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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 3 juni    Heilig Avondmaal   
9.30 uur       Ds. L.A. Burggraaff 
Organist       Henk Hoeksema 
Muzikale medewerking  Gerben Grotenhuis, saxofoon 
1e Collecte      Voor de Diaconie/De Herberg Pastoraal   
         Diaconaal Centrum Oosterbeek 
2e Collecte      Voor de Kerk 
15.00 Berkumstede (H.A) Ds. L.A. Burggraaff 
Organist       Henk Hoeksema 
Collecte       Voor de Diaconie 
 
Zondag 10 juni 
9.30 uur       Ds. L. van den Broeke uit Kampen 
Organist       Gert de Jong 
1e Collecte      Kerk in Actie: Werelddiaconaat 
2e Collecte      Voor de Jeugd 
 
Zondag 17 juni 
9.30 uur       Ds. S. Zijlstra uit Heemstede 
Organist       Gert de Jong 
Muzikale medewerking  Promise o.l.v. Joke Hooikammer 
1e Collecte      Binnenlands Diaconaat: de Bres, Zwolle  
2e Collecte Voor de Bloemen 
 
Zondag 24 juni    
9.30 uur       Ds. E.B. van Houte uit Heino 
Organist       Gert de Jong 
1e Collecte      Voor de Kerk 
2e Collecte      Voor de Diaconie 
19.00 uur      Vesper 
Piano        Jaco Lips 
 
Zondag 1 juli    
9.30 uur       Ds. H. Torenbeek uit Emmeloord 
Organist       Fred Pals 
1e Collecte      Voor de Diaconie 
2e Collecte      Voor de Jeugd 
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AMNESTY INTERNATIONAL 
Zondag 10 juni 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 
Op zondag 10 juni a.s. hoopt dr. C. (Leon) van den Broeke uit 
Kampen, bij ons voor te gaan. Zijn geboortedatum is 12 juli 1966. 
Dr. Van den Broeke is sinds 2016 Universitair Docent Kerkrecht aan 
de Theologische Universiteit te Kampen. Daarvoor heeft hij de 
gemeenten Bakkeveen, Biggekerke-Meliskerke, Sint Pancras en 
Amsterdam (predikant met bijz. opdracht) gediend. 
Ook is hij voorzitter Centrum voor Religie en Recht van Vrije 
Universiteit Amsterdam. 
 
Ds. Sicco Zijlstra uit Heemstede, tel. 023-5246169, gaat voor in de 
dienst van zondag 17 juni a.s. Sinds 2006 is hij predikant van de 
Pelgrimkerk in  Haarlem-West. Ds. Zijlstra is geboren op 17 december 
1961. 
 
Zondag 24 juni kunt u mw. ds. E.B. van Houte uit Langeslag/Heino, 
tel. 038-4265021, als predikant verwachten. Sinds oktober 2011 staat 
ds. Van Houte in de gemeente Langeslag-Heino. Zij is geboren op 24 
oktober 1970. 

Kerkelijk Bureau / Klazien Helder 
 
COLLECTE 10 JUNI 2018 WERELDDIACONAAT 
Bijenhouden biedt Guatemalteekse jongeren een toekomst 
Guatemala kent veel geweld en corruptie, mede door de gruwelijke 
burgeroorlog die het land decennia lang teisterde. De sociale en 
economische ongelijkheid in het land zijn groot. Vooral jongeren die 
tot de Maya-bevolking behoren hebben nauwelijks toegang tot 
onderwijs en weinig kans op werk.  
De organisatie Vredescentrum Barbara Ford biedt deze jongeren een 
vakopleiding, bijvoorbeeld tot imker of een opleiding textiel 
bedrukken. De organisatie brengt de jongeren vervolgens samen in 
coöperaties, waarbij ze gezamenlijk een onderneming starten.  
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Ook leert de organisatie jongeren op te komen voor hun rechten. 
Jongeren krijgen zo een unieke kans om een eigen inkomen te 
verwerven en hun levensomstandigheden structureel te verbeteren. 
Dit jaar wil het Centrum 80 jongeren een vakopleiding bieden en 400 
jongeren trainen in (mensen)rechten.  
 

