computer met internet en er bestaat een mogelijkheid om een 
arts te zien of iemand van de sociale dienst. 
 
Zondag 29 juli a.s. / Eigen diaconie 
Op deze zondag wordt er gecollecteerd voor de eigen diaconie. 
 

Zondag 12 augustus a.s. / Stichting De Bondgenoot Barneveld 
De Bondgenoot is een leefgemeenschap in Barneveld waar ruim 30 
mensen samen leven op basis van vriendschap. Het is een plek voor 
mensen die een nieuwe start in hun leven willen maken. 
De Bondgenoot bestaat uit een hofje van 14 appartementen, 8 
gezinswoningen, een gemeenschappelijke tuin en een gemeenschap-
pelijk huis (het Grote Huis). Het Grote Huis is de plek waar gegeten 
wordt, waar gewerkt wordt en waar de bewoners elkaar dagelijks 
ontmoeten. 
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Zondag 19 augustus a.s. / Eigen diaconie 
Op deze zondag wordt er gecollecteerd voor de eigen diaconie. 
 
Zondag 26 augustus a.s. / Stichting Nazorgcentrum IntermeZZo 
Zwolle 
IntermeZZo is het nazorgcentrum voor mensen met kanker en hun 
naasten.  
Er wordt informatie gegeven en er zijn voorlichtingsbijeenkomsten 
over de gevolgen van kanker. 
IntermeZZo biedt allerlei activiteiten ter ontspanning, individueel of 
samen met anderen. 
 
Bovengenoemde collectes bevelen we van harte bij u aan. Alvast 
hartelijk dank voor uw bijdrage. 

Namens de diaconie,  
Miny Veenema 

 
VAN DE ZWO-COMMISSIE 
Uitzending Anne-Mieke en Henk Spaan 
Vorige maand heeft u al kunnen lezen over de beide uitzenddiensten 
van Anne-Mieke en Henk.  
Als u dit leest is de eerste vanuit de classis Leeuwarden al geweest.  
 
Zondag 8 juli om 10.00 uur in de Sint Walburgiskerk, Kerkhof 3, 
7201DM te Zutphen vindt de 2e plaats. 
 
En enkele weken daarna gaat het grote avontuur in Rwanda beginnen. 
We gaan in gedachten met hen mee en bidden voor hen om Gods 
zegen. 

Carien Veenema 
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PROFIELSCHETS 
“De Hoofdhof” 
Protestantse Gemeente “De Hoofdhof” te Berkum in Zwolle. 
 
Onze missie: De mensen van de Protestantse Gemeente Berkum 
willen Jezus volgen door een goed mens te zijn en aandacht voor 
elkaar te hebben. Wij vinden onze inspiratie in de Bijbel en proberen 
daaruit elkaar te inspireren. Wij voelen ons verbonden in vriendschap. 
Wij willen niet (ver) oordelen maar gaan uit van (naasten)liefde en 
gelijkwaardigheid. Wij hebben respect voor alle mensen en iedereen 
mag zich bij ons thuis voelen. Wij zijn belangstellend, sociaal 
betrokken en eerlijk. Wij zijn actueel en trouw. Samen zijn wij de 
Protestantse Gemeente Berkum. 
 
Omdat onze predikant ervoor heeft gekozen met emeritaat te gaan, 
zijn wij op zoek naar een  
 

Predikant  m/v bij voorkeur onder de 50 jaar 
 
die zich in wil zetten voor onze geloofsgemeenschap van ruim 500 
leden. 
 
