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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 6 mei 
9.30 uur         Ds. F. Meijnhardt uit Leersum 
Organist         Gert de Jong 
1e Collecte        Voor de Kerk 
2e Collecte        Voor de Jeugd 
 

Donderdag 10 mei     Hemelvaartsdag 
9.30 uur         Ds. L.A. Burggraaff 
Organist         Henk Hoeksema 
Uitgangscollecte      Voor de Diaconie 
 

Zondag 13 mei 
9.30 uur         Mw. D. Lips 
Organist         Henk Hoeksema 
1e Collecte        Voor de Diaconie/ 

St. Dorcas Aid International 
2e Collecte        Voor de Kerk 
 

Zondag 20 mei      Pinksteren 
9.30 uur         Ds. L.A. Burggraaff 
Organist         Fred Pals 
Muzikale medewerking    One Spirit, o.l.v. Jaco Lips 
1e Collecte        PKN: Kerk in Actie: Zending 
2e Collecte        Voor de Diaconie/ 

Stichting Hart voor Zwolle 
 

Zondag 27 mei    
9.30 uur         Ds. A.C. Bronswijk uit Deventer 
Organist         Henk Hoeksema 
1e Collecte        Voor de Kerk 
2e Collecte        Voor de Diaconie 
 

Zondag 3 juni      Heilig Avondmaal   
9.30 uur         Ds. L.A. Burggraaff 
Organist         Henk Hoeksema 
1e Collecte        Voor de Diaconie 
2e Collecte        Voor de Kerk 
15.00 uur Berkumstede (H.A) Ds. L.A. Burggraaff 
Organist         Henk Hoeksema 
Collecte         Voor de Diaconie 
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AMNESTY INTERNATIONAL 
Zondag 13 mei 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 
Ds. F.D. Meijnhardt uit Leersum, tel. 0343-411 719, hoopt voor te 
gaan in de dienst van zondag 6 mei a.s. Hij is geboren op 18 
november 1945. Ds. Meijnhardt heeft gestaan in de gemeenten 
Reeuwijk, Oosterbeek, Veenendaal en Heemstede en is sinds 1 mei 
2009 met emeritaat. 
 
Mevrouw Desiree Lips-Makken uit Zwolle, tel. 06-42841201 zal de 
dienst van zondag 13 mei a.s. leiden. In onze gemeente is zij voor 
velen van u geen onbekende. Mevrouw Lips is geboren op 27 juni 
1955.  
 
Zondag 27 mei a.s. kunt u ds. Alfred C. Bronswijk, uit Deventer, tel. 
0570-656 238, als voorganger verwachten. Ds. Bronswijk is geboren 
op 28 februari 1942. Voor Berkum heeft hij  de gemeenten van Breda 
en Bloemendaal gediend.  Emeritus sinds 1 april 2004 

 

Kerkelijk Bureau / Klazien Helder 
 

PINKSTERCOLLECTE KERK IN ACTIE 
Versterk de kleine kerken in Bangladesh.  
In het islamitische Bangladesh behoren christenen tot de armste 
bevolkingsgroepen. Met het Mymensingh church care program 
ondersteunt de Baptist Church of Mymensingh, partner van Kerk in 
Actie hen op allerlei manieren:  
leiderschapstrainingen voor voorgangers, alfabetiseringscursussen en 
bijbelonderwijs voor volwassenen en huiswerkbegeleiding voor 
kinderen. Daarnaast biedt de kerk vrouwen bijvoorbeeld naailessen 
aan, zodat ze vanuit hun eigen huis extra geld kunnen verdienen om 
hun gezin te onderhouden.  
Aan gemeenteleden worden microkredieten verstrekt om trainingen te 
volgen, zoals groente verbouwen of een koe verzorgen. Daarmee 
kunnen ze het gezinsinkomen verhogen en een leven leiden boven de 
armoedegrens.  
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PINKSTERROZEN 

Ook dit jaar weer willen we een rode roos met een 
Pinkstergroet brengen naar de bewoners van 
Berkumstede. Als u het fijn vindt om ook mee te 
helpen, van harte welkom na de dienst op de Pinkster-
zondag. 
Na het koffiedrinken verzamelen we in de hal van de 
kerk en Miny Veenema coördineert de verdeling van 
adressen. 

