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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 
internet: www.hoofdhof.nl 
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 
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, Geleen 37, tel. 453 71 45 of met dhr. H. Kooijker, Fivel 3, tel. 420 22 85. 
 
LITURGIE GROOT LETTERTYPE 

Wilt u gebruikmaken van de liturgie met een groter lettertype in de dienst, 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 
Woensdag 1 november Dankdag 
18.00 uur      Maaltijd ZWO met Inge Landman 
 

Zondag 5 november  E-meeting 
9.30 uur       Heidi Schröder 
Organist       Gert de Jong 
1e Collecte      Kerk in Actie: Najaarszending 
2e Collecte      Voor de Jeugd 
 

Zondag 12 november 
9.30 uur       Ds. L.A. Burggraaff 
Organist       Fred Pals 
Muzikale medewerking  Ancora o.l.v. Bert Brinkman 
1e Collecte      Binnenlands Diaconaat/Vluchtelingenwerk  
2e Collecte      Voor de Kerk 
 

Zondag 19 november 
9.30 uur       Ds. J. Bos uit Rolde 
Organist Gert de Jong 
1e Collecte      Voor de Diaconie/Bartimeüs Sonneheerdt,  
2e Collecte      Voor de Kerk 
19.00 uur      Sing-in 
 

Zondag 26 november  Laatste zondag kerkelijk jaar 
9.30 uur       Ds. L.A. Burggraaff 
Organist       Gert de Jong 
Muzikale medewerking  Lidewij van Katwijk, cello 
1e Collecte      Voor de Kerk 
2e Collecte      Voor de Diaconie 
 

Zondag 3 december  Eerste advent 
9.30 uur       Ds. R. Gosker uit De Wijk 
Organist       Henk Hoeksema 
1e Collecte      PKN: Missionair Werk en Kerkgroei 
2e Collecte      Voor de Jeugd 
 
AMNESTY INTERNATIONAL 
Zondag 12 november 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 
Gastpredikant 
Ds. J. Bos uit Rolde, tel. 0592-422536, hoopt zondag 19 november  
a.s. in de morgendienst voor te gaan. Hij is sinds 27 november 2016 
predikant in de Jacobuskerkgemeente te Rolde. Ds. Bos heeft eerder 
de gemeenten Almelo en Oldenzaal gediend en was predikant met 
een bijzondere opdracht, nl. leraar levensbeschouwing aan het 
Twents Carmel College. Zijn geboortedatum is 17 september 1963. 
 

Kerkelijk Bureau / Klazien Helder 
 
DANKDAGMAALTIJD 
Op woensdagavond 1 november a.s. (de avond van de dankdag) 
willen we als ZWO-commissie weer een maaltijd serveren om 18.00 
uur in de grote zaal van de Hoofdhof. 
Voor deze maaltijd is ook Inge Landman uitgenodigd. Zij was 
uitgezonden naar Colombia en is nu definitief weer terug. Onze kerk 
steunde o.a. het project “Geloven in verzoening”. Ze kan ons over de 
laatste ontwikkelingen daar informeren. 
 
Er liggen inschrijfformulieren in de hal van de kerk. Opgave kan ook 
bij leden van de ZWO-Commissie. 
Wij zien u dan graag. 
 
KERK IN ACTIE / COLLECTE NAJAARSZENDING 
5 november 2017 
Theologie doceren in Hong Kong 
Aan het Luthers Theologisch Seminarie in Hong Kong in China volgen 
ruim 560 studenten een opleiding tot theologiedocent of predikant. 
Ook rust het seminarie leken toe. Tjeerd de Boer is samen met zijn 
vrouw Kathleen Ferrier door Kerk in Actie uitgezonden naar Hong 
Kong om les te geven aan het seminarie. 
De studenten komen uit Hong Kong,  China en uit andere Aziatische 
landen zoals Cambodja, Myanmar, Laos en Indonesië. Veel studenten 
zijn gemeentepredikant of theologiedocent en willen hun kennis 
vergroten. Door in Hong Kong te studeren hoeven studenten niet naar 
het westen. 

