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DE HOOFDHOF BERKUM 

predikant:       Ds. J.M. Rohaan-Bisperink,  
      Boogmakerstraat 27, 8043 AP Zwolle 
      dsmarijnrohaan@gmail.com           tel.  06-53203778  
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:     dhr. B. Dingjan         tel.  038-2001100 

 

KERNTEAM PASTORAAT 

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

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

 

KERKTELEFOON 

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

LITURGIE GROOT LETTERTYPE 

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

KOFFIEDRINKEN 

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

BANKREKENINGNUMMERS                           
Hoofdhofgemeente Zwolle            Rabobank:  NL71RABO 0377350893    
Hoofdhofgemeente inzake collectebonnen          Rabobank   NL50RABO 0313543216 
Diaconie PGB De Hoofdhof Zwolle          Rabobank:  NL58RABO 0387380442 
Diaconie Hoofdhofgemeente Zwolle t.b.v. ZWO  Rabobank:  NL05RABO 0373710992 
Kernteam Jongeren Hoofdhofgemeente Zwolle   ABNAMRO:NL49ABNA 0584963319  

mailto:dsmarijnrohaan@gmail.com
mailto:phelder@home.nl
mailto:hoofdhof@gmail.com
mailto:jaapwagteveld@hotmail.com
mailto:w.meulen@home.nl


3 
 

 

KERKDIENSTEN 
 

Zondag 2 juni    Heilig Avondmaal 
9.30 uur       Ds. P. Wolthaus uit Zutphen 
Organist       Jan Post 
1e Collecte      Voor de Diaconie /Stichting Present Zwolle   
2e Collecte      Voor de Jeugd 
Jeugd       Kindernevendienst 
15.00 uur Berkumstede Ds. M. Hukubun  
Organist       Dhr. B. van der Linde 
 

Zondag 9 juni    Pinksteren    
9.30 uur       Ds. M. Rohaan 
Muzikale medewerking  Brassband David 
1e Collecte      Kerk in Actie: Chinese Bijbelverspreiding  
2e Collecte      Voor de Kerk 
Jeugd       Kindernevendienst. 
 

Zondag 16 juni 
9.30 uur       Ds. A. Pietersma uit Zwolle 
Organist       Robert Helder 
1e Collecte      Voor de Diaconie 
2e Collecte      Voor de Bloemen 
Jeugd       Kindernevendienst 
 

Zondag 23 juni 
9.30 uur       Ds. D. Wolters uit Vollenhove 
Organist       Jan Post 
1e Collecte      Werelddiaconaat:  

Steun Vergeten vluchtelingen in Nigeria 
2e Collecte      Voor de Kerk 
Jeugd       Kindernevendienst  

 

Zondag 30 juni 
9.30 uur       Ds. W. P. Ferguson uit Zwolle 
Organist       Robert Helder 
1e Collecte       Voor de Diaconie/Projecten in Roemenië 
2e Collecte      Voor de Jeugd 
Jeugd       Kindernevendienst 
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Zondag 7 juli     E-meeting 
9.30 uur       Ds. M. Rohaan 
Organist          Gert de Jong 
Uitgangscollecte      Binnenlands Diaconaat 
19.00 uur      Vesper 
Piano        Gert de Jong 
 
AMNESTY INTERNATIONAL 
Zondag 9 juni a.s. is er 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 juni a.s., waarin het Heilig Avondmaal wordt 
gevierd, kunt u ds. P.D. Wolthaus uit Zutphen als voorganger 
verwachten. 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 16 juni a.s. hoopt ds. Ale Pietersma uit Zwolle, tel. 454 33 
81, in de dienst voor te gaan. 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. D. Wolters uit Vollenhove, tel. 0527-239291 kunt u op zondag 23 
juni a.s. als predikant verwachten. Ds. Wolters staat sinds juli 2012 in 
de gemeente Vollenhove en heeft daarvoor de gemeente Uitwijk-
Waardhuizen gediend. Hij is geboren op 9 januari 1980. 
 
Zondag 30 juni a.s. hoopt ds. W.P. Ferguson uit Zwolle, tel. 457 89 
98, bij ons voor te gaan. Ds. Ferguson heeft in de gemeenten 
Spannum-Edens-Kubaard (Friesland), Terborg, Ridderkerk, 
Slikkerveer en Alblasserdam gestaan. Hij is sinds 2013 met emeritaat.  
Ds. Ferguson is geboren op 10 augustus 1948. 