Namens de ZWO-commissie, 
Carien Veenema 

 
VAN DE DIACONIE 
In de maand juni doet de diaconie een beroep op u voor de volgende 
collectes: 
 
Zondag 3 juni a.s. / De Herberg Pastoraal Diaconaal Centrum 
Oosterbeek 
Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in Oosterbeek is een 
tijdelijk huis en biedt geestelijke begeleiding aan individuele 
gemeenteleden die, om wat voor reden ook, even afstand willen 
nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op 
levensvragen. 
De Herberg is een plek om tot rust te komen. De gasten worden 
geholpen om hun evenwicht in het leven te hervinden. 
Dit jaar bestaat De Herberg 25 jaar, een jubileumjaar. 
 
Zondag 17 juni a.s. / De Bres Zwolle en de bloemen  
We vragen op deze zondag uw aandacht voor de Bres, het 
inloophuis,  in Zwolle. Het is te vinden aan Heiligeweg 1 in Zwolle. 
In onze hectische samenleving raken nogal wat mensen tussen wal 
en schip. Vaak spelen werkloosheid, gebrek aan inkomen of 
psychische beperkingen een rol. Vereenzaming en uitsluiting liggen 
op de loer. Voor deze mensen kan het inloophuis een rustpunt zijn. 
 
De opbrengst van de tweede collecte is voor de bloemen in de kerk. 
 
Zondag 24 juni a.s. / eigen diaconie  
Op deze zondag wordt er gecollecteerd voor de eigen diaconie. 
 

Namens de diaconie, Miny Veenema 
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VERANTWOORDING DIACONIE 
In de ochtenddienst van 18 maart werd er gecollecteerd voor uw 
eigen diaconie, de opbrengst van deze collecte was € 132,85. 
In het mei nummer van ons mededelingenblad staat onder collecte 
opbrengsten o.a. vermeld dat de opbrengst van de diaconie collecte 
gehouden op 15 april € 226,87 is geweest. Dit is niet helemaal 
correct, want in dit bedrag is begrepen € 68,32 voor een andere 
bestemming, wat inhoudt dat het netto bedrag van de gehouden 
collecte € 158,55 is geweest. 
Op 15 april is er eveneens een bloemencollecte gehouden, de 
opbrengst hiervan is € 131,45 is geweest. Voor dezelfde bestemming 
is op 3 april ook nog een gift binnengekomen vanuit de gemeente 
groot € 20,00. 
Op 23 april jl. ontving de penningmeester van de Voedselbank uit 
Zwolle een schrijven waarin de Hoofdhofgemeente werd bedankt voor 
de ondersteuning aan haar gegeven in 2017. 
De gehouden collecte op 23 april voor de St. Present gaf een bedrag 
te zien van € 169,90, met een aanvulling vanuit de eigen middelen 
van de diaconie is € 200,00 overgemaakt naar dit doel. 
De collecte gehouden op 29 april voor uw eigen diaconie gaf een 
bedrag te zien van € 183,21.  
 
Namens de diaconie en de doelen waarvoor is gecollecteerd, weer 
een heel hartelijk dank voor al deze gaven vanuit een meelevende 
gemeente. 

Jan Visscher, penningmeester 
 
VERVANGING VAKANTIE  
In de maand juni kunt u in geval van crisispastoraat contact opnemen 
met Theo Zijlstra, tel. 038 – 4551725. 
Bij onverhoopt overlijden kan de familie contact opnemen met Jaap 
Wagteveld, tel. 038 - 4547233.  