Namens de ZWO-commissie, 
Carien Veenema 
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KINDERNEVENDIENST 

Zondag 5 november lezen we 
Johannes 4:46-54 
Het thema is: ‘Ga met me mee!’  
Een man vraagt aan Jezus: ‘Heer, ga 
toch mee, voordat mijn kind sterft.’ 
Jezus gaat niet met hem mee en zegt: 
‘Jullie geloven alleen als jullie 
wonderen meemaken!’ Maar de vader 
maakt duidelijk waarom hij om dit 

wonder vraagt: niet omdat hij dat nodig heeft voor zijn geloof, maar 
vanwege zijn zoon. Jezus stuurt de man weg met de boodschap dat 
zijn zoon leeft. 
 
Op zondag 12 november gaat het over 
Een brief die hoop geeft. 
De mensen in Tessalonica hebben 
gehoord over Jezus. Ze geloven dat Hij 
de Zoon van God is. Maar wat betekent 
dat precies? De apostel Paulus schrijft 
hun een brief waarin hij dingen uitlegt. 
Deze brief kunnen we lezen in 1 
Tessalonicenzen 4:13-18. 
 

God ziet het verschil is het thema van 
zondag 19 november en we lezen  
Matteüs 25:31-46.  
De wereld gaat altijd maar door en 
daar kun jij niets aan veranderen. 
Armoede, honger, verdriet; je doet er 
niets aan, toch? In de lezing van 
vandaag vertelt Jezus dat God het 

verschil ziet. Hij ziet het verschil tussen mensen die voor een ander 
zorgen en mensen die dat niet doen. ‘Ik was het’, zegt Jezus. ‘Ik was 
degene die jij wel of juist niet geholpen hebt.’ 
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Zondag 26 november is het thema: Vol verwachting.  
Tien meisjes wachten de bruidegom op. 
Vijf wijze en vijf dwaze meisjes, ze 
hebben wel lampen meegenomen maar 
geen extra olie… Wees waakzaam. Het 
gaat om waakzaamheid voor de komst 
van de Heer; je weet niet op welke dag 
en op welk tijdstip Hij komt. Maar als Hij 
komt, zal je klaar staan en deelnemen aan het feest. Dit wil je niet 
missen! We lezen hierover in de Bijbel bij Matteüs 25: 1-13. 
 
VAN DE DIACONIE 
In de maand november 2017 doet de diaconie een beroep op u voor 
de volgende collectes. 
 

12 november a.s. / Vluchtelingkinderen 
Deze zondag vragen we uw aandacht voor vluchtelingkinderen. Geen 
eigen kamer, verdrietige volwassenen om je heen, steeds weer 
verhuizen en altijd weer de onzekerheid of je in Nederland mag 
blijven.  
Kinderen die opgroeien in een asielzoekerscentrum hebben vaak 
traumatische dingen meegemaakt voordat ze in Nederland kwamen. 
En als ze eenmaal hier zijn, krijgen ze nog meer te verwerken. 
Samen met andere organisaties staat Kerk in Actie op de bres voor 
deze kinderen. Er worden allerlei activiteiten voor hen georganiseerd: 
kinderen kunnen een weekje op vakantie, er zijn recreatieve en 
sportactiviteiten in asielzoekerscentra, en kinderen kunnen een 
beroep doen op individuele rechtshulp of juridische bijstand. Met deze 
collecte steunt u de inzet van Kerk in Actie voor vluchtelingenkinderen 
en voor andere diaconale projecten in Nederland.  
 

19 november a.s. / Vereniging Bartimeüs Sonneheerdt Zeist 
De vereniging Bartimeüs Sonneheerdt is een vereniging die zich sterk 
maakt voor mensen met een visuele beperking (blind, slechtziend of 
meervoudig beperkt). Zij geven mensen een kans om zo zelfstandig 
mogelijk te leven, mee te doen in de maatschappij en hun talenten te 
ontwikkelen.  
 

26 november 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 
Op zondag 17 september was de opbrengst van de diaconie-collecte 
bestemd voor de Stille Armoede in Zwolle. 
De opbrengst voor dit doel was € 153,79, terwijl voor dit doel ook een 
gift is ontvangen van € 20,00, zodat de penningmeester het totaal 
inmiddels heeft doorbetaald aan de diaconie van de PGZ (Zwolle). 
 