 
Kerkelijk Bureau / Klazien Helder 
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PINKSTERCOLLECTE  CHINESE BIJBELVERSPREIDING 
9 juni 2019 
 
In de Chinese provincie Yunnan wonen 800.000 christenen waarvan 
85% tot etnische minderheidsgroepen behoren.  
Veel van deze etnische minderheden hebben geen Bijbel in hun eigen 
taal. Ze hebben slechts een Han-Chinese vertaling van de Bijbel tot 
hun beschikking.  
Eén van die groepen is de Witte Yi, een groep van 67.000 mensen, 
waarvan 60% christen is. Voor hun geloof, maar ook voor hun 
identiteit als minderheid, is het van groot belang dat zij de Bijbel in 
hun eigen taal kunnen lezen.  
Vijf leden van een lokale gemeente werken aan de vertaling van de 
Bijbel. Het Nieuwe Testament is al af. Ze werken nu aan het Oude 
Testament en zijn bij 1 Samuel aangekomen.  
Kerk in Actie steunt naast de Bijbelvertaling voor de Witte Yi ook een 
alfabetiseringsprogramma voor hen.  
 
Met uw bĳdrage aan deze collecte maakt u het mogelijk dat ook de 
overige boeken van het Oude Testament vertaald kunnen worden en 
tevens steunt u wereldwĳd zendingsprojecten van Kerk in Actie.  
 
COLLECTE WERELDDIAKONAAT 
Steun vluchtelingen in Nigeria 
 
Op 20 juni a.s. is het Wereldvluchtelingendag. In ons eigen land 
hebben we soms moeite om vluchtelingen welkom te heten. Maar de 
meeste vluchtelingen worden niet in Europa, maar in hun eigen land 
of regio opgevangen. In Noordoost-Nigeria zijn 1,8 miljoen mensen op 
de vlucht voor het geweld van Boko Haram. De vluchtelingen strijken 
neer in dorpen van mensen, die zelf ook moeite hebben om rond te 
komen. Er is een enorm tekort aan voedsel door armoede, geweld, 
vernielingen en slechte weersomstandigheden.  
Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie wereldwijd 
diaconale partners, zoals in Nigeria waar kerken en hun 
hulporganisaties voedselhulp bieden en hongersnood voorkomen.  
Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 
457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat juni. 
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RODE ROZEN ALS PINKSTERGROET ! 
Zoals bij velen van u bekend, brengen we na de 
Pinksterdienst een rode roos met “het vlammetje” als 
Pinkstergroet naar de bewoners van Berkumstede. 
 
Deze groet was namens onze gemeente en de 
organisatie werd gedaan door leden van de ZWO-
commissie. 
 

Ook gemeenteleden waren, en zijn nu nog steeds, welkom bij het 
uitdelen.   
We verzamelen na het koffiedrinken in de hal van de kerk.  
 
We zijn heel blij u te berichten dat dit jaar ook de Ichthuskerk mee wil 
doen. 
Op Pinksterzondagmorgen staan dan in beide kerken de rode rozen 
te prijken en we brengen ze gezamenlijk naar Berkumstede. 
Het is fijn om ze namens de beide kerken in de wijk te kunnen 
aanbieden. 
 

Namens de ZWO-commissie, 
Carien Veenema 

 
 
 
NIEUWS UIT HET KERNTEAM EREDIENST  
voor de maand juni 2019 
Op Pinksterzondag 9 juni zal Brassband David haar medewerking 
verlenen. 
De Brassband begeleidt alle liederen tijdens de dienst. Er is dan geen 
organist nodig. 
We hopen op een mooie dienst op deze Pinksterzondag met onze 
nieuwe predikant. 
 

Namens Kernteam Eredienst, 
Hans Veenema 
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VAN DE DIACONIE 
In de maand juni doet de diaconie een beroep op u voor de volgende 
collectes: 
Zondag 2 juni a.s. / Stichting Present Zwolle 
De stichting waar we uw aandacht voor vragen is een stichting die 
gelooft dat er mensen zijn die zich in willen zetten voor de ander en 
de samenleving.  
Zij slaan een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en 
mensen die daarmee geholpen kunnen worden.  
De naam Present wil zeggen: er zijn voor de ander, als een cadeau, 
in het hier en nu. We dragen de stichting een warm hart toe.  
 

