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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. 
 

BANKREKENINGNUMMERS                           
Voor de Kerk:   PGB De Hoofdhof     NL71 RABO 0377 3508 93 
Collectebonnen:   PGB De Hoofdhof      NL50 RABO 0313 5432 16 
Voor de Diaconie:  Diaconie PGB De Hoofdhof   NL58 RABO 0387 3804 42 
Voor de ZWO:  Diaconie Geref.Kerk De Hoofdhof NL05 RABO 0373 7109 92  
      o.v.v. Voor de ZWO 
Voor de Jeugd:    PGB De Hoofdhof     NL71 RABO 0377 3508 93 
      o.v.v. Voor het Jeugdwerk 
Voor de Vleugel:  PGB De Hoofdhof      NL71 RABO 0377 3508 93 
      o.v.v. Actie Vleugelslag 

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

Zondag 3 november  

9.30 uur       Ds. R.S.E. Vissinga uit Kampen 

Organist       Johan Smit 

Muzikale medewerking  Christelijk Mannenkoor Zwolle  

o.l.v. Harry Koning 

1e Collecte      Kerk in Actie: Zending  

2e Collecte      Voor de Jeugd 

Jeugd       Kindernevendienst 
 

Woensdag 6 november Dankdag voor gewas en arbeid 

18.00 uur Hoofdhof   Dankdagmaaltijd 

Deurcollecte     Z.W.O. 
 

Zondag 10 november  Heilig Avondmaal 

9.30 uur       Ds. C. van den Broeke uit Kampen 

Organist       Robert Helder 

1e Collecte      Diaconie/Stichting Kledingbank Zwolle 

2e Collecte      Voor de Kerk 

Jeugd       Kindernevendienst 

15.00 Berkumstede H.A. Ds. W.P. Ferguson uit Zwolle 

Organist       Robert Helder 

Collecte       Voor de Diaconie 
 

Zondag 17 november 

9.30 uur       Ds. A. Pietersma uit Zwolle 

Muzikale medewerking  Music Ardore uit Nieuwleusen 

1e Collecte      Voor de Diaconie 

2e Collecte       Voor de Kerk 

Jeugd       Kindernevendienst 
 

Zondag 24 november  Laatste zondag kerkelijk jaar 

9.30 uur       Mw. Desiree Lips-Makken 

Organist       Gert de Jong 

Muzikale medewerking  Lidewij van Katwijk, cello 

1e Collecte      Voor de Kerk 

2e Collecte      PKN / Eenzaamheid draaglijker maken 

Jeugd        Kindernevendienst 
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Zondag 1 december  Eerste Advent 

9.30 uur       Ds. H. van Ark uit Wapenveld 

Organist       Robert Helder 

1e Collecte      Diaconie/Gevangenen Zorg Zwolle  

2e Collecte      Voor de Jeugd 

Jeugd          Kindernevendienst 

 

AMNESTY INTERNATIONAL 

Zondag 10 november 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 

Ds. R.S.E. Vissinga uit Kampen, tel.  038-2000327, kunt u zondag            

3 november a.s. als predikant verwachten. Ds. Vissinga is geboren op 

17 juli 1951. Hij heeft de gemeenten Hasselt, Gorinchem, Kampen, 

Enschede en Glanerbrug gediend. Sinds juni 2017 is ds. Vissinga met 

emeritaat. 

 
Bij de Viering van het Heilig Avondmaal op zondag 10 november a.s. 

hoopt dr. C. (Leon) van den Broeke uit Kampen, bij ons voor te gaan. 

Zijn geboortedatum is 12 juli 1966. 

Dr. Van den Broeke is sinds 2016 Universitair Docent Kerkrecht aan 

de Theologische Universiteit te Kampen. Daarvoor heeft hij de 

gemeenten Bakkeveen, Biggekerke-Meliskerke, Sint Pancras en 

Amsterdam (predikant met bijz. opdracht) gediend. 

Ook is hij voorzitter Centrum voor Religie en Recht van de Vrije 

Universiteit Amsterdam. 

 
Ds. W.P. Ferguson uit Zwolle, tel. 457 89 98, zal ’s middags voorgaan 

bij de Viering van het Heilig Avondmaal in Berkumstede.  

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. 
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Op zondag 17 november 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. 
 
Mevrouw Desiree Lips-Makken uit Zwolle, tel. 06-42841201 zal de 
dienst van zondag 24 november a.s. (laatste zondag van het kerkelijk 
jaar) leiden. In onze gemeente is zij voor velen van u geen 
onbekende. Mevrouw Lips is geboren op 27 juni 1955.  

 
Kerkelijk Bureau / Klazien Helder 

 
KOFFIEDRINKEN 
Na elke ochtenddienst bent u welkom om samen koffie te drinken. 
Voor de jonge gemeenteleden is er limonade. 
 