Wij denken hierbij aan iemand, die 

 verbindend en stimulerend is. 

 de ontmoeting zoekt met de diverse leeftijdsgroepen in onze 
gemeente. 

 de Bijbelse boodschap op een hedendaagse wijze vertolkt en 
vernieuwingen stimuleert binnen de kerkdienst. 

 de uitdaging wil aangaan om meer jonge gezinnen bij de kerk te 
betrekken (daarom is er nu een jeugdwerker aangesteld). 

 warme aandacht biedt in het pastoraat. 

 ons inspireert tot onze diaconale taak. 

 bereid is tot samenwerking met de andere Zwolse kerken. 

 samen met de gemeente wil bouwen aan de kerk van de toekomst 
met haar hedendaagse geloofs- en levensvragen. 
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Wij bieden: 

 een 50% dienstverband (aanstelling conform de huidige richtlijnen 
van de PKN). 

 een enthousiaste gemeente die veel plezier beleeft aan muziek in 
de kerk met twee eigen koren en een zangensemble. 

 een grote groep vrijwilligers. 

 een ruim en  eigentijds kerkgebouw met een goed orgel. 

 werk in de wijk Berkum, een dorpsgevoel aan de rand van de stad 
Zwolle met haar mogelijkheden op gebied van cultuur, onderwijs 
en werkgelegenheid. 

 
Meer informatie over onze gemeente, zoals het beleidsplan, vindt u 
op onze website; www.Hoofdhof.nl  of bij de voorzitter van de 
beroepingscommissie de heer J.G. Wagteveld,  telefoon 038-
4547233. 
 
Als bovenstaande u aanspreekt dan nodigen wij u hartelijk uit om te 
reageren. 
U kunt uw reactie zenden aan de secretaris van de beroepings-
commissie. 
 
ECHTPARENWEEK NIEUW HYDEPARK  
(VOORHEEN ROOSEVELTHUIS) 
Hieronder leest u een schrijven van de werkgroep Echtparenweek 
Overijssel/ Flevoland. 
Zoals elk jaar organiseren wij (een groep van plm. 25 vrijwilligers), 
een echtparenvakantieweek voor gehandicapten in het Nieuw 
Hydepark te Doorn. Dit is een vakantiehuis voor gehandicapten van 
de gezamenlijke diaconieën.  
Dit jaar zal dat zijn van 20 t/m 27 oktober 2018. 
 

Wij stellen ons hierbij ten doel de echtparen een onvergetelijke week 
te bezorgen waarbij zowel de mindervalide partner geheel verzorgd 
wordt en de “mantelzorgpartner” ontzorgd wordt, zodat ze beide 
kunnen genieten van een fantastische week. 
Uit ervaring weten we dat dit voor veel mensen een onvergetelijke 
week is geworden. 
U kunt voor foto’s terecht op onze site  
www.rooseveltgroepoverijssel.nl 

http://www.hoofdhof.nl/
http://www.rooseveltgroepoverijssel.nl/
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U begrijpt dat hier kosten aan zijn verbonden. Deze kosten kunnen wij 
relatief laag houden omdat we met vrijwilligers werken.  
Uiteraard moeten wij wel betalen voor ons verblijf in het Nieuw Hyde-
park en de mensen die daar in dienst zijn.  
De kosten voor deze week bedragen € 1.150,-- per echtpaar. 
Mochten er echtparen zijn die zich willen aanmelden dan verzoeken 
wij u een mail te sturen naar onderstaand mailadres: 
contact@rooseveltgroepoverijssel.nl zodat wij u een aanmeldings- en 
medisch formulier kunnen sturen. 
Mochten er nog vragen zijn dan horen we het graag via hetzelfde 
mailadres.  
Met vriendelijke groet, Werkgroep Echtparenweek Overijssel/Flevoland 
 

Contactpersoon De Hoofdhof,  
Jan van der Meulen, diaken, telefoon 4542083 

 
OOST-EUROPA NIEUWS 
Reis van de bouwploeg naar Servië 
Maandag 28 mei jl. reisde de bouwgroep, bestaande uit zes mannen 
en twee vrouwen, in twee dagen via Hannover-Dresden-Praag-
Boedapest naar Vrbas.  
Het doel van de reis was om een overkapping te bouwen naast een 
vakantiehuis, zodat Romakinderen de mogelijkheid krijgen om 
Bijbelonderricht te krijgen en te ontspannen.  
In Vrbas was door pastor Alexander Subotin een hostel voor ons 
geregeld. Een prima plekje met uitzicht op kersenbomen, en natuurlijk 
hebben wij van die rijpe kersen gesmuld.  
 