Zondag 16 juni a.s. / Eigen diaconie en de bloemen 
De eerste collecte deze zondag is bestemd voor de eigen diaconie en 
de tweede voor de bloemen in de kerk. 
 

Zondag 30 juni a.s. / Projecten in Roemenië 
Van 17 juli t/m 27 juli 2019 zal een aantal jongeren van de Sionskerk 
en De Hoofdhof een diaconale reis maken naar Roemenië. Zij zullen 
gaan werken aan twee projecten: bij stichting Noi si Voi, die zich bezig 
houdt met zorg en woonvoorziening voor verstandelijk beperkten. Hier 
zullen klussen worden gedaan zoals koken met en voor ouderen, het 
schilderen van deuren, het verwerken van hout.  
Het tweede project is van stichting Timulazu, een organisatie die 
kansarme jongeren in Roemenië toekomst wil bieden. Timulazu heeft 
een verbouwde staatsboerderij met camping en kinderboerderij, waar 
de jongeren een intensief woon- en werktrainingsprogramma volgen. 

 

Namens de diaconie, 
Miny Veenema 

 
VERANTWOORDING DIACONIE 
De opbrengst van de collecte gehouden op 21 april jl., 1e Paasdag, is 
geweest € 423,05. Dit bedrag wordt door de diaconie verhoogd tot      
€ 1.000,00, en is overgemaakt naar Kerk in Actie en is bestemd voor 
noodhulp in Mozambique, Zimbabwe, en Malawi vanwege de cycloon 
Idai. Op 28 april jl. is er volgens het rooster gecollecteerd voor de 
eigen diaconie, en was de opbrengst € 137,10. Besloten is dit bedrag  
te verhogen tot € 275,00 en over te maken naar de Stichting Dorcas 
in Andijk ter ondersteuning van haar activiteiten.  
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Naast de hierboven vermelde opbrengst van collectegelden en de 
verschillende bestemmingen zijn er, via een aantal van onze 
wijkcontactdames, ook verschillende giften binnengekomen bij de 
penningmeester.  
Van een gemeentelid is een bedrag ontvangen van € 90,00 met als 
bestemming Jeugd, Bloemen, Diaconie en Kerk. Van een ander 
gemeentelid werd een gift ontvangen van € 25,00 voor de eigen 
Diaconie. Daarnaast werd een gift ontvangen van € 50,00 met als 
bestemming Kerk en ZWO, en tenslotte werd nog een bedrag 
ontvangen van € 20,00 bestemd voor Kerk en Diaconie. 
In bijna alle gevallen wordt als reden opgegeven het niet meer zelf 
kunnen bijwonen van onze kerkdiensten in de Hoofdhof.  
Namens de diaconie ook nu weer hartelijk dank voor alle financiële 
bijdragen die werden ontvangen, waardoor wij als gemeente, met uw 
hulp, ondersteuning kunnen blijven geven aan mensen die hulp, in 
welke vorm dan ook, zo hard nodig hebben.  

Jan Visscher, penningmeester 
 
MUZIEK MET EEN PLUS 
 
Het seizoen 2018/2019 zit er al weer op. We 
kunnen terugkijken op prachtige concerten 
die werden afgesloten met een stijlvol 

optreden van het Britten Jeugdstrijkorkest onder leiding van Loes 
Visser. Blij verrast werden wij door de invulling van de Plus. Die werd 
ingevuld door internationale danser Raoul Dumas en ballerina Astrid 
van Stijn. Onder prachtige klanken van Britten hebben zij al zwierend 
en dansend een mooie voorstelling gegeven van het verhaal van 
Pulcinella. 
Heeft u een en ander gemist…….? 
 
Gelukkig hebben wij alweer voor het komende seizoen 2019/2020 
prachtige ensembles gecontracteerd. Een veelzijdig en bloemrijk 
programma hebben wij weten samen te stellen.  
In het septembernummer van de Hoofdhof zullen wij het nieuwe 
programmaboekje bijsluiten.  
Daardoor krijgt u de gelegenheid om tijdig uw kaarten te bestellen op 
onze website www.muziekmeteenplus.nl 

http://www.muziekmeteenplus.nl/
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Duurt het u te lang? Kijk dan op onze website of in de hal van de 
Hoofdhof. Of wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Stuur een mail naar 
muziekmeteenplus@gmail.com 
 
Is uw nieuwsgierigheid al geprikkeld? 