Uw pastoraal medewerker,  
Desiree Lips 
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VAN DE ZWO-COMMISSIE 
In de dienst van 29 april jl. hebben Henk en Anne-Mieke Spaan iets 
verteld over het project van Kerk in Actie in Rwanda, waar zij als 
uitgezonden medewerkers naar toe gaan. Zij stuurden mij de 
onderstaande mail die voor zich spreekt: 
 
“Het was fijn en goed om afgelopen zondag bij jullie in de dienst te 
mogen zijn. We hebben het als heel hartelijk en een warm welkom 
ervaren. Dank daarvoor! 
 
We hebben het kort nog even gehad over het plaatsen van de 
contactgegevens in het kerkblad. Nu ging het best snel volgens mij 
voor het merendeel van de kerkleden. Hierbij de contactgegevens: 
 
Wij zijn te volgen via: 
1. De website van Kerk in Actie: Projecten ---> Uitgezonden 

medewerkers.  
Door te abonneren op onze weblog komt alle informatie over ons 
gelijk binnen in uw eigen mail. 

2. Onze eigen weblog: www.spaan2rwanda.wordpress.com.  
Ook hierop is abonneren mogelijk. Rechts onder in het 
beginscherm staat een knopje "volgen". Door hierop te klikken en 
uw mailadres op te geven komt ook alle informatie in uw eigen 
mail. 

3. Via Facebook: Spaan Rwanda.  
Door u aan te melden als vriend word je gelijk volger en wordt alle 
informatie zichtbaar. 

 
We hopen dat veel mensen ons willen volgen. 
Hartelijke groet, 

Henk & Anne-Mieke” 
 

Op de weblog van Kerk in Actie zijn twee data vermeld van 
uitzenddiensten, nl. 24 juni en 8 juli a.s.  
De eerste vanuit de classis Franeker/Leeuwarden en de dienst vindt 
plaats in de kerk van Tzummarum-Firdgum om 13.00 uur. 
De tweede uitzenddienst is vanuit de Protestantse Gemeente in 
Zutphen. Kerk en tijdstip worden later nog vermeld. 

http://www.spaan2rwanda.wordpress.com/
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Uiteraard is een ieder die dat wil van harte welkom om hierbij 
aanwezig te zijn. 
 
Op 25 juli a.s. vertrekken zij met hun twee kinderen naar Rwanda. 
Wij houden u ook via ons contactblad op de hoogte. 

 
Carien Veenema,  
ZWO-commissie 

 
ST. MUZIEK MET EEN PLUS  
IN DE HOOFDHOF 
Slotconcert en nieuw seizoen  

 Afsluiting seizoen 2017-2018 Kent u dat 
gevoel? Na afloop van een feestje slaak je een zucht, omdat je het 
jammer vindt dat het voorbij is. Je hebt ernaar uitgekeken, ervan 
genoten, en dan ineens is het verleden tijd…  

Zo ongeveer voelt het bestuur van Muziek met een Plus zich, 
terugkijkend op een geweldig slotconcert en een zeer geslaagd 
seizoen. Dat slotconcert was toch wel de kroon op het werk, zonder 
de andere concerten tekort te willen doen. Het Thomas-orkest zorgde 
voor een ongelooflijke dynamiek op die laatste zondagmiddag. De 
dirigent had misschien wel gedacht dat alle goede dingen in drieën 
komen, want hij zorgde voor een afwisselend en toegankelijk 
programma, regelde een topsolist en speelde zelf op zijn saxofoon de 
sterren van de hemel. De herkenbare muziek van o.a. Michael 
Jackson en tijdgenoten, de onnavolgbare improvisaties op trompet 
door Teus Nobel, de informatieve en vaak grappige uitleg bij de 
muziek, het betrouwbare orkest dat met zichtbaar plezier speelde… 
het was gewoon schitterend! Daarnaast zagen we opnieuw hoe 
geschikt deze zaal is voor dit soort optredens. Dat de akoestiek 
uitstekend is wisten we al, maar afgelopen seizoen hebben we ook 
het één en ander kunnen doen aan podium aankleding, en daarover 
zijn we ook erg tevreden.  