De opbrengst van de bloemencollecte op 24 september gaf het 
geweldige bedrag te zien van € 236,75, waarvoor een hartelijke dank 
namens de ontvangers van de bloemengroet. 
Nogmaals hartelijk dank namens de diaconie, 

Jan Visscher, penningmeester 
 
BEDANKT-BEDANKT-BEDANKT 
De kledingactie die we hebben gehouden van 1 oktober tot en met 15 
oktober heeft zeer veel opgebracht. Het was een groot succes!  
U hebt veel schoenen, beddengoed en kleding bij elkaar gebracht.  
We hebben 17 oktober jl. in twee afgeladen auto’s de spullen naar de 
kledingbank gebracht en wat waren ze er blij mee. Ze bedankten ons 
hartelijk en deze dank willen we graag aan u overbrengen.  
Nogmaals hartelijk dank!! 

Namens de diaconie, 
          Jan Visscher en Miny Veenema 

 
 
OPROEP VANUIT DE DIACONIE 
Wanneer u dit nummer van onze Hoofdhof weer doorbladert dan is 
het al weer de 43e  of 44e  week van het jaar 2017, dus nog maar 7 à 
8 weken voordat het nieuwe jaar voor de deur staat. 
In verband hiermee het verzoek aan iedereen die nog een rekening 
heeft die bestemd is voor de penningmeester van de diaconie om 
deze in te leveren vóór 17 december a.s. zodat dan alle nog 
openstaande rekeningen of vorderingen nog in het boekjaar 2017 
verrekend kunnen worden. 
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking. 

Jan Visscher, penningmeester 
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HEEFT U UW TOEGEZEGDE JAARLIJKSE BIJDRAGE(N) AL 
VOLDAAN?  
Het loopt al weer aardig tegen het eind van het kalenderjaar. Dit is het 
moment om even uw aandacht te vragen voor de financiën van onze 
Kerk, Diaconie en ZWO. In de afgelopen jaren hebben we 
aangegeven dat het voor de penningmeesters praktischer is als de 
toegezegde bedragen ook in het betreffende kalenderjaar binnen-
komen.  
 
In de Hoofdhofgemeente is de toezegging vanuit de Aktie Kerkbalans 
2016 ook een toezegging voor 2017, omdat wij in de Hoofdhof één 
keer per twee jaar aan u vragen welk bedrag u in het vervolg jaarlijks 
wilt bijdragen. Wel vragen wij u in het tweede jaar, o.a. vanwege het 
dalende ledenaantal, om de bijdrage zo mogelijk iets te verhogen.  
Het kost de penningmeesters soms veel extra werk om achterstanden 
te incasseren. Het zou fijn zijn als we aan het einde van het jaar niet 
geconfronteerd worden met (grote) achterstanden.  
 
In het verleden was er nog wel eens sprake van een automatische 
betaling die niet werd opgehoogd, omdat men dacht dat dat 
automatisch zou gaan. Automatische betalingen zijn echter 
opdrachten van de rekeningeigenaar naar de bank, daar kan de kerk 
verder niets aan veranderen (dat is wat anders dan een automatische 
incasso). We verzoeken u dan ook in uw eigen administratie na te 
gaan of u uw toezegging(en) al (geheel) heeft overgemaakt. 

Hieronder vindt u de bankrekeningen voor de verschillende doelen: 
- Voor de Kerkelijke Bijdrage:  

NL71 RABO 0377 3508 93 t.n.v. Hoofdhof Gemeente 
- Voor de Diaconie:  

NL58 RABO 0387 3804 42 t.n.v. Diaconie Hoofdhof Gemeente 
- Voor de ZWO:  

NL06 FVLB 0635 8054 21 t.n.v. Diaconie Hoofdhof Gem. t.b.v. 
ZWO. 

 

Bij voorbaat dank,  
 Jan Visscher, Kees Willemstein en Wim van der Meulen 
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NIEUWS UIT HET KERNTEAM EREDIENST 
Als Kernteam Eredienst buigen wij ons regelmatig over onze 
erediensten maar ook denken we na over bijzondere diensten. 
  

In de maand november staan ook weer een paar bijzondere diensten 
op het programma. 
 

Op zondag 5 november a.s. is er de E-meeting waarover u in de 
Hoofdhof van oktober meer heeft kunnen lezen. 
 