 

U kunt alvast de volgende data noteren. 
2019              
15 september,  13 oktober, 10 november   
2020 
12 Januari, 9 februari, 8 maart, 29 maart en 10 mei. 
 
Wij hopen u dan weer te mogen begroeten op de zondagmiddag 
vanaf 15.00 uur. 
Muziek met een Plus wenst u een mooie zomer en fijne vakantie toe 
met mooie muziekmomenten. 
 

Namens het bestuur, 
Jaap Wagteveld

 
 
KOFFIEOCHTEND: Kerk voor de ouderen in Berkum 
Woont u in Berkum? Dan bent u van harte uitgenodigd voor een 
koffieochtend in Berkumstede (zaal de Brink) op donderdag 6 juni a.s. 
Tijdens deze ochtend willen we elkaar ontmoeten en met elkaar in 
gesprek gaan over de vraag: Wat verwacht u van de kerk? Als kerken 
willen we samen actief zijn in de wijk. Maar hoe moeten we dat doen? 
Daarover kunt u meepraten. Kerkelijk werker Jeroen Knol zal de 
ochtend leiden. We beginnen om 10.00 uur.  
 

U bent van harte welkom!  
(Met 'kerken' worden bedoeld gemeente De Hoofdhof, de Ichthuskerk 
en de Sionskerk waarmee de Emmaüsgemeente is gefuseerd)  

Kees Bos 
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AAN TAFEL! 
U kunt zich opgeven voor de tweede Aan tafel op zaterdag 22 juni 
(18.00-21.00 uur).  
We eten in kleine groepjes (max. 8 personen). Gezinnen worden 
opgesplitst. 
Graag inschrijven voor 10 juni, per e-mail of via een inschrijfformulier 
in de hal van de Hoofdhof. Vanaf eind mei liggen de formulieren klaar. 

 

In een ontspannen sfeer in gesprek over onderwerpen die met het 
geloof te maken hebben. 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Wilt u bij opgave het volgende vermelden: 

- Naam / namen 
- Adres 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
- Gewenste rol (u mag meerdere rollen aangeven):  

o Gastvrouw / gastheer 
o Gespreksleider 
o Gast  

- Voorstel voor een gespreksonderwerp 
- Dieetwensen / allergie 

 

Hartelijk welkom aan tafel! 

Met vriendelijke groet, Gerben Grotenhuis 

tel. 038-4202819, gerben.grotenhuis@ziggo.nl 
 
ONDERZOEK AANSCHAF EN FINANCIERING VLEUGEL 
Op 2 april jl. heeft de Kerkenraad ingestemd met het voorstel van het 
Kernteam Beheer en Financiën om de aanschaf van een 2e hands 
vleugel te onderzoeken. 

 

De reden daarvoor is dat de kwaliteit van onze huidige piano (bij 
aanschaf al een tweedehands piano) door het intensieve en 
langdurige gebruik achteruit is gegaan. Dit leidt tot vaker stemmen en 
dus kosten en tot klachten van musici bij het gebruik van de piano 
met name bij concerten en soms bij erediensten.   
Voor een betere exploitatie van ons zalencentrum is het bovendien 
een groot voordeel als wij in de beschikbare faciliteiten ook een 
vleugel kunnen aanbieden. Door orkesten en ensembles wordt voor 

mailto:gerben.grotenhuis@ziggo.nl
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het geven van concerten steeds vaker om de beschikbaarheid van 
een vleugel gevraagd. Er moet dan een vleugel worden gehuurd voor 
circa € 600,00  per keer.  
Ook onze koren zouden graag begeleid willen worden met een 
vleugel. We zien meer en meer dat kerken over een vleugel 
beschikken bijv. ook de Oosterkerk.  
De huidige piano kan dan nog wel worden gebruikt voor de repetities 
van onze koren. 

 

Een aantal gemeenteleden heeft Kernteam Beheer en Financiën 
gevraagd een onderzoek te doen naar de mogelijkheid van de 
aanschaf van een 2e hands vleugel. Kernteam Beheer en Financiën is 
onder strikte voorwaarden akkoord gegaan met een onderzoek naar 
de mogelijkheid voor de aankoop en financiering daarvan. Kernteam 
Beheer en Financiën heeft Andries Westerholt en Jaap Wagteveld 
bereid gevonden om als initiatiefnemers op te treden. Zij hebben een 
actieplan met aanpak en tijdschema opgesteld waarmee Kernteam 
Beheer en Financiën heeft ingestemd. Als richtbedrag voor de 
aanschaf van een 2e hands vleugel, wordt gedacht aan ongeveer        
€ 10.000,00 tot maximaal € 20.000,00 afhankelijk van de financie-
ringsmogelijkheden. 
 