Seizoen 2018-2019. 
Traditioneel wordt bij het slotconcert het programmaboekje voor het 
nieuwe seizoen uitgedeeld. Ook op 13 mei konden we met trots ons 
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nieuwe programma presenteren. Mocht u het ook in huis willen 
hebben, dan kunt u het in de hal van de Hoofdhof vinden of bestellen 
via muziekmeteenplus@gmail.com . Dit mailadres is er ook voor het 
doorgeven van uw eigen mailadres wanneer u graag onze 
nieuwsbrief via mail wilt ontvangen. Zo bent u altijd op de hoogte van 
de nieuwste ontwikkelingen.   
We zijn bijzonder trots dat we enkele grote namen uit de 
muziekwereld mogen ontvangen in seizoen 2018-2019. We starten 
met Wishful Singing; vijf professionele zangeressen die een breed 
repertoire aan vocale muziek brengen. Zij zijn regelmatig op tv te zien 
en maakten afgelopen jaar een album met Gregoriaanse muziek in 
samenwerking met Herman Finkers. Kijkt u vooral eens op YouTube 
om een indruk te krijgen van hun fenomenale stemmen en dito 
podiumpresentatie.  
Daarnaast hebben we uiteraard weer een Meezing Mattheus gepland. 
Er wordt een projectkoor gevormd dat onder leiding zal staan van 
Martien Hovestad. Nog meer delen uit de Mattheus Passion zullen 
mee te zingen zijn en gelukkig is ook Jan Visser weer van de partij om 
alles op passende wijze aan elkaar te vertellen.   
Verder kunt u genieten van het jonge en ambitieuze Libero 
Strijkorkest, de enthousiaste musici van de Meander Bigband, 
contrabassist James Oesi met zijn professionele ensemble, nog meer 
vocale hoogstandjes, maar dan door mannen: The Gents, en nog 
meer instrumentale schoonheid door fluitiste Marjolein de Wit en haar 
muzikale vrienden. Het wordt weer een feest!  
Bent u een trouwe bezoeker van Muziek met een Plus, dan kunt u 
een passe partout bestellen tegen een aantrekkelijke korting, zodat u 
niets hoeft te missen van deze bijzondere concertserie. Bent u een 
echte fan, dan wilt u misschien wel vriend worden voor € 30,- per 
seizoen en daarmee allerlei exclusieve extra’s ontvangen.  
U vindt alle informatie op www.muziekmeteenplus.nl of u stuurt een  
mail naar muziekmeteenplus@gmail.com. Van harte welkom!  
 

Namens het bestuur van Muziek met een Plus,  
Jantine Kramer 

 
 
 

mailto:muziekmeteenplus@gmail.com
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EXAMENKANDIDATEN GEZOCHT! 
Net als voorgaande jaren willen we graag inventariseren wie er 
examens doen. Wij steken deze bikkels graag een hart onder de riem 
en bieden iedereen na afloop een presentje aan.  
Hiervoor vragen wij jouw en uw hulp: doe jij examen of ken jij iemand 
uit de gemeente die examen doet (een zoon of dochter, vriendin of 
vriend, buurman of -vrouw etc), dan vragen we je dit door te geven. 
Zo hopen we een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van alle 
examenkandidaten van dit jaar. 
Graag even een mailtje naar: h.schroder@protestantsekerk.nl 
Of zet de naam van de examenkandidaat op de lijst die hangt op het 
bord op in de hal. 
Hetzelfde geldt voor ‘overstappers’; kent u een gemeentelid dat deze 
zomer afscheid neemt van de basisschool en de overstap maakt naar 
de brugklas? We horen het graag via bovenstaand mailadres. 
 
