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DE HOOFDHOF BERKUM 

predikant:       vacant  
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.     
Berkumstede:     vacant 
 

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:phelder@home.nl
mailto:jaapwagteveld@hotmail.com
mailto:w.meulen@home.nl
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KERKDIENSTEN 
 

Zondag 7 oktober   Israëlzondag    
9.30 uur       Ds. R. Gosker uit De Wijk 
Organist       Henk Hoeksema 
1e Collecte    PKN: Kerk en Israël 
2e Collecte      Voor de Jeugd 
19.00 uur      Vesper 
Pianist       Jaco Lips 
Muzikale medewerking  Blokfluitkwartet Bon-ton 
 

Zondag 14 oktober 
9.30 uur       Ds. L. van den Broeke uit Kampen 
Organist       Gert de Jong 
Muzikale medewerking  Kinderkoor de Bromvlieg  

o.l.v. Ellen Laninga 
1e Collecte Kerk in Actie / Werelddiaconaat 
2e Collecte      Voor de Kerk 
 

Zondag 21 oktober 
9.30 uur       Lectorendienst  
Muzikale medewerking  Hoofdhofkoor o.l.v. Jaco Lips 
Organist Fred Pals 
1e Collecte Voor de Diaconie 
2e Collecte      Voor de Kerk 
 

Zondag 28 oktober   
9.30 uur Ds. H. Vijver uit Oss 
Organist       Henk Hoeksema 
Muzikale medewerking  Christelijk Mannenkoor Zwolle 
         o.l.v. Harry Koning 
1e Collecte      Voor de Kerk 
2e Collecte      Voor de Bloemen  
 

Zondag 4 november    
9.30 uur       Ds. P.D. Wolthaus uit Zutphen 
Organist       Gert de Jong 
1e Collecte  Kerk in Actie / Zending 
2e Collecte      Voor de Jeugd 
19.00 uur De Hoofdhof Sing-in 
Collecte       Voor de onkosten 
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AMNESTY INTERNATIONAL 
Zondag 14 oktober 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 
In de dienst van zondag 7 oktober a.s. kunt u ds. R. Gosker uit De 
Wijk, tel. 0522-855 782, als predikant verwachten. Hij is geboren op 
15 september 1950. Ds. Gosker heeft de gemeenten Amsterdam-
West, Scherpenzeel, Zuidwolde en Wesepe gediend. Sinds mei 2016 
is ds. Gosker met emeritaat.  
 
Op zondag 14 oktober 2018 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 de Vrije 
Universiteit Amsterdam. 
 
Ds. H.W. Vijver uit Oss, tel. 0412-638 525, is de voorganger op 
zondag 21 oktober a.s. Hij is geboren op 21 februari 1949. Ds. Vijver 
is predikant geweest van de gemeente Gauw-Terzool. Hij was daar 
predikant met een bijzondere opdracht, namelijk studentenpredikant 
in dienst van de zending in Argentinië. Daarna was hij justitiepredikant 
in het Huis van Bewaring in Leeuwarden en vervolgens docent ethiek 
aan de Chr. Hogeschool Noord-Nederland. Ook heeft hij de gemeente 
Oss gediend. 
In 2012 ging dominee en docent Henk Vijver naar Colombia om voor 
Kerk in Actie het project 'Geloven in verzoening' op te zetten. In 
november 2014 rondde ds. Henk Vijver zijn werk in Colombia af.  
 

Kerkelijk Bureau / Klazien Helder 
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BESTE KERKGANGERS OP 7 OKTOBER! 
Sinds 1949 wordt de eerste zondag in oktober gevierd als 
Israëlzondag. Aanvankelijk alleen in de Nederlandsche Hervormde 
Kerk. Later ook in Evangelisch-Lutherse Kerk en in de Gereformeerde 
Kerken in Nederland. Sinds de totstandkoming van de Protestantse 
Kerk ook in tal van plaatselijke PKN-gemeenten. Dus ook in Berkum? 
Wat mij betreft graag! Aangezien ik op die zondag (7 oktober) bij u 
voorga, stelde ik de vraag of de Israëlzondag in de Hoofdhof gevierd 
wordt. Kort daarna kreeg ik een uitnodiging om er iets in uw kerkblad 
over te schrijven. Dat doe ik graag. Net zo graag als ik op 7 oktober 
uw gast ben.  
 