COLLECTE 3 NOVEMBER 
Goede predikanten opleiden in Zambia 
De laatste jaren groeien de kerken hard in Zambia. Ruim tachtig 
procent van de bevolking is christen. Met de groei van de kerken 
neemt de vraag naar goede predikanten toe, vooral op het platteland. 
Op de theologische universiteit krijgen de studenten niet alleen 
theologisch onderwijs. Omdat op het platteland van Zambia extreme 
armoede heerst, leren de predikanten ook hoe ze de gemeenteleden 
in de dorpen kunnen helpen en kunnen bijdragen aan de ontwikkeling 
van de dorpsgemeenschappen. 
 
Via Kerk in Actie collecteren we in onze kerk om goede predikanten 
op te leiden in Zambia.  
Naast Zambiaanse docenten geven ook twee Nederlandse docenten 
daar les: Thijs en Marike Blok.  
Een deel van de predikanten in opleiding zijn al voorganger. Ze 
verhuizen soms met hun hele gezin naar het universiteitsterrein. Voor 
2.450 euro krijgt een theologiestudent in Zambia een jaar opleiding en 
huisvesting. Helpt u mee?  
 
Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/kerkzambia 
 

http://www.kerkinactie.nl/kerkzambia
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DANKDAGMAALTIJD WOENSDAG 6 NOVEMBER  
Ook dit jaar willen we op Dankdag met elkaar de maaltijd gebruiken in 
de Hoofdhof (grote zaal) en u bent van harte uitgenodigd. We 
beginnen om 18.00 uur.  
 

We hebben nog een bijzondere gast uitgenodigd, nl. Sietse Renting, 
relatiebeheerder van Kerk in Actie, en zij zal iets vertellen over 
projecten van Kinderen in de Knel in Pretoria, Zuid-Afrika. 
Na afloop van de maaltijd houden we een collecte die dan voor dat 
doel bestemd wordt. 
U kunt zich aanmelden via inschrijving op formulieren in de hal of bij 
leden van de ZWO-commissie. 

Namens de ZWO-commissie, 
Carien Veenema, tel. 4537865 

 

VAN DE DIACONIE 

In de maand november doet de diaconie een beroep op u voor de 

volgende collectes: 
 

Zondag 10 november a.s. / Stichting Kledingbank Zwolle 
Afgelopen maand hebben we o.a. kleding ingezameld voor de 
kledingbank.  
Er zijn nog steeds mensen in Zwolle die in financiële problemen zijn 
gekomen, om wat voor reden dan ook, en niet zichzelf meer van 
kleding en schoeisel kunnen voorzien.  
Graag willen we als diaconie een financiële bijdrage leveren aan dit 
doel. Doet u mee? 
 
Zondag 17 november a.s. / Eigen diaconie 
 

Zondag 24 november a.s. / Ondersteuning die de Protestantse Kerk 
biedt aan lokale kerken om eenzaamheid te bestrijden. 
Eenzaamheid, gemis aan echt contact, komt overal in Nederland 
voor. Ouderen, mensen die hun partner verloren hebben en 
migranten lijden er het vaakst onder. In veel kerken zijn er activiteiten 
om eenzaamheid tegen te gaan of draaglijker te maken.  
 
De Protestantse Kerk ondersteunt deze initiatieven van harte en geeft 
plaatselijke gemeenten informatie, materialen en tips. Eenzaamheid 
heeft te maken met waardigheid. Daarom is het belangrijk om er in de 
kerk en samenleving aandacht voor te vragen. 
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Kledingbankactie 
Tot en met 10 november 2019 is er de Kledingbankactie 
Mocht u nog niet in de gelegenheid zijn geweest ... het kan nog. De 
Kledingbank heeft uw hulp hard nodig. Winterjassen en andere 
kleding, schoeisel, ook beddengoed, zijn van harte welkom bij de 
Kledingbank. U kunt uw spullen inleveren bij De Hoofdhof. 
 

Bent u niet in de gelegenheid om deze naar de kerk te brengen, dan 
kunt u contact opnemen met één van uw diakenen. 
De diaconie zorgt ervoor dat de spullen ingeleverd worden bij de 
Kledingbank. 
 

Namens de diaconie alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 
 

Namens de diaconie,  

Miny Veenema, tel. 06 48945700 
 

VERANTWOORDING DIACONIE 
In de dienst van 22 september jl. was de 1e collecte bestemd voor de 

Stichting Intermezzo in Zwolle, en was de opbrengst € 176,55, met 

een aanvulling vanuit de eigen middelen is er € 350,00 naar deze 

Stichting overgemaakt. 

De 2e collecte op deze datum was de bekende bloemencollecte, de 

opbrengst van deze collecte was deze keer € 142,40. 
 

Via één van onze wijkcontactdames ontving de penningmeester een 

gift van € 40,00 met de aantekening "eigen diaconie", waarvoor dank. 
 

Hartelijk dank voor uw bijdrage en uw meeleven om ook op deze 

wijze gestalte te geven aan het omzien naar elkaar.  
 

Jan Visscher, penningmeester 
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MENSEN GEVRAAGD!  

Op verzoek van de geestelijk verzorger van Berkumstede zijn er 
mensen vanuit de drie kerken van Berkum bij elkaar gekomen om te 
bezien wat we zouden kunnen doen aan kerkelijke activiteiten binnen 
Berkumstede.  
 