DIACONALE REIS 
Al vele jaren bestaat er een Oost-Europa Commissie, die nauwe 
banden heeft met o.a. projecten in Roemenië. Voor jongeren biedt dit 
de mogelijkheid één of meerdere van deze projecten te bezoeken.  
Zo is er een mogelijkheid mee te werken op een zorgboerderij, 
kinderwerk te doen, of te helpen bij klus- en bouwprojecten. Een mix 
zal het zijn tussen het bieden van praktische hulp, maar zeker ook 
ontspanning! We zullen kennismaken met de cultuur en de mooie 
landschappen. De reis zal plaatsvinden aan het begin van de 
zomervakantie, tussen ongeveer 20 en 31 juli 2019.  
 
Vanaf oktober starten we met de voorbereidingen; op vrijdagavond 12 
oktober nodigen we geïnteresseerden jongeren uit voor een bijeen-
komst, om 19:00 uur in de Hoofdhof.  
We zullen vervolgens ongeveer eens in de twee maanden 
samenkomen om de reis voor te bereiden en ook acties te doen 
waarbij we het bedrag dat nodig is voor de reis inzamelen.  
Hierbij moet je denken aan € 200,00  p.p. in totaal, waarbij je € 100,00 
zelf bijdraagt en de andere helft d.m.v. leuke acties bij elkaar 
sprokkelt. Geld mag echter nooit een bezwaar zijn niet mee te gaan! 
Is dit een probleem, kun je dit (in vertrouwen) melden bij ons en dan 
wordt er wat geregeld.  

mailto:h.schroder@protestantsekerk.nl
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In principe is zo’n reis voor jongeren van 16 jaar tot ongeveer 25 jaar, 
maar in overleg is veel mogelijk. Dus, ben je jonger, of ben je een 
vader of moeder en wil je meer informatie, neem gerust contact met 
ons op.  
Hetzelfde geldt voor mensen die het leuk vinden op één of andere 
manier betrokken te zijn bij dit project, bijvoorbeeld in de rol van 
begeleider tijdens de reis!  
Iedereen, of je nu betrokken bent bij een kerk of niet, nodigen we uit 
mee te gaan. Samen een reis ondernemen is vaak een leuke, 
gezellige, onvergetelijke, invloedrijke ervaring. Je kunt voor meer 
informatie of vragen contact opnemen via de e-mail:  
jongerenreiszwolle@gmail.com   

Groet,  
Willem Wilbrink (jeugdwerker Sionskerk,  

Gerita de Visser (jeugdouderling Sionskerk)  
en Heidi Schröder  

 
ZWANGERSCHAPSVERLOF HEIDI SCHRÖDER 
Vanaf Pinksteren, het weekend van 18 mei, tot 24 september 2018, 
heb ik zwangerschapsverlof en aansluitend vakantie. Mijn e-mail 
wordt tijdelijk overgenomen door Margriet Vogel. Het kan zijn dat een 
reactie even laat wachten, zeker bij niet-dringende zaken. 
In deze periode, die voor het jeugdwerk vrij rustig is vanwege de 
zomervakantie, zullen enkele van mijn activiteiten stil liggen of 
overgenomen worden door anderen.  
 
SAVE THE DATES! 

 Zondag 24 juni: Meet, eat & geniet: zomerse afsluiting, met Edith 
 Appelhof. 

 Zondag 8 juli 9:30: E-meeting, gastspreker is Josee Veldkamp uit 
 Gramsbergen.  

Ook vindt het ‘overstapritueel’ tijdens deze E-meeting plaats; o.l.v.  
ds. Burggraaff wordt er aandacht besteed aan de kinderen die naar 
de brugklas gaan  

 Zondag 16 september 9:30 uur: E-meeting, met als gastspreker 
 Eisse Noordhof van Youth for Christ Zwolle. 