De jaarlijkse Handreiking voor de Israëlzondag, uitgegeven door het 
Dienstencentrum van de PKN, draagt dit jaar als titel 'Trouw tot in 
eeuwigheid?'.  
Die titel komt weglopen uit de Evangelielezing voor deze zondag, 
Marcus 10,1-16 waar Jezus zich uit de tent laat lokken door 
geestverwante Farizeeën die hem vragen naar de (on)mogelijkheden 
van echtscheiding.  
Daar ligt ook de relatie tot het thema én tot het vraagteken erachter. 
In het antwoord dat Jezus zijn uitdagers geeft citeert hij Genesis 1:27 
en Genesis 2:24. Dat maakt het antwoord op de vraagstelling tot 
zoiets als bloemknop die als je haar met behulp van goeie rabbijnse 
exegese tot bloei weet te brengen uitwaaiert tot een bonte 
kleurenpracht aan Bijbelse gedachten.  
 
Het is aan u als kerkgangers om te (be)proeven of mij dat op 7 
oktober lukt, en zo ja, dan mag u de bloem mee naar huis nemen om 
te gelegener tijd, na de bloei, de vruchten ervan te plukken. Het is 
geen makkelijke kost, maar ik beloof u mijn best te zullen doen en 
troost mij met de gedachte dat de goede verstaander slechts een half 
woord nodig heeft.  
 
Met vriendelijke groet,  

Reinier Gosker 
(emeritus predikant PKN en voorzitter  
Provinciale Werkgroep Kerk en Israël) 
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VAN DE DIACONIE 
In de maand oktober doet de diaconie een beroep op u voor de 
volgende collectes: 
 
21 oktober a.s. / Eigen diaconie 
 
28 oktober a.s./ Collecte bestemd voor de Bloemengroet 
 
ACTIE VOOR DE KLEDINGBANK 
Van 24 september tot en met 7 oktober 2018 kunt u kleding, schoeisel 
en hoeslakens inleveren bij de kerk voor de kledingbank in Zwolle. 
Velen van u hebben hier al gehoor aan gegeven.  
Mocht u zelf niet in staat zijn om het naar de kerk te brengen dan kunt 
u iemand van de diaconie vragen die het bij u ophaalt. 
                                                                  
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. 

Namens de diaconie,  
Miny Veenema 

 
COLLECTE WERELDDIACONAAT 

14 oktober 2018 
Leven van visserij in Nepal 
In de bergachtige Rukum-regio in het 
westen van Nepal is het moeilijk om 
voedsel te verbouwen. Hierdoor is er een 
voedseltekort en is 35% van de kinderen 

onder de vijf jaar chronisch ondervoed.  
In deze regio ligt een groot meer, dat heel geschikt is voor het kweken 
van vis. Dankzij de verkoop van vis op de lokale markt krijgen de 
boeren meer inkomsten. Samen met partnerorganisatie UMN (United 
Mission Nepal) helpt Kerk in Actie de bevolking hun inkomsten te 
vergroten door het verbeteren van de visteelt in het Syarpumeer. 
UMN ondersteunt bij de aanleg van kweekvijvers, geeft advies over  
watermanagement tijdens bijvoorbeeld het regenseizoen  en over de 
verkoop van de vis. 
 
UMN ondersteunt hen ook bij het verbouwen van groente en fruit 
tijdens de maanden dat landbouw mogelijk is. En ze trainen mensen 
om hun eigen geitenbedrijf of groentenwinkel op te zetten.  
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Dankzij de ondersteuning van UMN op het gebied van landbouw en 
visserij stijgt het inkomen van de bevolking en kunnen 1600 mensen 
het hele jaar door voldoende voedsel kopen.  
Met uw bijdrage aan deze collecte ondersteunt u werelddiaconale 
projecten van Kerk in Actie zoals het werk van United Mission in 
Nepal. Doet u mee? 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 oktober. 
 