Namens de ZWO-commissie, 
Carien Veenema 

 

VAN DE DIACONIE 
In de maand mei doet de diaconie een beroep op u voor de volgende 
collectes. 
 

Donderdag 10 mei a.s. / eigen diaconie 
Tijdens de Hemelvaartsdienst wordt er gecollecteerd voor de eigen 
diaconie. 
 

Zondag 13 mei a.s. / Stichting Dorcas Aid International 
Stichting Dorcas is een internationale Christelijke organisatie voor 
ontwikkelingssamenwerking. 
Het uitgangspunt van de stichting is dat alle mensen schepselen zijn 
van God  en zij hebben recht op een adequate levensstandaard, een 
goede gezondheid en welzijn. Te denken valt aan voedsel en schoon 
drinkwater, kleding, huisvesting en medische zorg. 
 

Zondag 20 mei a.s. / Stichting Hart voor Zwolle 
Stichting Hart voor Zwolle verbindt jongeren aan kwetsbare 
Zwollenaren. Zij inspireert jongeren om zich vrijwillig in te zetten voor 
hun medebewoners en zij verbindt deze jongeren met mensen die 
zelf geen netwerk hebben en hun hulp goed kunnen gebruiken.  
Het jongerennetwerk biedt hulp en netwerk aan stadsgenoten die dat 
nodig hebben: jongeren klussen o.a. in een tuin, doen boodschappen 
voor eenzame ouderen of kijken voetbal met dak- en thuislozen. 
 

Zondag 27 mei 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 
Zondag 11 maart jl. is er o.a. een bloemencollecte gehouden. De 
opbrengst hiervan is € 132,05 geweest. 
Op Witte Donderdag is er een Avondmaalsdienst gehouden voor de 
bewoners van Berkumstede en er is ook gecollecteerd. Deze collecte 
gaf een bedrag te zien van € 156,87. 
Tijdens de ochtenddienst op 1 april jl. (1e Paasdag) is er gecollec-
teerd voor de eigen diaconie, met een geweldige opbrengst namelijk 
€ 259,82. 
 
Namens de diaconie hartelijk dank voor uw bijdragen in de achterlig-
gende periode. 

Jan Visscher, penningmeester 
 
 

NIEUWS UIT HET KERNTEAM EREDIENST 
Op Pinksterzondag 20 mei zal het gospelkoor One Spirit, dat onder 
leiding staat van Jaco Lips, haar medewerking verlenen aan de 
dienst. 

Zij schrijven op hun website:  
Met onze zang en muziek willen wij vertellen over de grote liefde van 
Jezus voor ons. Wij hebben een breed repertoire en treden op met 
geluidsband en pianobegeleiding maar ook met meerstemmige a 
capella nummers.   
 
We hopen op een mooie dienst op deze Pinksterzondag. 

Namens Kernteam Eredienst, 
Hans Veenema 

 
VERJAARDAGSFONDS 
Ter ondersteuning van projecten in Oost-Europa is in het 1e kwartaal 
van 2018 aan bonnen en contanten een bedrag van € 342,05  
binnengekomen. 

                              Dick Blom 
 
 
NIEUWS EN MEDEDELINGEN UIT DE WIJKEN 
Er zijn geen berichten binnengekomen. 
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GEFELICITEERD!!! 
De koning benoemt eerste vrouwelijke kamerheer ooit en ze komt 
uit….Zwolle! Voor het eerst in de geschiedenis van de Nederlandse 
monarchie is een vrouw benoemd tot kamerheer.  
Coby Zandbergen wordt per 1 juli de nieuwe kamerheer van koning 
Willem-Alexander in de provincie Overijssel.  
Wij willen als Hoofdhofgemeente Coby Zandbergen van harte 
feliciteren met deze bijzondere benoeming. 
 
OPENING VAN ’T HOOFDHOFJE 
 

 
 
Op 1ste Paasdag werd de moestuin geopend en is onderstaande tekst 
voorgelezen: 
 

Tuinieren is een rustige en rustgevende bezigheid en daarvan kunnen 
we veel leren: hoe belangrijk geduld en zorg zijn, en hoe kwetsbaar 
het leven is. Een zaad wacht op goede aarde, regen en zon en heeft 
tegelijkertijd bescherming nodig van zijn omgeving.  
Kijk uit voor slakken, hoe langzaam ze ook zijn! En voor vogels! Zij 
vinden de bessen net zo lekker als jij. 
 