 Vrijdagavond 12 oktober: bijeenkomst voor jongeren tussen de 16 
 en 25 jaar die mee willen met de diaconale reis. 

mailto:jongerenreiszwolle@gmail.com
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 Donderdagavond 8 november: ‘kerk en kroeg’; drankje en 
 ontmoeting in het café voor jongeren tussen de 16 en 25 jaar. 

 Zondag 18 november 12:00 uur tot 14:00 uur: Kliederkerk (voor   
  kinderen in de basisschoolleeftijd, ouders en grootouders). 
 

Heidi Schröder 
 
ROMMELMARKT 2017 
Op zaterdag 21 april werd weer de jaarlijkse Berkumse rommelmarkt 
gehouden in de Hoofdhof.  Na een hele week hard werken stond op 
zaterdag alles klaar en was iedereen paraat om zoveel mogelijk te 
verkopen.  
Na afloop konden we aan Kind in beeld € 2.200,00 overmaken en aan 
de beide andere goede doelen, de wensboom in Berkumstede en de 
dierenweide in Berkum elk €1.100,00.  
Een resultaat waar we zeer tevreden mee zijn. 
 
Op 31 mei evalueren we met alle vrijwilligers het geheel om 19.30 uur 
in de Ichthuskerk. Dan zullen ook de bedragen symbolisch 
overgedragen worden aan de vertegenwoordigers van de drie goede 
doelen. 
 
We bedanken nogmaals alle vrijwilligers die hebben meegeholpen 
met het inzamelen, transporteren, selecteren, op de goede plaats 
zetten, het prijzen en tenslotte het verkopen van de spullen. Maar ook 
degene die het rad van avontuur tot een succes maakten, die hielpen 
bij het veilen van de mooie spullen, het bakken van cakes, de 
catering, de lekkere hamburgers, teveel om op te noemen. 
 
Het was een zeer gezellige en soms vermoeiende week waarin werd 
gewerkt maar ook veel werd gelachen met elkaar.  
En het is elk jaar weer bewonderenswaardig dat na ongeveer twee 
uur alles weer opgeruimd en schoon is.  
En nu op naar de boekenmarkt in het najaar. 
 

Met hartelijke groet namens het bestuur, 
Jan Flokstra 
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HOOFDHOF-REISJE 2 MEI 2018 
 
Met chauffeur Klaas en gids Dick en 40 deelnemers in de bus aan de 
Erasmuslaan vertrekken we om 's middags één uur naar het zuiden 
richting VERRASSING!  
 
Het eerste markante punt was Het Engelse Werk dat we links lieten 
liggen. We leerden van Dick dat het vóór 1800 een militair Fort was. 
Omdat het buiten gebruik was is het geschonken aan de gemeente 
Zwolle Die hebben er een park in Engelse landschapsstijl van 
gemaakt. Vandaar de naam. 
 
De Zuiderzeestraatweg is in 1830 aangelegd voor 700.000 gulden 
van de IJssel tot Amersfoort. Tot 1900 is op 14 punten tol geheven. 
Langs deze route staan veel kastelen en landgoederen. 
Oldebroek bestaat al sinds 1130 en de Lambertuskerk is van 1497. 
Een van de oudste dorpen op de Veluwe is Doornspijk. De naam 
komt van de Germaanse god Thor en spijk is een brug met planken 
en graszoden. 
Bij Nunspeet gingen we richting Elspeet. Elspeet komt van Oud 
Speet. Speet is een ontginning. 
Nunspeet is dus de Nieuwe Ontginning. We passeren het Pauwen-
kasteel Staverden (1477). 
Hoe is het mogelijk dat dit kasteel midden in de bossen, Stadsrechten 
heeft?  
Garderen stamt uit 1050. De pastoor is bij de reformatie protestants 
geworden; vandaar de protestantse gemeenschap. Via Voorthuizen 
naar Barneveld naar het Borduurmuseum, het enige in Nederland.  
“Het Losse Steekje” waar we om 14.40 uur aankwamen. 
 