Meer informatie: www.kerkinactie.nl/nepalvisserij 
 
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?  
Hartelijk dank! 
 
Henk en Annemieke Spaan in Kigali, Rwanda 
Twee maanden zijn ze daar nu en raken steeds meer “ready to work”. 
Ze ervaren het als intensief, verrijkend, maar ook soms heftig. Het 
cultuurverschil en het samenwerken met de lokale medewerkers 
vraagt zoeken, volharding en heel veel geduld. 
Maar ze zijn vol goede moed en gaan op zoek naar meer verbinding 
en hopen op verhalen van hoop en mensen te ontmoeten in die 
maatschappij. 

Namens de ZWO-commissie, 
Carien Veenema 

 
NIEUWS UIT HET KERNTEAM EREDIENST  
voor de maand oktober 2018 
Op zondag 14 oktober a.s. zal het kinderkoor de Bromvlieg haar 
medewerking verlenen. 
Op 21 oktober a.s. is er een lectorendienst en het Hoofdhofkoor o.l.v. 
Jaco Lips draagt tijdens deze dienst een steentje bij. 
En op 28 oktober a.s. verleent het Christelijk Mannenkoor Zwolle haar 
medewerking aan de dienst. 

Namens het Kernteam Eredienst, 
Hans Veenema 
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VERANTWOORDING DIACONIE 
Vanwege de vakantietijd etc. is er over een “langere” periode, dan 
gebruikelijk, geen overzicht geweest van wat er zoal met de 
ontvangen collectegelden is gebeurd. 
 
Om het desondanks zo overzichtelijk mogelijk te houden wijkt het 
deze keer enigszins af van wat we gewend zijn. 
 
In de periode van 10 mei t/m 26 augustus is er 5 maal gecollecteerd 
voor uw eigen diaconie en was de totaal opbrengst € 1.077,53. 
De opbrengst van de bloemencollecte in dezelfde periode is € 137,30 
geweest. 
Vanaf nu is het de beurt om aan te geven voor welk doel is 
gecollecteerd en wat de diaconie naar deze bestemmingen heeft 
overgemaakt.  
Om er niet een onoverzichtelijk verhaal van te maken, wordt nu alleen 
opgegeven welk bedrag naar welke instelling is overgemaakt. 
St. Dorcas Andijk € 200,00; St. Hart voor Zwolle € 225,00;                 
St. De Herberg Oosterbeek € 275,00; St. de Bres Zwolle € 200,00;    
St. Eetcafé Zwolle € 225,00; 
Leger des Heils afd. Zwolle € 200,00;  St. de Bondgenoot Barneveld  
€ 175,00 en Intermezzo Zwolle € 225,00. 
 
Om te weten wat zijn nu de collecteopbrengsten geweest die voor 
deze bestemmingen gehouden zijn, deze gegevens kunt u vinden 
onder de rubriek “collecte opbrengsten” van Gerard Gerritsen van het 
College van Kerkrentmeesters maar het is dan misschien wel even 
puzzelen om de goede bedragen te vinden. 
 
Tot slot nog de mededeling dat de diaconie in de achterliggende 
periode ook nog een tweetal giften mocht ontvangen tot een bedrag 
van € 1.100,00, een bedrag waarvoor woorden tekort schieten. 
 
Als je naar al deze bedragen kijkt, dan is het geweldig om te mogen 
ervaren dat u als gemeente zich zo betrokken voelt bij het werk van 
onze diaconie. 
 