Op 12 november a.s. werkt de muziekband Ancora mee aan de 
dienst. 
Ancora is een muziekband voor mensen met een verstandelijke 
beperking. De naam ANCORA is eigenlijk een muziekterm en 
betekent: NOG EENS. 
En dat zeggen ze in de muziekband heel vaak tegen elkaar: Dit ging 
zo goed. Dat gaan we nog eens doen! Het zijn altijd heel vrolijke 
diensten met zo’n enthousiaste band. 

Zondag 26 november a.s. wordt ook wel de Eeuwigheidszondag 
genoemd of de laatste zondag van het kerkelijk jaar waarbij we alle 
mensen uit onze gemeente willen gedenken die ons zijn voorgegaan. 
Een heel bijzondere zondag altijd vanwege het ingetogen karakter. 
We zijn heel blij dat Lidewij van Katwijk met haar cello in deze dienst 
haar medewerking wil verlenen. 

Op zondag 3 december a.s. begint de Adventsperiode. 
In het decembernummer zullen we even vooruitblikken op wat er, 
voor zover bekend, in 2018 komen gaat. 
 

Namens Kernteam Eredienst, 
Hans Veenema 
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BOEKENMARKT   
ZATERDAG 4 NOVEMBER 2017 
 

De vrijwilligersgroep van de Rommelmarkt 
organiseert binnenkort een boekenmarkt. 
Romans, religieuze boeken, veel Engelse 
boeken, kinderboeken, fictie, thrillers, verzamel-
werken voor liefhebbers (encyclopedieën).  

We hebben het allemaal. Tegen niet-commerciële prijzen. 
 

Kom gezellig langs. Neem een koffie of wat anders te drinken. En wie 
weet ziet u toch nog een interessant of leuk boek(je) liggen. Wij 
zorgen voor de muzikale omlijsting, een combo met passende 
muziek. 
Locatie   : Ichthuskerk 
Tijd    : 09.30 – 12.30 uur 
Organisatie  : Vrijwilligersgroep Rommelmarkt Hoofdhof & Ichthus. 
Opbrengst  : Stichting Hulp Tsjernobyl-kinderen Zwolle. 
 

Hebt u nog boeken beschikbaar die een kwalitatieve aanvulling zijn 
voor onze voorraad, bel dan: 
 

Ad Baars              tel.: 038-4541412 e-mail: baarsam@kpnmail.nl 
Helmus Visscher tel.: 038-4524633  e-mail: renke@planet.nl 
Jan Bartels       tel.: 038-4525174  e-mail: j.bartels@tiscali.nl 
Jan Flokstra  tel.: 038-4550006  e-mail: j.h.flokstra@centaurus.nl 
Aart Schippers tel.: 038-4536880  e-mail: aaschippers@ziggo.nl 
 

UITNODIGING DRIEKLANK SING-IN  
Op zondag 19 november a.s. om 19.00 uur 
vindt in De Hoofdhof (Kerkweg 26) weer de 
halfjaarlijkse gezamenlijke Sing-in van de 
kerkelijke gemeenten in Zwolle-Berkum plaats, 
voorbereid door de werkgroep Drieklank.  
 

Het thema is ‘Verlangen’.  
 

De presentatie is in handen van ds. Gertjan 
Klapwijk. Muzikale medewerking wordt verleend door Gert de Jong, 
organist, Aad Stevens, trompettist en Piet Platenkamp, zang en gitaar. 
Aan het eind wordt een collecte gehouden en na afloop is er koffie of 
thee. 
Iedereen is van harte welkom! 

Namens de werkgroep, Tineke Berends 

mailto:baarsam@kpnmail.nl
mailto:renke@planet.nl
mailto:j.bartels@tiscali.nl
mailto:j.h.flokstra@centaurus.nl
mailto:aaschippers@ziggo.nl
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MUZIEK MET EEN PLUS  
IN DE HOOFDHOF 
Terugblik concert 15 oktober 
De leukste brassband van Nederland, 
brassband David, heeft op 15 oktober jl. een 

geweldig concert verzorgd voor Muziek met een Plus. Het programma 
varieerde van mooi ingetogen tot heerlijk swingend en werd 
aangevuld met beelden en filmpjes via de beamer. De spelers, onder 
de enthousiaste begeleiding van dirigent Wilber Zwier, hadden er 
zichtbaar plezier in.  
Er werd ook een aantal fraaie solo’s uitgevoerd, onder andere door 
een met lichtjes versierde sousafoon.  
 