De volgende dag bezochten wij eerst de lagere school, waar net zo’n 
overkapping stond als die wij zouden gaan bouwen. Bij gebrek aan 
een goede bouwtekening konden wij aan de hand van de foto’s zien 
hoe het opgebouwd is. De directrice gaf de beide vrouwen een 
rondleiding door de school.  
In een gang bekeken wij een project voor afvalscheiding. Het lijkt ons 
heel belangrijk om dit de kinderen al vroeg te leren. 
 

Onderweg naar de bouwplek hebben wij bouwmaterialen gekocht. De 
betonnen vloer was gelukkig al gestort zodat de mannen de 
overkapping uit konden zetten. Het hout hiervoor was op maat 
gezaagd en lag al klaar in het hoofdgebouw.  

mailto:contact@rooseveltgroepoverijssel.nl


12 
 
Op een gegeven ogenblik kwamen de mannen erachter dat er een 
balk van een meter ontbrak. Na veel heen en weer bellen kon de 
pastor uiteindelijk de balk bij de fabriek ophalen, al kostte dat heel 
veel rijtijd! Het werk vlotte snel. De mannen werkten efficiënt. Het 
wekte algehele verbazing dat die Nederlanders zo goed en snel 
konden werken.  
 

Zaterdagmiddag zijn wij met de pastor naar een Romakamp gereden 
waar zondagsschool werd gehouden. Het kerkje was goed gevuld. 
Wij konden samen met de kinderen veel liederen meezingen waarvan 
wij de wijs ook kenden. Een ouder meisje las een stukje uit de Bijbel 
voor, waarna de kinderen in een boekje de antwoorden konden 
invullen. Na afloop kregen alle kinderen een paar zeepjes die één van 
ons had meegenomen. Wij hebben nog nooit kinderen zó blij gezien 
met een paar zeepjes.  
Na afloop kregen wij een rondleiding door het kamp. De pastor heeft 
nu een bedrijfje gevonden dat de rommel, die overal ligt, wil 
opruimen. Hij leert de kinderen het zwerfvuil op te ruimen. Hij was al 
begonnen met hygiëne aan te leren, zo te zien zagen de mensen er 
over het algemeen schoon uit. 
Zondag hebben wij in zijn kerk de dienst bijgewoond en veel bekende 
liederen gezongen. De preek werd in het Engels gehouden door de 
voorzitter van de Christian Fellowship en Evangelisch Werkverband in 
Belgrado en onze pastor vertaalde die. Na afloop kregen wij koffie 
met een koekje. Daarna  bewonderden wij de tomaten en paprika’s in 
de tuin van de pastor en zijn vrouw.  
In de loop van de week hebben wij meerdere Romakampen bezocht 
waar eerst zondagsschool gehouden wordt en daarna Bijbelstudie 
voor volwassenen.  
Om de kinderen naar het vakantieoord te kunnen brengen wil de 
pastor mensen zoeken die de kinderen tegen brandstofvergoeding 
naar deze plek willen brengen.   
 

Allen die het financieel mogelijk maakten dat deze Romakinderen nu 
een zinvolle vakantieweek kunnen krijgen willen wij van harte 
bedanken! 

Namens de bouwgroep: Gerry van Berkum 
Uw Oost-Europa commissie,  

Gerry van Berkum, Dineke Rohaan,  
Herman Lammersen en Jan Flokstra  
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LIED VANDAAG NOG 
 
Nu staan, in dun gewaad van groen, 
alle bomen, hoog en laag. 
Dit is het koude bloeiseizoen. 
 
Daar staat, gehuld in laaiend rood, 
rechtop naast de levensboom, 
de blinde engel van de dood. 
 
Hij flitst, nog sneller dan het licht, 
over aardes aangezicht, 
hij zal de bloem der bloemen slaan. 
 
Hij zal in blinde vaart mij ook 
vangen, wurgen, oog in oog- 
mijn lichaam wordt een sliertje rook. 
 
Niet beter dan ons voorgeslacht 
zijn wij allen, een voor een 
verdwijnend in de diepste nacht. 
 