Namens de diaconie, 
Jan Visscher, penningmeester 
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IN HET ZONNETJE 
Deze maand willen wij de zonnestralen 
laten schijnen op het Beamerteam. Elke 
zondag weer wordt er door een grote 
groep actieve Hoofdhoffers een prachtige 
presentatie gemaakt en gepresenteerd. 
Het maken van zo n beamerpresentatie  is 
een intensieve klus en wordt door een 
ieder op zijn eigen prachtige wijze 
ingevuld. Anneke Klein, Gerrit Kasper, 

Peter, Ties en Rens van der Waal, Kees Willemstein, Niek 
Aaldenberg, Sven Vogel, Marjet  Zijlstra en Klazien Helder. Aafke 
Zijlstra is de coördinator, roostermaker en zorgt voor de techniek. Fijn 
dat we zo’n  team hebben in onze Hoofdhof dat ons elke zondag weer 
verrast met een prachtige beamer-liturgie. Terecht nu in het zonnetje. 
 
 

SING-IN OP ZONDAG 4 NOVEMBER  
(DRIEKLANK) 
Zondagavond 4 november is er weer gelegenheid 
voor iedereen om volop te zingen.  
Om 19.00 uur bent u allen van harte welkom in de 
Hoofdhof.  
 
Mensen van 'de Ichthus' en 'de Hoofdhof' hebben 
liederen uitgezocht met als leidend thema 'de 

Naam der namen'.  
De Godsnaam die we in veel verschillende liederen zullen bezingen.   
 
Medewerking wordt verleend door  Amicanto en het orgel wordt 
bespeeld door Fred Pals.  Presentatie is in handen van Gijs van 
Vulpen. 
 
We hopen op een fijne avond!  
 

Tineke Berends, Desiree Lips 
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WEL EN WEE UIT DE WIJKEN 
Aan de leden van wijk 6 
 
Om alvast te noteren in uw agenda. 
 
Zaterdag 10 november a.s. houden we weer ons gezellig jaarlijks 
wijketentje. 
U krijgt nog een persoonlijke uitnodiging. 

Namens het wijkteam, 
Els Pierik 

 
 
BIJ EEN AFSCHEID  
Een onvergetelijk afscheid werd mij bereid! Het moest een cadeau 
voor mij worden, begreep ik. En een cadeau wérd het. Nergens 
hoefde ik mij mee te bemoeien, laat staan zorgen over te maken. Het 
enige dat mij te doen stond was de bijdrage op zaterdag voorbereiden 
en inhoud van de dienst op zondag. 
  
Die bijdrage op zaterdag – een verhaal waarin ik terug mocht blikken 
op 36 jaar predikantschap – was mooi om mee bezig te zijn. Om op 
zo'n manier allerlei herinneringen de revue te laten passeren, 
ontwikkelingen gewaar te worden, op een rijtje te zetten hoe ik het 
beleefd heb en dat dan te mogen delen met een welwillend gehoor 
dat speciaal voor mij gekomen was, was prachtig. Dat vervolgens van 
meerdere kanten gezegd werd dat die bijdrage het waard was om te 
publiceren, was nog een grote pluim ook. En dan het buffet: groen, 
vegetarisch, duurzaam en heerlijk! 
  
De dienst op zondag was bijzonder, ook om de velen die eraan 
hebben willen meewerken: al onze drie koren, twee organisten, een 
saxofoon, het beamteam en een ploeg van vrijwilligers die taarten 
gebakt hadden en als gastheer/vrouw aan de slag waren. De 
feestelijkheden na afloop waren om van te smullen, vond ik.  
 
Terwijl de kamerdeur nog helemaal vol hangt met lieve kaarten en 
tekeningen, de gekregen lekkernijen nog niet op zijn en het luisterrijke 
boeket uit De Hoofdhof nog staat te pronken op tafel, heb ik aan ons 
kerkelijk bureau gevraagd om mij als lid over te schrijven naar de 
Waalse Gemeente Zwolle. Die gemeente maakt ook deel uit van de 
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Protestantse Kerk in Nederland en het is de gemeente waar mijn 
echtgenoot toe behoort. Want ik heb er, nu het kan, voor gekozen om 
– heel klassiek – hem daarin te volgen. Kunnen we samen naar de 
kerk gaan. 
 