Sneak preview 12 november 
Hoewel we nog nagenieten van het hiervoor beschreven concert, 
kijken we ook reikhalzend uit naar het volgende. Op 12 november 
ontvangen we namelijk oratoriumkoor Euphonia uit Zwolle, dat het 
Liedoratorium over Bonhoeffer zal uitvoeren. Bonhoeffer (1906-1945) 
was een vooraanstaand Duits kerkleider, theoloog en verzetsstrijder 
tegen het nazisme. Het Liedoratorium van Matthias Nagel vertelt op 
boeiende wijze over zijn leven en wordt uitgevoerd met medewerking 
van HetConsort3.0 (dat eerder dit jaar zo prachtig de Meezing 
Mattheüs begeleidde) en “onze eigen” verteller Jan Visser.  
Onnodig te zeggen dat dit weer een unieke gebeurtenis belooft te 
worden! 
 

Goed om te weten 
Trouwe bezoekers hoeven we dit allemaal niet meer te vertellen, 
maar voor degene die nog niet in de gelegenheid is geweest om een 
concert te bezoeken: 

 Kaartjes kosten €10,00 voor volwassenen en €5,00 voor jongeren  
tot 16 jaar. Ze zijn te bestellen via de site, maar voor de last 
minute-beslisser zijn er altijd kaartjes aan de kassa te koop.  
Sinds kort kunt u zelfs pinnen! 

 De concerten van Muziek met een Plus worden mede mogelijk  
gemaakt door een heel aantal sponsoren. Als u een concert 
bezoekt ziet u een mooie banner in de hal staan, waarop we deze 
ondersteunende bedrijven onder uw aandacht brengen. 
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 U kunt “Vriend van Muziek met een Plus” worden voor €25,00 per  
jaar. Eén van de voordelen hiervan is een vrijkaart voor een 
concert naar keuze! 

 In de hal van de Hoofdhof liggen programmaboekjes die iedereen  
gratis mag meenemen of uitdelen.  
Verder kunt u ons volgen op facebook en twitter en zijn we een 
week vóór ieder concert te gast bij de radio-uitzending van 
RTVZoo op de vrijdagmiddag.  
En natuurlijk vindt u alles over ons op www.muziekmeteenplus.nl. 

 

We hopen u te ontmoeten op zondag 12 november! 
 

Namens het bestuur, 
Jantine Kramer 

 

ONTMOETING IN HET HOOFDHOF-CAFÉ 
De kop is er weer af. Onze eerste bijeenkomst in oktober was weer 
gezellig, hoewel we nog plaatsen genoeg over hadden. 
Dus als u of jij wil aanschuiven  ….  iedereen is welkom !! 
En voor degenen die het even vergeten waren, noteer dan de datums 
van dit jaar nu in uw agenda:   

17 november en 15 december. 
 

De soosruimte is open vanaf 21.00 uur. 
Wij heten u graag welkom. 

Namens het ontvangstcomité, 
Kees Willemstein

KERKBALANS 2018 KOMT ERAAN! 
De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans zijn weer in gang gezet. 
Het thema van de actie is dit keer: ‘Geef voor je kerk’.  
 

Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie 
belangrijk voor de kerk. Daarom vragen we elk jaar aan al onze 
gemeenteleden om een bijdrage. Het is een vrijwillige bijdrage, maar 
we kunnen niet zonder! De inkomsten uit Kerkbalans vormen de 
financiële basis voor onze kerk. We hopen dan ook dat we weer op u 
mogen rekenen!  
Dat geldt ook voor een vaste vrijwillige bijdrage voor de ZWO (op die 
basis kunnen zij een vast project ondersteunen) en voor de Diaconie 
(er is nog steeds directe hulp nodig om ons heen).  
 

http://www.muziekmeteenplus.nl/
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De komende maanden zullen wij u op de hoogte houden. We werken 
nu aan de folders, waarin we willen opnemen wat onze Kerk, ZWO en 
Diaconie echt belangrijk vinden en waar we ons geld aan willen en 
vaak ook moeten besteden.  
We willen de kernteams en gemeenteleden hier graag bij betrekken. 
Heeft u ideeën of suggesties, geef ze door.  
 