Dat tuinieren leerzaam kan zijn voor het leven is overduidelijk in de 
Bijbel. Denk aan Jezus’ parabels van onder meer de zaaier en het 
mosterdzaadje (Matthëus 13), maar ook aan de woorden van 
Jacobus (5,7 – 8): heb geduld, broeders en zusters, tot de Heer komt. 
 

Denk eens aan de boer, die geduldig blijft wachten op de kostbare 
opbrengst van zijn land, tot de regens van het najaar en voorjaar zijn 
gevallen. Wees net zo geduldig en houd moed. 
 

Namens de groep gemeenteleden van het moestuinproject 
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KORTE TERUGBLIK ‘PAASCHALLENGE’ 
In de Paasnacht vond er een Paaswake voor jongeren plaats, in de 
Oosterkerk. Zo’n 15 jongeren uit de Hoofdhof, de Adventskerk en de 
Oosterkerk namen deel en kropen in de huid van Johannes, Petrus 
en Judas. We speelden een spannend spel, vergelijkbaar met Wie-is-
de-Mol, dat in het teken stond van de laatste dagen van Jezus voor 
Pasen. Ondanks dat het spel niet de hele nacht duurde, maar een 
deel, was het mooi dit samen te beleven. Volgend jaar gaan we voor 
een héle nacht van waken! 
 

MEET & EAT 
De volgende Meet & Eat-avond voor jongeren is op zondagavond     
27 mei a.s.. Thema is: meet, eat & mens-erger- je-niet. Het wordt een 
spelletjesavond! 
Op zondagavond 24 juni a.s. sluiten we het seizoen af met een 
zomerse avond. Beide avonden beginnen  om 18:00 uur met een 
maaltijd en eindigen om 20:00 uur. 
Vanwege het verlof van Heidi worden de avonden door anderen 
waargenomen. Op 27 mei door niemand minder dan Riksta Zwart en 
op 24 juni door Edith Appelhof!  
 

DIACONALE REIS 
Op 21 maart jl. was er een info- en brainstormavond over een 
diaconale reis voor jongeren in 2019. Hierbij waren enkele jongeren 
uit de Hoofdhof en de Sionskerk te gast, en enkele andere 
geïnteresseerden. We hopen dat er de komende maanden nog meer 
Zwolse kerken aansluiten, maar we denken dat er met de samen-
werking tussen deze twee al iets moois is ontstaan. 
 

De stand is als volgt: in de zomerperiode hopen we een werkgroep te 
vormen met mensen die dit traject mede willen begeleiden. Dit kan 
iedereen zijn: mensen vanuit de diaconie, Oost Europa-commissie, 
ervaren klussers…  
 

In september maken we een start met het voorbereidingstraject. 
Jongeren worden hiervan op de hoogte gehouden. Het idee is nu een 
reis te organiseren in de zomer van 2019 voor jongeren vanaf onge-
veer 15 jaar tot een jaar of 25, waarbij een of meerdere projecten in 
Roemenië bezocht gaan worden. Hierbij denken we aan klusprojec-
ten, maar ook aan kinderwerk en hulp bieden op een zorgboerderij. 
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Vanaf nu vindt de communicatie over de reis plaats via dit e-mail-
adres: jongerenreiszwolle@gmail.com  
 

Tot het zwangerschapsverlof van Heidi, wordt deze beheerd door 
Heidi, daarna door mensen uit de Sionskerk. Vragen over de reis en 
alles dat ermee te maken heeft, kunnen via dit e-mailadres gesteld 
worden. 
 