Hartelijk dank voor dit onvergetelijke afscheid en voor de toekomst:   
à Dieu!  

Lily Burggraaff 
 
ONTMOETING IN HET HOOFDHOF-CAFÉ 
Op 21 september zijn we weer gestart met het nieuwe seizoen. Op 
het moment dat dit stukje geschreven wordt moet dat nog gebeuren 
maar heb ik er alle vertrouwen in dat het weer een gezellig ontmoeten 
is geweest. Voor de rest van dit kalenderjaar staan nog de volgende 
datums gepland: 

19 oktober a.s.,16 november a.s. en 14 december a.s. 
Per toerbeurt is er steeds een ander stel als gastechtpaar aanwezig. 
Ieder mag zich welkom weten voor een praatje en een drankje (fris of 
anders). Ook voor gasten uit onze andere kerken in Berkum staan de 
deuren open. En voor ieder die zich bij ons thuis voelt. 
De soosruimte is open vanaf  21.00 uur. 
We hopen veel oudgedienden én nieuwkomers te kunnen begroeten.  
We zien u graag. 

Namens het ontvangstcomité,   
Adrie en Kees Willemstein 

 

EXPOSITIE  OKTOBER – DECEMBER 2018 IN DE HOOFDHOF 
De maker van deze schilderijen is de (hobby) kunstschilder Gert 
Bosman.  
Graag wil ik mij even aan u voorstellen.  
Geboren in Utrecht op 25 mei 1939. Wij wonen in Ugchelen, een 
dorpje onder de rook van Apeldoorn.  
Tot 1990 was ik werknemer bij Philips in de computerindustrie.  
Daarna zijn wij (mijn echtgenote en ik) gestart met opleidings-
activiteiten voor het gebruik van de PC (Personal Computer).  
In 2006, toen die opleidingsactiviteiten minder werden kwam er tijd vrij 
voor een hobby. In dat jaar ben ik bij Marius van Dokkum begonnen 
met tekenlessen. Na twee jaar werd dat uitgebreid met schilderen. 
Eerst met acrylverf en daarna met olieverf. Nog steeds volg ik met 
veel plezier de lessen bij Marius. 
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De onderwerpen van mijn stillevens komen uit het dagelijks leven om 
ons heen. Groenten, fruit, eieren, dieren, landschappen etc. 
In 2015 en 2017 was er de mogelijkheid om mee te doen aan de 
Kunstroute Ugchelen. De afgelopen maanden heb ik geëxposeerd in 
de Duiker, een bijgebouw van de Bronkerk in Ugchelen. 
In de periode februari - april 2019 exposeer ik in de Heemhof, een 
verzorging/verpleeghuis in Apeldoorn. 
Mijn schilderijen staan ook op internet. www.bosmanpco.nl 

Namens de Kunstcommissie, Kees Bos 
 
OOST-EUROPA NIEUWS 
In het voorjaar is onze bouwploeg aan het werk geweest in Kucura, 
Servië, om een overkapping te maken bij het vakantiehuis voor 
Romakinderen. Wij zijn blij en dankbaar dat dit project zo goed 
geslaagd is.  
In het komende seizoen willen wij ons richten op zeven kleinere 
projecten waar onze hulp gevraagd is voor opbouw- en 
evangelisatiewerk, kinderwerk/onderwijs, diaconaal werk e.d. 
 
Deze maand leggen wij twee projecten aan u voor die om hulp 
gevraagd hebben:  
 

1. Afbouw gemeentezaal Sintereag,   
Roemenië  
Ds. Imre Felzsegi vraagt om een 
bijdrage om een vervallen school-
gebouw te renoveren voor de  
gemeente. Samen met gemeenteleden 
is het dak vernieuwd en de buitenmuren 
bepleisterd.  Nu is de binnenkant aan de 

beurt: de consistoriekamer, de verenigingszaal, een keukentje en 
twee toiletten. Daarvoor moeten vloeren gelegd worden en deuren en 
ramen vernieuwd. Ook is een kleine keuken en een toiletruimte nodig.  