Team Aktie Kerkbalans 2018.  
Contactpersoon: Andries Westerholt, e-mail: wholt@xs4all.nl  
tel. 0631658822. 
 

Namens de Aktie Kerkbalans 2018 
Wim van der Meulen 

 
LUTHER - TENTOONSTELLING   
over de veelbesproken “Man of the Year 2017” 
 

Waar:   Het Catharijneconvent in Utrecht. 
Wat:   Rondleiding door kunsthistorica Hebbina Jacobs. 
    Korte voorstelling “De Hervormers” door        
        toneelvereniging Aluin. 
Wanneer:  Woensdag 22 november 2017 om 12.30 uur. 
 

Kosten  € 4,00 per persoon (bij deelname van 15 personen) 
 

Aanmelden tot 10 november a.s. telefonisch of per e-mail bij:  
Anneke Klein,    tel. 453 96 64, douwe.klein@gmail.com  
Margien Tuinstra,  tel. 453 38 78, marwiltuinstra@kpnplanet.nl 
 

Anneke Klein 

mailto:wholt@xs4all.nl
mailto:douwe.klein@gmail.com
mailto:marwiltuinstra@kpnplanet.nl
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UITNODIGING VOOR DE 

GEZAMENLIJKE WIJKAVOND 

VAN DE WIJKEN 1 EN 2 

in De Hoofdhof 

op donderdag 9 november 2017 

 

Mevrouw Karina Davidse vertelt over de oorsprong van het 
christendom in Brazilië en over het kerkelijk leven nu van de 

Brazilianen en van de Nederlandse kolonies. 

Mevrouw Davidse was coördinator en lerares basisonderwijs van de 
Nederlandse Taal- en Cultuur-afdeling op een school in Brazilië.  

Zij studeert nu theologie in Bilthoven.  

 

Aanvang: 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.  

 

Organisatie: wijken 1 en 2. 

Welkom: de Hoofdhofleden uit alle wijken. 

 

Mocht u vervoer nodig hebben,  

neem dan contact op met uw eigen wijkteam. 

 

Namens wijken 1 en 2,  
Barend ten Have, Madeleen Wagteveld, Jan van der Meulen 
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UITNODIGING ETENTJE WIJK 6 
Aan de leden van wijk 6 
 

Wij nodigen u van harte uit voor ons gezellige "wijk-etentje" op 
zaterdag 11 november om 17.00 uur in de Hoofdhof. 
Gezellig praten en genieten van elkaars "culinaire kunsten". 
Zet deze avond vast in uw agenda. 
Houdt deze avond in ieder geval vrij. 
U ontvangt nog een persoonlijke uitnodiging. Tot 11 november a.s.! 

Hartelijke groet namens wijkteam 6, 
Hermy Kemp en Els Pierik 

 

STAMPPOTMAALTIJD WIJK 5 
Omdat het vorige keer goed in de smaak viel, organiseert het 
wijkteam van Wijk 5 dit jaar opnieuw een stamppotmaaltijd, en wel op 
zaterdag 18 november. Vanaf 17.00 zijn alle leden van wijk 5 welkom 
in De Hoofdhof. We beginnen met een drankje en gaan om ongeveer 
18.00 uur over op het steviger werk: boerenkool, hutspot, spek, worst 
en andere lekkere winterkost. 
 

Net als vorig jaar wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd om de kosten 
te dekken. Als er geld overblijft wordt dit aan een goed doel 
geschonken (suggesties zijn welkom). 
 

Om de benodigde hoeveelheden goed te kunnen inschatten is het 
noodzakelijk dat u zich van tevoren aanmeldt. Dit kan bij:  
Riek Bos, tel. 4531343, e-mail: riekbosschut@gmail.com of 
Eefje v.d. Meulen, tel. 4539969, e-mail: jrvdmeulen@home.nl 
We hopen op een grote opkomst en een gezellige maaltijd. 