ZWANGERSCHAPSVERLOF HEIDI SCHRÖDER  
Vanaf Pinksteren, het weekend van 18 mei a.s. tot 24 september 
2018, heb ik zwangerschapsverlof en aansluitend vakantie. In het 
kerkblad van juni hoop ik mede te kunnen delen door wie het e-
mailadres h.schroder@protestantsekerk.nl  tijdelijk overgenomen 
wordt. 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! 
1. Zondag 27 mei: Meet, eat & mens-erger-je-niet, met Riksta Zwart 
2.  Zondag 24 juni: Meet, eat & geniet: zomerse afsluiting, met Edith   
 Appelhof  
3.  Zondag 8 juli 9:30 uur: E-meeting 
4.  Zondag 16 september 9:30 uur: E-meeting, met als gastspreker 
 Eisse Noordhof van Youth for Christ Zwolle 
5.  Zondag 18 november 12:00 uur tot 14:00 uur: Kliederkerk (voor 
 kinderen in de basisschoolleeftijd, ouders en grootouders) 

 
Heidi Schröder 

 
VAKANTIEWEEK: 
VOOR ALLEENSTAANDEN MET EEN LICHAMELIJKE BEPERKING 
Het Diaconaal Streekverband Noordwest Overijssel organiseert 
jaarlijks een vakantieweek voor alleenstaanden met een lichamelijke 
beperking. 
Deze week wordt gehouden van 8 september t/m 15 september 2018. 
De vakantieweek is dit jaar voor de derde maal in het Nieuw Hyde-
park te Doorn. De kamers zijn toegankelijk voor een rolstoel. 
Het vakantiecentrum beschikt over alle benodigde aangepaste facili-
teiten voor mensen met een lichamelijke beperking. 
Verdere informatie en een goede impressie van het Nieuw Hydepark 
kunt u vinden via www.nieuwhydepark.nl. 

mailto:jongerenreiszwolle@gmail.com
mailto:h.schroder@protestantsekerk.nl
http://www.nieuwhydepark.nl/


10 
 
Een aanmeldingsformulier kunt u via mij in uw bezit krijgen. 
Als u deelname overweegt, wilt u zich dan vóór 20 mei 2018 bij mij 
melden? 

Namens de diaconie, 
Jan van der Meulen, tel. 4542083 

 
VAKANTIE KOSTER 
In de week van 5 mei tot Pinksteren ben ik een aantal dagen naar de 
camping. 
Deze keer ben ik in de buurt van Ommen. Ik kom wel eens een keer 
in de kerk (bijvoorbeeld voor Philadelphia). 
Een vraag aan een ieder die gebruik maakt van de kerk: Wilt u de 
AFWAS zelf doen, en het netjes achter laten voor de volgende groep. 
Voor uitvaarten kunt u bellen: 06 2431828 of 06 16274385. 
 

Vriendelijke groet,  
Truus van Well 

 
ST. MUZIEK MET EEN PLUS  
IN DE HOOFDHOF 
Zondagmiddag 15 april 2018 mochten we 
genieten van Let’s go to the Opera! 
Het Camelia Quartet heeft ons, samen met 

kinderen van basisschool de Duyvencamp, groep 5 t/m 8, in ont-
roering gebracht van de vele facetten van de Opera.   
Zowel instrumentaal en vocaal wisten zij hun partij op een zeer 
professionele wijze aan ons te presenteren. De informatie van de te 
spelen stukken als ook de beamerpresentatie liet ook niets te wensen 
over.  
Wij werden door het Camelia Quartet meegenomen naar Italië, 
Frankrijk en Oostenrijk. Zelfs een toegift werd zo enthousiast 
ontvangen, dat iedereen mee ging zingen onder applaus. Als u er niet 
bij kon zijn, dan heeft u iets zeer  speciaals gemist. 
Maar….. 
Wij sluiten dit seizoen af op zondagmiddag 13 mei 2018 om 15.00 uur 
met een spetterend optreden van het Thomasorkest uit Zwolle. Dit 
120 jaar oude orkest is niet meer weg te denken uit het Zwolse. 
Met zijn dirigent Patrick Curfs zal  dit orkest bij Muziek met een Plus 
het publiek laten reizen tussen verschillende muziekthema’s en 
natuurlijk afsluiten met een daverend swingend slotstuk. 
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Zorg dat u erbij bent en bestel vroegtijdig uw kaarten.  
www.muziekmeteenplus.nl 
Graag tot dan.  
                    Jaap Wagteveld 