Onze bijdrage: € 500,00. 
 
2. Kinderwerk/onderwijs 
Kerstcadeautjes w.o. boekje voor Romakinderen 
in Band, Roemenië.                   
Onze bijdrage: € 100,00 
 

http://www.bosmanpco.nl/
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Als u een gift wilt over maken op rekeningnr: NL26RABO 041 35 50 
745 t.n.v. Protestantse Gemeente Zwolle t.g.v. Commissie Oost-
Europa, laat dan weten voor welk project u kiest.  
Het RSIN/Fiscaalnummer is: 002645105. 
 

Uw Oost-Europa Commissie, 
            Gerry van Berkum, Dineke Rohaan,  

Jan Flokstra en Herman Lammersen  
 
LANDELIJKE ONTMOETINGSDAG ‘GERAAKT DOOR VERLIES’ 
Op zaterdag 27 oktober a.s. organiseert de stichting Als kanker je 
raakt de landelijke ontmoeting ‘Geraakt door Verlies’. Deze dag is 
speciaal voor iedereen die een familielid, vriend(in), collega, naaste 
heeft verloren.  
Wanneer iemand van wie je houdt, is overleden, is dit één van de 
meest ingrijpende gebeurtenissen in je leven. Er is rouw in je hart, de 
wereld om je heen lijkt stil te staan. Niets is meer zoals het was. 
Gevoelens kunnen je overvallen. Ook lichamelijke klachten kunnen 
optreden. Deze gevoelens en klachten kunnen verwarrend en 
vermoeiend voor je zijn. Weet dat dit soort reacties horen bij dat ene 
woord: Rouw. Deze dag is voor iedereen die een weg zoekt in het 
leven met het verlies, maar ook in het leven dat weer verder gaat. 
Pieter Both is deze dag onze gastspreker. Pieter is predikant en leraar 
op een middelbare school.  
Hij was 32 jaar toen plotseling zijn vrouw overleed en hij achterbleef 
met drie kleine kinderen. Naar aanleiding hiervan schreef hij het boek, 
‘Dag zeggen, dolen in rouw’.  
Arie van der Veer, predikant, bekend o.a. van de EO en mede-
initiatiefnemer van Als kanker je raakt houdt een korte overdenking. 
De dag wordt geleid door Annette Westerhuis. Alle begeleiders deze 
dag zijn zelf geraakt door verlies.  
 
Praktische informatie 
De dag begint om 10.00 uur en wordt gehouden in Het Brandpunt, 
Postweg 18, 3941 KA Doorn.  
De lunch wordt verzorgd. Wij bieden deze dag gratis aan, maar 
maken zelf wel kosten. Het hoeft niet, maar je helpt ons met een 
vrijwillige bijdrage op banknummer: NL55RABO0160462576 t.n.v. de 
stichting Als kanker je raakt o.v.v. ontmoetingsdag en datum. Iedereen 
is welkom. 
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Je kunt je aanmelden voor deze dag op: www.alskankerjeraakt.nl 
 
Over de stichting 
De stichting Als kanker je raakt is in 2011 opgericht op initiatief van 
ds. Arie van der Veer en geestelijk verzorger Rita Renema-Mentink en 
heeft als doel d.m.v. ontmoeting, gesprek en (geloofs)bemoediging 
mensen te ondersteunen die geraakt worden door kanker.  
 

LEZING EN RECITAL IN SYNAGOGE VAN ZWOLLE 
Op woensdag 3 oktober 2018 geeft Midden-Oostenexpert drs. Els van 
Diggele in de Synagoge van Zwolle een lezing over "70 Jaar Joodse 
identiteit van de staat Israël." Wat houdt de joodse identiteit van het 
land in? In deze lezing wordt uiteengezet hoe diverse groepen in 
Israël met elkaar worstelen om de identiteit van hun land. Els van 
Diggele is historica, journaliste en onafhankelijk onderzoekster van 
Israël en de Palestijnse gebieden. Haar laatste boek over dit 
onderwerp is onlangs genomineerd voor de Libris Geschiedenisprijs.  
 