Namens het wijkteam, Theo Zijlstra 
 
CAECILIA ZINGT DE MESSIAH 
Op vrijdag 1 december a.s. zal Toonkunstkoor Caecilia onder leiding 
van Beni Csillag de Messiah van G.F. Händel uitvoeren in de Spiegel. 
Aanvang 20.00 uur. 
Medewerking wordt verleend door Barokorkest Florilegium Musicum 
en vier vocale solisten. 
Kaarten a €  33,00 (1ste rang) en € 28,00 (2de rang) zijn verkrijgbaar 
bij  

Tineke Berends, Eikenlaan 22B, tel. 4539635 

mailto:riekbosschut@gmail.com
mailto:jrvdmeulen@home.nl
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OOST EUROPA NIEUWS 
Roma 
Wij merken dat er meer plaatselijke gemeenten in Oost-Europa zorg 
hebben en dragen voor de Roma-gemeenschap en dat is een positief 
gegeven, want door onderling wantrouwen is het niet eenvoudig 
goede ingangen te vinden. Wij kregen bericht uit Servië dat veel 
Roma niet geregistreerd staan en daardoor geen gebruik kunnen 
maken van sociale- en medische voorzieningen, waardoor zij als 
straat(wees)kind slachtoffer worden van prostitutie en orgaanhandel. 
72% van de Romakinderen maakt de basisschool niet af. Er is 
ontstellend gebrek aan geld voor schoolspullen. Een intrieste situatie.                                                                                                                                                                   
Zoals u weet ondersteunt de commissie al jarenlang het werk dat 
ds.József Székely in Roemenië doet voor zigeunerkinderen in het 
dorp Band, waar de Zigeunerzending van Tinus Wolters actief was. 
Vorig jaar konden wij bijdragen aan een nieuw dak van de 
ontmoetingsruimte, dat door de storm vernield was.  
Ook in deze winter willen wij graag geld overmaken naar ds. Székely 
zodat hij pakketjes kan maken voor de 80 kinderen die hij ’s zaterdags 
onder zijn hoede heeft. Helpt u mee dat waar te maken? 
 

Bouwploeg 
De commissie ontving zeven hulpaanvragen voor het renoveren van 
gebouwen. In oktober is bekend welk project onze bouwploeg 
volgend jaar zal aanpakken. Dan weten wij ook welke vaardigheden 
gewenst zijn, zodat een bouwploeg samengesteld kan worden en kan 
er ook gericht actie gevoerd worden om het benodigde geld daarvoor 
bijeen te krijgen. 
 

Uitgave boekje over hulp vanuit wijk Berkum 
De commissie Oost-Europa heeft een boekje samengesteld over de 
hulp die vanaf 1975 vanuit Berkum gegeven werd aan Oost-Europa. 
Er zijn, naast een overzicht van deze hulp, ook bijdragen van de 
stichtingen “Hulp Tsjernobylkinderen Zwolle” en “Zending Nieuw 
Leven”, voorheen “Woonwagenzending”.  
De ene stichting is diaconaal en missionair bezig in Wit-Rusland, de 
andere in Roemenië, terwijl onze commissie in meerdere landen 
actief is. De wijze van hulpverlening wisselde met de tijd.  
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Nu meerdere medewerkers zijn overleden en er nog mensen zijn die 
actief deze ontwikkelingen hebben meegemaakt, is het tijd om e.e.a. 
op schrift te zetten dat van blijvende waarde is. 
Vanuit Berkum is heel veel hulp verleend. Velen hebben er op een of 
andere wijze aan meegewerkt en een nog groter percentage heeft er 
financiële bijdragen aan geleverd. Meerwaarde heeft het ook doordat 
de drie werkgroepen zo prettig  en constructief samenwerken.  
Aan de uitreiking van het eerste exemplaar hopen wij een officieel 
tintje te geven op woensdag 29 november a.s. om 15.00 uur in De 
Hoofdhof in Berkum.  
In de komende tijd zal nadere informatie volgen. 
 