Jaap Wagteveld en Andries Westerholt kunnen dit actieplan niet 
alleen uitvoeren. Er is een breed draagvlak uit de gemeente nodig. 
Immers de vleugel wordt eigendom van de gemeente. Zij kan gebruikt 
worden bij de eredienst en bij concerten en draagt bij aan een betere 
exploitatie van het kerkgebouw.  
De aanschaf is echter alleen mogelijk als gemeenteleden bereid zijn 
daarvoor financieel bij te dragen.  Geprobeerd wordt een substantiële 
bijdrage van vermogensfondsen te krijgen, terwijl Kernteam Beheer 
en Financiën bereid is maximaal € 5.000,00 te onttrekken aan het 
Gerrie Aalbers Fonds. Het resterende benodigde bedrag zal door 
gemeenteleden worden opgebracht en door te organiseren acties. 
 

Daarom is voorgesteld om een commissie met gemeenteleden te 
vormen die het onderzoek gaat uitvoeren. Inmiddels hebben de 
volgende gemeenteleden ingestemd om mee te doen: 

 

-  Gert de Jong; gemeentelid en organist. 
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-  Margien Tuinstra; gemeentelid, lid van het Kernteam Eredienst en 
 het  Hoofdhofkoor. 
-  Marianne Gerritsen; gemeentelid. 
-  Riksta Zwart; gemeentelid en lid van Devote. 

 

Verder bestaat de commissie dan uit: 
- Jaap Wagteveld; scriba van de Kerkenraad en lid van het 
 Hoofdhofkoor. 
- Andries Westerholt; gemeentelid en voorzitter van de commissie. 
 
Het is de bedoeling dat de commissie zo snel mogelijk aan het werk 
gaat en dat het onderzoek voor 31 december a.s. is afgerond. 

 

Wij stellen ons voor de gemeente regelmatig te informeren in De 
Hoofdhof over de voortgang. Wij hopen op uw steun. De commissie is 
in ieder geval enthousiast aan de slag gegaan om de muziek in onze 
kerk een extra impuls te geven. 
 

Jaap Wagteveld en Andries Westerholt 
 

ROMMELMARKT 2019 
Op zaterdag 13 april jl. werd weer de jaarlijkse Berkumse Rommel-
markt gehouden in de Hoofdhof. Deze keer was de voorbereiding 
anders georganiseerd. Vanaf de woensdag ervoor tot en met vrijdag 
konden er goede spullen ingeleverd worden. De opstellingen stonden 
klaar zodat alles gelijk geselecteerd en geplaatst kon worden op de 
juiste plaats. Na een kleine week hard werken stond op zaterdag alles 
weer klaar en was iedereen paraat om zoveel mogelijk te verkopen. 
De opbrengst was, na aftrek van onkosten, € 3.300,-   
We konden daardoor aan de Stichting ‘Schipper mag ik ook eens 
varen’  € 1.650,00 overmaken. Daar zijn ze er erg blij mee. Alle steun 
is voor hen meegenomen, nu ze bijna zover zijn dat ze kunnen gaan 
varen deze zomer.   
Varen met mensen uit hun doelgroep die een 4-daagse  vakantietocht 
gaan maken of kiezen voor een dagtocht. Het geld komt goed van 
pas voor de nieuwe accu-set die ze gaan aanschaffen maar net zo 
belangrijk is voor hen dat we als gemeente hen steunen. Die 
ondersteuning, zoals Jan van Popta als secretaris van de stichting 
benadrukte, voelen de vrijwilligers en het bestuur als een hart onder 
de riem. 
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Ook voor de Stichting Hulp Tsjernobylkinderen was er € 1.650,00 
beschikbaar. En zij kunnen het, zoals altijd, prima gebruiken voor de 
organisatie en de ontvangst van de kinderen uit Wit-Rusland die weer 
voor enige tijd in Berkum verblijven.  

 

Al met al, een resultaat waar we zeer tevreden mee zijn, gezien de 
wat andere wijze van verzamelen. Gelukkig werd bijna alles na afloop 
weer door andere mensen en organisaties meegenomen en konden 
we de boeken opslaan bij de familie Bongers.  
Na de zomer evalueren we met alle vrijwilligers het geheel en maken 
we ons weer klaar voor de boekenmarkt in de Ichthuskerk.  