De lezing wordt vanwege het 70-jarig bestaan van Israël afgewisseld 
met een recital van Israëlische en Jiddische melodieën op de 
moderne versie van Koning Davids lievelingsinstrument, de harp.  
De harpiste Suzanne Zijderveld (1990) rondde in 2016 haar master 
succesvol af aan het ArtEZ Conservatorium te Zwolle. Zij won diverse 
prijzen.  
 
De bijeenkomst wordt georganiseerd door de afdeling 
Zwolle/Overijssel van het Genootschap Nederland-Israël en vindt van 
19.30 tot 22.00 uur plaats in de Synagoge aan de Samuel 
Hirschstraat 8. Niet-leden betalen een toegang van € 7,50. 
 
Het Genootschap Nederland-Israël dat de avond organiseert, staat 
open voor allen die Israël en de joodse cultuur beter willen leren 
kennen. Leden krijgen per seizoen vijf interessante lezingen en een 
culturele avond aangeboden. Alle bijeenkomsten vinden plaats in de 
fraaie Synagoge van Zwolle. 

dr. S.P van ’t Riet, 
Voorzitter Genootschap Nederland-Israël Zwolle/Overijssel 

 
 
 

http://www.alskankerjeraakt.nl/
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COLLECTE OPBRENGSTEN 
29-07-18 Diaconie            €  159,18  
29-07-18 Kerk               €  134,26  
05-08-18 Kerk               €  140,50  
05-08-18 Jeugd              €  113,96  
06-08-18 Koffie               €    55,15  
12-08-18 Kerk In Actie / Zending         €  260,31  
12-08-18 Diaconie             €  132,70  
19-08-18 Diaconie                €  170,20  
19-08-18 Kerk               €  159,30  
20-08-18 koffie               €    20,20  
26-08-18 Diaconie                €  187,20  
26-08-18 Kerk               €  153,70  
02-09-18 Kerk               €  163,95  
02-09-18 Jeugd              €  126,95  
04-09-18 koffie               €    26,50  
09-09-18 JOP (2/3 deel)            €  163,12  
09-09-18 Jeugd (1/3 deel)           €    81,56  
09-09-18 Diaconie             €  221,50  
16-09-18 PKN Vredesweek         € 166,16 
 
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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AGENDA 
14-10  Schrijfactie Amnesty International, 
   in de hal van de kerk, na de morgendienst 
24-09 t/m 
07-10  Actie Kledingbank, de Hoofdhof (zie elders in dit blad) 
03-10  Lezing “70 jaar Joodse identiteit van de Staat Israël” 
   Synagoge, Zwolle           19.30 uur 
14-10  Muziek met een Plus, de Hoofdhof      15.00 uur 
19-10  Hoofdhofcafé, de Hoofdhof         21.00 uur 
27-10  Landelijke ontmoetingsdag “Geraakt door Verlies”, 
   Het Brandpunt, Postweg 18, 3941 KA Doorn   10.00 uur 
 
04-11  Sing-In (Drieklank), de Hoofdhof       19.00 uur 
10-11  Wijketentje wijk 6, de Hoofdhof  
    

 
KOPIJ DE HOOFDHOF 
Het volgende kerkblad verschijnt op 25 oktober 2018 en bevat 
gegevens over de maand november 2018.  
U kunt uw kopij inleveren bij de heer J. Wagteveld, Eikenlaan 37, 
8024 CA, tel. 45 47 233 tot uiterlijk maandag 15 oktober 2018. 
 
De redactie verzoekt u vriendelijk uw berichten schriftelijk in te leveren 
via e-mail: jaapwagteveld@hotmail.com 
 

 

mailto:jaapwagteveld@hotmail.com