Muziek met een Plus in de Hoofdhof 
 

VAN DE BLOEMENCOMMISSIE 
Onlangs is ons nieuwe informatieboekje verschenen en dan sta je 
weer versteld van hoeveel vrijwilligerswerk er door gemeenteleden 
wordt gedaan.  
Ook “achter de schermen” zijn er  velen die in dit boekje niet 
genoemd worden, maar wel een belangrijk aandeel hebben. Ik haal 
hieruit één groepje naar voren. 
Elke zondag wordt er vanuit de diaconie voor een boeket bloemen 
gezorgd, dat met een groet van onze gemeente naar een gemeentelid 
wordt gebracht. Een meelevend gebaar voor verdrietige, maar ook 
vreugdevolle tijden. 
Hierbij wil ik graag de dames noemen die voor de bloemen in de kerk 
zorgen:  
Nelly Blom, Roelie Drupsteen, Jetty ten Have, Hermy Kemp, Els 
Pierik, Margien Tuinstra. Marjo Vrieling, Carien Veenema en Miny 
Veenema. 
Het kunstige bloemenwerk met hoogtijdagen maakt Janneke Jansen. 
De liturgische kleuren zijn daarin verwerkt. 
De coördinatie tussen bloemendames en het contact met de diaconie, 
wat betreft welk gemeentelid de bloemen krijgt, is in handen van 
Jenny Wieten. 
 

Als u ook belangstelling heeft om met ons mee te doen, van harte 
welkom. 

Carien Veenema, tel. 4537865  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.muziekmeteenplus.nl/
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PROJEKT 
Enige tijd geleden hebben een aantal creatieve  mensen onder leiding 
van Johan Meeske een aantal meters vol geschilderd onder een 
thema “ Schepping”. Het hangt nog steeds in de kerkzaal van de 
Hoofdhof (en is beschikbaar voor de andere kerkgebouwen 
trouwens!). En in 2014 is een dergelijk projekt uitgevoerd met als 
thema “de Zeven Werken van Barmhartigheid”. Ook dat is nog 
beschikbaar. 
 
De commissie Kerk en Kunst van de PGBerkum (de Hoofdhof!) heeft 
gemeend nog eens een dergelijk projekt rondom een bijbels thema 
voor te stellen. Kunstenares Caro van de Vate is wel bereid een groep 
creatievelingen te begeleiden. Het kan in haar atelier te Vaassen 
plaats vinden, maar ook in Berkum. Ook uit andere kerken zijn 
deelnemers welkom. Wel is het mogelijk dat er deze keer kosten aan 
de deelname verbonden zijn, omdat mw. van de Vate beroeps is, er 
van moet leven. Onze commissie denkt aan een paar dagdelen in 
najaar 2018. 
 
Het is prettig dat u zich  binnen een maand na deze publicatie (liefst 
eerder!!) bij mij opgeeft via het e-mailadres cabos@solcon.nl   . 
Mondeling mag ook, desnoods via 4531343. U bent bij dezen ook 
uitgenodigd een thema voor te stellen. 
 

Kees Bos 
 
 
JAARREKENINGEN 2017 
In deze Hoofdhof vindt u een verkorte versie van de concept 
jaarrekening van de Kerkelijke gemeente, en de concept 
jaarrekeningen van de Diaconie en van de ZWO over 2017. De 
jaarrekeningen zijn in de betreffende gremia en in de kerkenraad 
behandeld en liggen nu, tot 1 mei 2018, ter inzage in de 
consistoriekamer samen met een toelichting. Tot die tijd kunnen er, 
n.a.v. vragen of opmerkingen vanuit de gemeente, nog aanpassingen 
aangebracht worden. Vanaf 1 mei worden de jaarrekeningen in de 
betreffende gremia vastgesteld. 
 
 

mailto:cabos@solcon.nl
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Kerk 
De exploitatierekening van de kerk laat over 2017 een tekort van       
€ 4.911,- zien. Dat is € 2.000,- meer dan begroot. Aan de opbrengsten 
kant vallen met name de VVB-, de huur- en de exploitatie 
opbrengsten wat tegen. Aan de kosten-kant zijn de energie-kosten 
nog verder teruggelopen, ondanks een strengere winter dan in 
voorgaande jaren. Door nieuwe vormen en activiteiten zijn de kosten 
van de kernteams opgelopen (meer dan begroot) en de algemene 
kosten zijn iets hoger dan begroot. In de ter inzage gelegde 
jaarrekening (met toelichting), in de consistoriekamer, kunt u meer 
lezen over de individuele baten, lasten en balansposten.  
 