 

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 
degenen die het rad van avontuur tot een succes maakten, die 
heerlijke cakes en dergelijke hebben gebakken, actief waren in de 
catering of bij het bakken van  de lekkere hamburgers, teveel om op 
te noemen. 
 
Het waren weer zeer gezellige en deze keer, door de korte 
inzamelingsperiode, wat minder vermoeiende dagen, waarin wel hard 
werd gewerkt maar gelukkig ook veel kon worden gelachen met 
elkaar. En elk jaar sta je weer met open mond te kijken als na 
ongeveer twee à drie 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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NIEUWSBRIEF 6      Jongerenreis  
 van 17 tot 27 juli 2019 naar Roemenië  

                                             
1. Gagesti      2. Romameisjes                                                                                       

 

1. Bewoners van de zorgboerderij in Gagesti 
hebben hout gezaagd en gekloofd voor de 
armen. Als dit hout in juli droog is geworden, 
kan het door de jongeren onder de behoeftigen            

verdeeld worden. 
2. Wij bereiden het Vakantiebijbelfeest voor de Romakinderen in 

Sanmarghita voor: er worden verhalen, bibliodrama, 
knutselwerkjes en spellen uitgezocht.  

    Wij zouden samen liederen kunnen zingen b.v. “Dit is de dag”.                       
In Sanmarghita zingen de kinderen het zo (in fonetisch schrift):                               
Es as à nap, es as à nap, miet as Oer serzet, miet as Oer serzet, 2x   
Uh-rwendjuunk, wiegadjoenk è nà-a-pon, 2x 
Es as à nap, es as à nap, miet as Oer serzet, miet as Oer serzet.  

 

Heel veel dank 
Via acties en collectes en bijdragen van bedrijven en persoonlijke 
giften gaan we de goede kant op. Het doet ons ontzettend goed dat 
beide gemeentes zo betrokken zijn. Wij leren elkaar als groep steeds 
beter kennen en hebben dan ook veel zin om in juli met elkaar op te 
trekken in Roemenië.  

Hervormd Weeshuis   
Heel blij en dankbaar zijn we ook met de bijdrage 
van het Hervormd Weeshuis. Zij dragen voor elke 
jongere € 100,00 bij aan de reiskosten.  
Samen zal dit € 900,00 zijn. 
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Nieuwe actie op zaterdag 15 juni:  
Autowasdag van 10.00-13.00 uur op de parkeerplaats van de Sions-
kerk. Voor € 10,00 van binnen en van buiten gewassen. 

 

Pasen 2019 
Zowel Hannah als Evalina en ds.Berszan wensten ons een 
“Gezegend Pasen”  
Roemeens    uitspraak                                                                    
binecuvântat Paști  biejnè koewoeitaad Paastee                                             
Hongaars    uitspraak 
áldott húsvét    aaldot hoesjweet 

 

In Roemenië vierden de Hongaren het paasfeest, net als wij, op 21 in 
22 april. De Roemenen vierden het op 28 en 29 april. Beiden 
beschilderden ze paaseieren, met dit verschil dat de Hongaren nooit 
de kleurencombinatie blauw, geel en rood van de Roemeense vlag 
zullen gebruiken, ook niet in hun huis of hun kleding.  
Hongaarse jongens gaan vanaf ’s morgens vroeg in groepjes  met 
een fles “parfum” langs bij familie, vrienden en bekenden, zeggen een 
paasgedichtje op, besprenkelen leuke meisjes, die hun vervolgens 
een paasei of iets lekkers aanbieden. Het meisje wier ei na weken 
nog een mooie kleur behield, zou het meeste naar hem smachten, zo 
wordt verteld. 