Laat mij vandaag nog leven blijven, 
ik heb nog zoveel op te schrijven, 
ik wil de liefde nog bedrijven.  
 
Ik wou nog nieuwe kinderen baren, 
en hoge zeeën overvaren- 
ik leefde nog pas weinig jaren. 
 
En laat nog eens de zomer komen, 
dat appels rijpen aan de bomen- 
en dan september en oktober. 
 
 
 

 
 
 
De akker leeg, natuur voldragen. 
Het roestig blad, de dunne hagen. 
De felle komst der winterdagen. 
 
Maar rond de vuren die dan branden: 
laat al mijn liefsten bij elkander, 
de een nog liever dan de ander. 
 
Zo bidden wij dan, groot en klein, 
dat wij in vrede mogen zijn, 
te midden van wat brood en wijn. 
 
En dat niet één in onze buurt 
van pijn en eenzaamheid verzuurt. 
En dat de dood geen leven duurt. 
 
En dat een nieuwe lente treedt 
te voorschijn, licht en groen gekleed, 
zoals ik nog van vroeger weet. 
 
En als die blinde komt gesneld 
met grote stappen over ‘t veld, 
dat dan alleen nog liefde telt. 
 
Hoe zal het zijn wanneer ik ooit 
als aarde-stof ben uitgestrooid? 
Mijn liefde, jou vergeet ik nooit. 
 
 
 
 
Door ds. Ale Pietersma in de dienst 
van 15 april 2018 voorgelezen. 
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TUIN EXCURSIE 
Op zondag 10 juni zijn we met veel mensen uit onze kerk op bezoek 
geweest bij de bloemen- en groententuin van Gerrit Lubben.  
Tjonge ….. wat een mooie tuin heeft hij, echt een hele mooie tuin.  
Hij heeft allerlei groentes in zijn tuin staan zoals sla, bieten, bonen en 
nog veel meer. Hij heeft heerlijke aardbeien en frambozen.  
Gerrit heeft, waar wij bij stonden, aardappels uit de grond gehaald.  
In een door hem zelf gemaakt bultje met grond groeien de asperges. 
Ze hebben heerlijk ruikende lavendel in de tuin en mooie bloemen.  
 

Gerrit, dank je wel voor de leuke rondleiding door de tuin. 
 

Steven Heideveld 
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COLLECTE OPBRENGSTEN  
14-05-18 Koffie               €    43,50  
20-05-18 Kerk in Actie / Zending          €  233,91  
20-05-18 Diaconie, Stichting Hart voor Zwolle    €  195,15  
27-05-18 Diaconie              €  178,20  
27-05-18 Kerk                €  151,60  
03-06-18 Diaconie Avondmaalscollecte       €  136,09  
03-06-18 Kerk                €  137,13  
03-06-18 Berkumstede Diaconie Avondmaalscollecte  €  127,50  
10-06-18 Kerk in Actie / Werelddiaconaat      €  175,75  
10-06-18 Jeugd               €  139,50  
11-06-18 Koffie                €    47,50  
 
 
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. 
“Hoofdhofgemeente inzake collectebonnen”, waarna u de bonnen 
krijgt thuisbezorgd. 

- Levertijd is maximaal 3 weken. 
College van Kerkrentmeesters, 

Gerard Gerritsen 
 
 
 
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 
 
AGENDA 
08-07  Schrijfactie Amnesty International, 
   in de hal van de kerk, na de morgendienst 
 
08-07  E-meeting, de Hoofdhof         09.30 uur  
    

 
KOPIJ DE HOOFDHOF 
Het volgende kerkblad verschijnt op 30 augustus 2018 en bevat 
gegevens over de maand september 2018.  
U kunt uw kopij inleveren bij de heer J. Wagteveld, Eikenlaan 37, 
8024 CA, tel. 45 47 233 tot uiterlijk maandag 20 augustus 2018. 
 
De redactie verzoekt u vriendelijk uw berichten schriftelijk in te leveren 
via e-mail: jaapwagteveld@hotmail.com 
 

http://www.hoofdhof.nl/
mailto:jaapwagteveld@hotmail.com