Meer informatie   
Gerry van Berkum   tel. 453 31 12   g.vanberkum@kpnmail.nl                            
Dineke Rohaan    tel. 453 94 90    d.rohaan@kpnmail.nl 
Jan Flokstra    tel. 455 00 06      j.h.flokstra@centaurus.nl                                                                         
Herman Lammersen tel. 453 47 08       h.lammersen@ziggo.nl                                                                    
Jan de Wit             tel. 0529-401 525  j-dewit@home.nl  

 

Jan Flokstra 
 

BOEIENDE LEZINGEN GESPREKSGROEP 50PLUS 
De Gespreksgroep 50-plus heeft ook voor komend seizoen weer  
aantal boeiend lezingen op het programma staan. De bijeenkomsten 
beginnen om 10.00 uur en worden gehouden in de Oosterkerk. De 
kosten bedragen €5,00 per ochtend, inclusief koffie en thee. Iedereen 
van harte welkom!                                                                                 
  

Op 15 november 2017 zal ds. Anneke Kruithof-Looije ons meer laten 
zien en horen van de Annunciatie of Verkondiging aan Maria.  Een 
reis van 1000 jaar door verschillende vormen van kunst.                                                                                                                               
 

Dr. Jaap van Slageren, emerituspredikant en onder meer werkzaam 
geweest in Afrika, spreekt op 17 januari 2018 over de betekenis  van 
de Oriëntaals-Orthodoxe Kerken in Nederland.       
 

Een overzicht van de volgende lezingen treft u in het volgende 
nummer van Gaandeweg aan.   

Voor meer informatie: Fokje Duursema, 
tel. 454 61 55 

mailto:g.vanberkum@kpnmail.nl
mailto:d.rohaan@kpnmail.nl
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COLLECTE OPBRENGSTEN 
24-09-17 Kerk          198,60 
24-09-17 Bloemen        236,75 
01-10-17 PKN Kerk & Israël     181,61 
01-10-17 Jeugd         164,95 
02-10-17 Koffie                   70,91 
08-10-17 Kerk          146,72 
08-10-17 Diaconie kledingbank    153,20 
15-10-17 Kerk in Actie Werelddiaconaat 183,65 
15-10-17 Kerk          131,70 
16-10-17 Koffie                 33,50 
 

Collectebonnen 
–  Collectebonnen zijn verkrijgbaar in vellen van 20 bonnen à  
    € 1,00 (€ 20,00) en van 20 bonnen à € 0,50 (€ 10,00). 
–  Bestellingen vanaf € 50,00 door overboeking NL 50 RABO                  
    0313.5432.16 ten name van 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 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. 
 

College van Kerkrentmeesters 

mailto:hoofdhof@gmail.com
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VERJAARDAGSFONDS 
Ter ondersteuning van projecten in Oost- Europa is in het 3e kwartaal 
van 2017 een bedrag van € 288,20 binnengekomen. 

Dick Blom 
 

AGENDA 
04-11  Boekenmarkt, Ichthuskerk      09.30 -  12.30 uur 
05-11  E-Meeting, de Hoofdhof          09.30 uur 
09-11  Wijkavond wijken 1 en 2, de Hoofdhof     19.30 uur 
11-11  Etentje wijk 6, de Hoofdhof         17.00 uur 
12-11  Schrijfactie Amnesty International, 
   in de hal van de kerk, na de morgendienst 
12-11  Muziek met een plus, Bonhoeffer, de Hoofdhof  15.00 uur 
15-11  Gespreksgroep 50 Plus, Oosterkek     10.00 uur 
17-11  Hoofdhofcafé, de Hoofdhof        21.00 uur 
18-11  Stamppotmaaltijd Wijk 5, de Hoofdhof     17.00 uur 
19-11  Sing-In, de Hoofdhof           19.00 uur 
22-11  Luther-tentoonstelling, Het Catharijneconvent, 
   Utrecht               12.30 uur 
01-12  Caecilia zingt Messiah, de Spiegel      20.00 uur 
 
 
 
 
 
 
 

 
KOPIJ DE HOOFDHOF 
Het volgende kerkblad verschijnt op 30 november 2017 en bevat 
gegevens over de maand december 2017. U kunt uw kopij inleveren 
bij de heer J. Wagteveld, Eikenlaan 37, 8024 CA, tel. 45 47 233 tot 
uiterlijk maandag 20 november 2017. 
De redactie verzoekt u vriendelijk uw berichten schriftelijk in te leveren 
via e-mail: jaapwagteveld@hotmail.com 
 

mailto:jaapwagteveld@hotmail.com