 

Waarom trekken zoveel Nederlandse groepen naar Roemenië?                                                                                                        
Omdat ze welkom zijn. Na de bloedige omwenteling vertrok vanuit 
Berkum-Zwolle in januari 1990 een colonne vrachtwagens en bussen 
met aanhangers vol hulpgoederen naar Roemenië, vrachtwagens uit 
Almelo en Arnhem sloten zich aan. Dertig wagens, inclusief een 
tankwagen met dieselolie, omdat daar geen brandstof te verkrijgen 
was en een vrachtwagen vol sinaasappels, reden naar de provincie 
Covasna, voorop een jeep met mensen van het Rode Kruis Zwolle en 
een politieagent.  
Zij regelden dat het verkeer in Boedapest werd stilgelegd voor een 
snelle doorgang en onderhielden contact met de achterban en 
radiozendamateurs, die waarschuwden waar sluipschutters actief 
waren. De douaniers bij de Roemeense grens controleerden niets 
meer. De chauffeurs brachten kleding, medicijnen en voedsel naar 
Hongaren èn Roemenen… een uitzinnige menigte verwelkomde hen.    
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Uw gift is welkom op rekeningnummer  NL58 RABO 0387 3804 42 
ten name van PGB de Hoofdhof Zwolle, met vermelding: 
Jongerenreis Roemenië.  
                                                                                                                                
Info: jongerenreiszwolle@gmail.com  
of Gerita de Visser 06-13060300.  

Gerita de Visser 

 
 

PROEVEN AAN LESSEN THEOLOGISCHE VERDIEPING VOOR 
GEÏNTERESSEERDEN 
Op dinsdag 4 juni a.s. worden in Kampen de laatste lessen van dit 
seizoen gegeven van de driejarige cursus Theologische Verdieping 
voor Geïnteresseerden (TVG) voor de regio IJsselland. Een cursus 
voor iedereen die geïnteresseerd is in geloof en theologie. 
 
Belangstellenden mogen op 4 juni meelopen met de cursus om te 
proeven of ze die ook zouden willen volgen.  
Op het rooster staat van 19.30-20.35 Liturgiek (J. Woltinge) of Kerk 
en Israel (B. Gijsbertse) en van 20.55-22.00 Nieuwe Testament (R. 
Roukema) of Pastoraat (G. Timmer).  
U bent toeschouwer bij de gewone les, er is dus geen aangepast 
programma voor de belangstellenden. 
 
Het meelopen is gratis, maar het aantal plaatsen beperkt, daarom 
moet u zich voor 2 juni opgeven via  kjcoenen@gmail.com.  
De lessen worden gegeven in de Broederkerk aan de Broederstraat 
16 in Kampen. 
 
De cursus start weer op dinsdag 10 september 2019. Voorlichting 
over de cursus 25 juni en 27 augustus, Broederstraat 16, Kampen, 
19.30 uur. Zie ook www.tvgkampen.nl 

ds. Theo van Staalduine 
 
 
 
 
 
 

mailto:jongerenreiszwolle@gmail.com
mailto:viakjcoenen@gmail.com
http://www.tvgkampen.nl/
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COLLECTE OPBRENGSTEN  
De opbrengsten van de collecten in de afgelopen periode waren: 

 

21-04-19 Diaconie - Noodhulp Mozambique  € 423,05 
21-04-19 Kerk  €  214,50  
21-04-19 Gift Kerk  €    50,00  
28-04-19 Kerk  €  185,45  
28-04-19 Diaconie  €  137,10  
29-04-19 Koffie  €    31,50  
05-05-19 Diaconie - Noodhulp Syrië  €  202,15 
05-05-19 Jeugd  €  149,25  
12-05-19 Kerk  €  207,75  
12-05-19 Kerk in oude valuta: fl.5,00  
12-05-19 Diaconie  €  238,75  
13-05-19 Koffie  €    38,20 

   
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

 

AGENDA 
04-06   Proeven aan lessen, Broederkerk te Kampen 19.30 uur 
06-06   Koffieochtend, Berkumstede        10.00 uur 
09-06   Schrijfactie Amnesty International 
    in de hal van de kerk, na de morgendienst 
09-06   Rode rozen actie, na de morgendienst, vanuit  
    de Ichthuskerk en de Hoofdhof  
15-06   Autowasdag, parkeerplaats Sionskerk    10.00 uur 
22-06   Aan tafel (opgave vóór 10 juni) 
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KOPIJ DE HOOFDHOF 
Het volgende kerkblad verschijnt op 27 juni en bevat gegevens over 
de maanden juli/augustus 2019.  
U kunt uw kopij inleveren bij de heer J. Wagteveld, Eikenlaan 37, 
8024 CA, tel. 45 47 233 tot uiterlijk maandag 17 juni 2019 
 
De redactie verzoekt u vriendelijk uw berichten schriftelijk in te leveren 
via e-mail: jaapwagteveld@hotmail.com 
 

 

mailto:jaapwagteveld@hotmail.com