Diaconie 
Aan de acties van de Diaconie (inclusief landelijke en Zwolse acties) 
heeft de Hoofdhof-gemeente in 2017 ongeveer € 17.000,- kunnen 
bijdragen. Bij de Diaconie is er in 2017 sprake van een tekort van  
€ 2.140,-. Het tekort wordt in mindering gebracht op het vermogen.   
 
ZWO 
Ook aan de acties van de ZWO commissie, de taakgroep Missionair-
Diaconaal Werk, heeft de Hoofdhof-gemeente in 2017 ruim kunnen 
geven (€ 16.657,-).  
De ZWO komt in 2017 uit op een tekort van € 600,-. Het tekort wordt 
opgevangen vanuit het eigen vermogen.  
 
Algemeen 
Wij willen u heel hartelijk bedanken voor al uw bijdragen in dit jaar en 
in voorgaande jaren. Het is ons, ondanks een krimpend ledental, in 
2017 ook weer gelukt om met elkaar de exploitatielasten van de Kerk, 
de Diaconie en de ZWO op te hoesten. Een enorme betrokkenheid 
van u allen bij onze Hoofdhof.  Wij spreken de wens uit om die 
betrokkenheid ook in de komende jaren te behouden.  
Mocht u nog vragen hebben over een bepaalde jaarrekening dan kunt 
u die stellen aan Kees Willemstein (ZWO), Jan Visscher (Diaconie), 
resp. Wim van der Meulen (Kerk).  
 

Namens de taak-/werkgroepen  
ZWO, Diaconie en Beheer & Financiën  

Wim van der Meulen (Administrateur) 
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OOST-EUROPA NIEUWS  
Renovatieproject voor Romakinderen in Servië  

Maandagmorgen 28 mei a.s. hoopt 
onze bouwploeg af te reizen naar 
Vrbas in Servië. Het vooroverleg 
over de technische zaken loopt vrij 
aardig, zodat verwacht mag worden 
dat men bij aankomst direct aan de 
slag kan gaan om een soortgelijke 
overkapping te maken als op de 
foto te zien is. Schreven wij in 
maart dat wij hoopten dat het 

streefbedrag voor de bouwkosten voor vertrek bereikt zou zijn, door 
de giften van de laatste weken is dit geen zorg meer. Heel hartelijk 
dank daarvoor. Met dit project krijgt evangelist Aleksander Subotin 
betere mogelijkheden om de vele Romakinderen in aanraking te 
brengen met de christelijke waarden en normen en hun welzijn in de 
samenleving te verbeteren.       
 
Kinderwerk in Oost-Europa  

Van 4-6 april kwamen 60 kinder-
werkers uit West- en Oost-Europa 
bijeen in Balatonfenyves. 
 
Het KOENteam uit Hongarije 
presenteerde het nieuwe pro-
gramma voor de VakantieBijbel-
Weken. In de komende tijd zullen 
de teams dit programma in diverse 

steden in hun eigen land aan kinderwerkers laten zien.  
Elke dag zal één dier uit de Bijbel een rol spelen: de ezel, de kameel 
of het schaap…  
Wij hebben begrepen dat het uitzonderlijk is dat jeugdwerkers uit 
zoveel Oost-Europese landen belangeloos samenwerken om de 
liefde van God aan de kinderen door te geven. Doordat velen dubbele 
banen hebben om rond te kunnen komen is vrijwilligerswerk tamelijk 
uitzonderlijk. De impact die dat geeft als zij eens per jaar elkaar 
ontmoeten is vele malen groter dan wij denken.  
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Oekraïne, afkickcentrum   

Gert Mulder uit Vinnitsa laat ons 
weten dat Kilja de nieuwe leider 
van het afkickcentrum van hun 
gemeente is geworden. Hij doet 
het werk in deeltijd en er zijn nu 3 
mannen die afkicken.  
Namens hem en de dominee 
hartelijk dank voor de gift voor de 

waterput. 
Er zijn nog enkele verbeteringen nodig die om financiering vragen. Als 
wij hen daarmee zouden kunnen helpen, zou mooi zijn.    
Uw giften zijn welkom op bankrekeningnummer NL26RABO 041 35 
50 745 t.n.v. Protestantse Gemeente Zwolle t.g.v. commissie Oost- 
Europa. RSIN/Fiscaalnr. 002645105 

De Oost-Europacommissie, 
Gerry van Berkum, Dineke Rohaan, 

                       Herman Lammersen en Jan Flokstra 
 
PROJECT GYMZAAL 2018 
Graag vragen we een paar minuten van uw tijd om een nieuw project 
van onze stichting aan u voor te leggen. 
 