Met koffie of thee en een koek met slagroom werden we welkom 
geheten. De gastheer gaf een uitgebreide presentatie met beelden en 
voorbeelden, teveel om op te noemen. Op de bovenverdieping werd 
houtsnijwerk gepresenteerd.  
Opmerkelijk is dat borduren is uitgevonden en uitgevoerd door 
mannen. Later ook door vrouwen uiteraard. 
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Om vijf uur vertrekken we weer via nostalgische routes over de 
Veluwe (Kootwijk, Apeldoorn, Vaassen) naar De Keet van Heerde. 
Door wel vier omleidingen heeft het wel langer geduurd dan het plan 
was maar na een lekkere buffetmaaltijd kwamen we om acht uur weer 
aan bij de Hoofdhof. 
 
Met bijzondere dank aan Barend ten Have en Anne Schippers en 
natuurlijk onze gids Dick Smilde voor de goede zorgen. 
 

Verslaglegging:  
Henk Hoeksema 

 
COLLECTE OPBRENGSTEN   
22-04-18 PKN Eredienst  €  161,46  
22-04-18 Diaconie / Stichting Present  €  169,90  
22-04-18 Vesper  €    14,00  
29-04-18 Kerk  €  176,55  
29-04-18 Diaconie  €  183,21  
30-04-18 Koffie  €    33,00  
06-05-18 Kerk  €  166,27  
06-05-18 Jeugd  €  131,48  
10-05-18 Diaconie  €    75,90  
13-05-18 Diaconie / Dorcas  €  187,40  
13-05-18 Kerk  €  142,45  
14-05-18 koffie  €    43,50  
 
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 
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ZAALRESERVERING 
Voor het reserveren van een zaal, bijv. voor uw vergadering, 
bijeenkomst of receptie, verzoeken wij u, bij voorkeur per mail, 
contact op te nemen met de koster/beheerder, mw. Truus van Well.  
Het mailadres is: hoofdhof@gmail.com 
Ook kunt u gebruik maken van het reserveringsformulier in de hal 
van de kerk bij het publicatiebord. 
 
Wilt u bij aanvraag en/of reservering de volgende gegevens 
opgeven/noteren: 
- commissie/groep       
- tijdstip aanvang en einde 
- datum         
- wel/geen koffie c.q. thee 
- aantal personen       
- eventuele zaalopstelling 
- naam, telefoonnummer aanvrager   
- zo mogelijk e-mailadres. 
 
Mocht uw aanvraag een reserveringsprobleem geven, dan wordt er 
contact met u opgenomen om een oplossing te vinden. 
 
Digitale agenda 
Op de website van de Hoofdhofgemeente (www.hoofdhof.nl) wordt 
een digitale agenda bijgehouden, zodat u bij het plannen van een 
datum voor een bepaalde activiteit kunt nagaan of op dezelfde dag of 
in hetzelfde weekend een vergelijkbare activiteit in het centrum plaats 
vindt. 
Het bijhouden van deze agenda wordt door de beheerster gedaan in 
samenwerking met de websitebeheerder. 
 

College van Kerkrentmeesters 

mailto:hoofdhof@gmail.com
http://www.hoofdhof.nl/
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REIS DOOR DE BIJBEL 
 
Als je gelovig bent, leef je tussen Genesis en de Openbaringen  
en op reis door de Bijbel onderga je heel veel verschillende 
ervaringen.  
 
De eerste vijf boeken van het Oude Testament vormen samen de wet.  
In Genesis wordt het verhaal van de Schepping prachtig en beeldend 
uiteengezet.  
 
In Exodus krijgen we de tien geboden, in steen gegraveerd.  
Maar ondanks die regels gaat er toch heel wat verkeerd.  
 
Met de tien woorden is het leven geen dropping meer, waardoor je in 
het duister rond moet wandelen,  
maar een speurtocht met heldere aanwijzingen, waar je naar kunt 
handelen. 
  