Al jaren helpen we vanuit onze stichting kinderen uit Wit-Rusland door 
één keer per twee jaar een schoolklas uit te nodigen in Berkum. Zij 
verblijven dan zeven weken in gastgezinnen, zo ook afgelopen najaar. 
Deze klas kwam uit Bereznoja, een school in een dorp waar we 
warme banden mee hebben. 
 

Toen wij de kinderen terugbrachten in oktober, zijn we nog een paar 
dagen gebleven. Op de tweede dag bij het bezoek aan de school 
werden we benaderd door de directeur. Hij nam ons mee naar de 
gymzaal. 
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Wat we daar zagen was heel triest. Grote gaten in de vloer door 
verrotting. Deze zaal kan niet meer veilig gebruikt worden, maar de 
overheid heeft geen geld om de vloer op te knappen en ook de school 
bezit niet over voldoende financiële middelen. 
 
Wat er wel is, is een groot aantal betrokken ouders en leerkrachten 
die graag de handen uit de mouwen steken. Uiteraard willen wij graag 
helpen, zodat de kinderen weer op een veilige manier kunnen 
sporten! 
Juist voor deze kinderen is sporten en een goede gezondheid 
belangrijk, ze leven immers in een nog altijd radio-actief besmet 
gebied. 
 
Van 16 tot 26 augustus gaan we voor de vakantiebijbelweek naar Wit-
Rusland. Een groepje van ca. vijf mensen reist met hen mee om 
samen met de lokale gemeenschap de gymzaal te voorzien van een 
nieuwe vloer. De materialen die hiervoor nodig zijn, kopen we in Wit-
Rusland, zodat de lokale economie hiermee gestimuleerd wordt. 
Inmiddels zijn er offertes opgevraagd en is er al veel in werking gezet. 
Wat we nu alleen nog nodig hebben zijn voldoende financiële 
middelen (4000 Euro). 
 
Vandaar onze vraag aan u: mogen we ook op uw steun rekenen? 
Samen klaren we deze klus! 
Uw bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer  
NL16INGB0009521446 t.n.v. Stichting Hulp Tsjernobylkinderen 
Zwolle, o.v.v. ‘gymzaal’. 
 
Ontzettend bedankt! 

Met vriendelijke groet, 
Ad Baars, voorzitter 
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COLLECTE OPBRENGSTEN   
25-03-18 Werelddiaconaat      €  181,05  
25-03-18 Kerk      €  182,25  
29-03-18 Voedselbank      €  156,87  
01-04-18 PKN Jeugdwerk      €  297,00  
01-04-18 Diaconie      €  259,82  
03-04-18 Koffie      €    66,83  
03-04-18 Bloemen      €    20,00  
08-04-18 Kerk      €  189,80  
15-04-18 Diaconie      €  226,87  
15-04-18 Bloemen      €  131,45  
16-04-18 Koffie      €    21,22  
16-04-18 Verjaardagsfonds 1e kwartaal 2018   €  342,05  
 
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 
 
 
AGENDA 
02-05  Seniorenreisje, vanaf de Hoofdhof      13.00 uur 
13-05  Schrijfactie Amnesty International, 
   in de hal van de kerk, na de morgendienst 
13-05  Muziek met een Plus, de Hoofdhof      15.00 uur 
27-05  Meet, eat & mens-erger-je-niet, De Hoofdhof  18.00 uur 
 



22 
 
 

 
KOPIJ DE HOOFDHOF 
Het volgende kerkblad verschijnt op 31 mei 2018 en bevat gegevens 
over de maand juni 2018.  
U kunt uw kopij inleveren bij de heer J. Wagteveld, Eikenlaan 37, 
8024 CA, tel. 45 47 233 tot uiterlijk maandag 21 mei 2018. 
 
De redactie verzoekt u vriendelijk uw berichten schriftelijk in te leveren 
via e-mail: jaapwagteveld@hotmail.com 
 

 

mailto:jaapwagteveld@hotmail.com