Na de vijf van de wet, volgen negen historische boeken.  
Daarin kun je de Richteren en de eerste Koningen opzoeken.  
 
Dan volgen de poëtische boeken, ook weer vijf in getal.  
Waarom ze zo heten lees je in Job, Psalmen, Spreuken, Prediker en 
in Hooglied bovenal. 
  
Maar ze lopen ook over van wijsheid waar we veel van kunnen leren. 
In de Psalmen en het Hooglied staat hoe je God en elkaar kunt eren.  
 
Van de profetische boeken zijn er in totaal zeventien.  
Van profeten werd gezegd dat zij de toekomst konden zien.  
 
God gaf hun de opdracht een boodschap door te geven.  
Dat het volk moest veranderen en weer naar Zijn geboden moest 
gaan leven.  
 
Tussen het Oude en Nieuwe Testament ligt een tijd van meer dan  
400 jaar.  
Maarten Luther plaatste de “apocriefe” boeken daar.  
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Dan komen we bij het Nieuwe Testament, dat begint met de vier 
evangelisten.  
Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes waren degenen die het meest 
van Jezus wisten. 
  
In de Handelingen der apostelen wordt het goede nieuws verder 
verspreid.  
Vervolgens verschijnt in eenentwintig brieven het evangelie bijna 
wereldwijd.  
 
Paulus schreef er dertien aan  diverse gemeenten en aan mensen die 
hij kende.  
De schrijver aan de Hebreeërs is een grote onbekende.  
 
Rest dan nog de overige zeven; die zijn door Jakobus, Petrus, 
Johannes en Judas geschreven.  
 
Dat brengt ons bij het laatste en waarschijnlijk ook wel het moeilijkste 
bijbelboek. 
Daarin gaan we bij Johannes op het eiland Patmos op bezoek.  
 
God gunt hem visioenen om het einde der wereld te zien  
en daar tóch kracht uit te putten en vertroosting bovendien.  
 
Wij mogen God ook vragen, als we weer eens zijn verdwaald,  
blijf bij ons Heer, want het is tegen de avond en de dag is reeds 
gedaald.  
 
Net als Johannes mogen wij geloven, tegen alle onheil in, dat ons 
aardse eind geen einde is, maar een hemels nieuw begin! 
 
 

Bron onbekend 
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Wat vrolijk over U geschreven staat 

 

 
Wat vrolijk over U geschreven staat: 

dat Gij zijt de gloed van al wat leeft, 

de ziel die vonkt of als een brand uitslaat, 

de adembron die ons te drinken geeft. 

 

 

 

Wat vurig staat geschreven: dat Gij komt 

‘redden wat verloren is’, dat woord, 

dat Gij het hart hebt, ogen, dat Gij hoort, 

‘Ik zal er zijn’, zonsopgang, nieuw verbond – 

 

 

 

Dat hoge woord, geschreven wit op zwart, 

trouw van trouw, hoe heeft het ons bevrijd, 

beschaamd, vervoerd, getroost, dan weer getart. 

Hoe dorsten wij te weten wie Gij zijt. 

 

 

Huub Oosterhuis 
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AGENDA 

10-06  Schrijfactie Amnesty International, 
   in de hal van de kerk, na de morgendienst 
24-06  Meet, eat & geniet: zomerse afsluiting 
 
08-07  E-meeting, de Hoofdhof         09.30 uur  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KOPIJ DE HOOFDHOF 
Het volgende kerkblad verschijnt op 28 juni 2018 en bevat gegevens 
over de maanden juli/augustus 2018.  
U kunt uw kopij inleveren bij de heer J. Wagteveld, Eikenlaan 37, 
8024 CA, tel. 45 47 233 tot uiterlijk maandag 18 juni 2018. 
 
De redactie verzoekt u vriendelijk uw berichten schriftelijk in te leveren 
via e-mail: jaapwagteveld@hotmail.com 
 

mailto:jaapwagteveld@hotmail.com