Het blijkt dat veel bewoners het zouden waarderen als er een 
zangmiddag of -ochtend zou zijn, waar ze met elkaar veelal bekende 
kerkelijke liederen zouden kunnen zingen.   
Ook een goed gesprek over 'de dingen van leven en geloven' zou 

welkom zijn. Dit onder de noemer 'koffie met zin'.  

 
Door de beperkte uren van de geestelijk verzorger kan hij dit niet 
alleen en het zou daarom fijn zijn als er mensen beschikbaar zouden 
zijn die mee willen helpen met het organiseren van deze activiteiten. 
 

Het zou fijn zijn als ook wij als Hoofdhof een aantal mensen naar 
voren kunnen schuiven die kunnen en willen helpen.  Als meerdere 
mensen zich beschikbaar stellen hoeft het niet een te zware taak te 
zijn. 
 

U kunt zich opgeven bij: 
Kees Willemstein, 038-4542027  

of bij Desiree Lips, 06-42841201 

 

BESTE MENSEN VAN WIJK 6 

Om alvast in uw agenda te noteren. 

Zaterdag 9 november a.s. willen we weer ons jaarlijkse wijketentje 

houden. U bent vanaf 17.00 uur hartelijk welkom. Er komt nog een 

persoonlijke uitnodiging. 

Hartelijke groet, namens uw wijkdames, 

Els Pierik 

 

VERJAARDAGSFONDS 
Ter ondersteuning van projecten in Oost- Europa is in het 3e kwartaal 
van 2019 aan bonnen en contanten een bedrag van € 287,60 binnen-
gekomen. 

Dick Blom 
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BOEKENMARKT OP ZATERDAG 23 NOVEMBER 2019. 

 

“Het goede boek – je kunt het zomaar   

kopen 

Je neemt het mee, je zet het in een kast 

Het zal je nimmer voor de voeten lopen 

Maar legt, zodra je wilt, een wereld open 

En daarin ben je dan zijn eregast” 

Drs. P. 
Locatie  : Ichthuskerk 

Tijd   : 09.30 – 12.30 uur 

Opbrengst : Stichting Hulp Tsjernobylkinderen Zwolle 
 

De vrijwilligersgroep van de Boekenmarkt organiseert binnenkort een 

boekenmarkt. 

Romans, religieuze boeken, kinderboeken, fictie, thrillers, 

verzamelwerken voor liefhebbers (encyclopedieën).  

We hebben het allemaal. Tegen niet-commerciële prijzen. 
 

Kom gezellig langs. Neem een kopje koffie of wat anders te drinken.  

En wie weet ziet u toch nog een interessant of leuk boek(je) liggen.  
 

Hebt u nog boeken beschikbaar die een kwalitatieve aanvulling zijn 

voor onze voorraad, bel dan: 

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 
 

mailto:j.bartels@tiscali.nl
mailto:j.h.flokstra@centaurus.nl
mailto:aaschippers@ziggo.nl
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ACTIE KERKBALANS 2020 KOMT ERAAN 

In 2020 gaan we weer meedoen aan de 
landelijke Actie Kerkbalans. Wij doen dat eens 
in de twee jaar. De Actie start in het weekend 
van 18 januari en eindigt op 1 februari. 
 

We kunnen deze actie met nieuw elan tegemoet gaan. Immers onze 
gemeente heeft weer een nieuwe predikant. Dat leidt tot nieuwe ideeën 
en plannen. Op dit moment zijn de kernteams en werkgroepen, de 
kerkrentmeesters en de kerkenraad daarmee bezig. 
De begroting 2020 wordt gemaakt, waarin de nieuwe plannen worden 
opgenomen. Wij hopen dat dit nieuwe elan ook een impuls zal geven 
aan deze Actie Kerkbalans. En dat we allemaal weer met veel 
enthousiasme gaan meedoen om het mogelijk te maken dat de 
Hoofdhof een levendige gemeente mag blijven. Een plaats waar het 
geloof in God met anderen kan worden gedeeld, waar naar elkaar 
wordt omgezien, waar bemoediging en inspiratie zijn.  
 

Op initiatief van de Kerkrentmeesters is er weer een voorbereidings-
groep gevormd. Deze bestaat uit Harry Vos (ZWO), Jan Visscher 
(Diaconie), Gertia Woudsma (B&F), Wim van der Meulen 
(administrateur), Klazien Helder (kerkelijk bureau) en Andries 
Westerholt (voorzitter). De voorbereidingsgroep is eind oktober 
gestart met de voorbereidingen. 
 

De Actie kan alleen een succes worden als alle gemeenteleden in wat 
voor vorm ook meedoen, zoals ook in voorgaande jaren. De 
voorzitters van de kernteams en werkgroepen is gevraagd op te 
geven wat de belangrijkste acties van het afgelopen jaar waren en 
wat de plannen voor het komende jaar zijn, zodat wij u weer goed 
kunnen informeren over de besteding van uw Vaste Vrijwillige 
Bijdrage. 
En we hopen natuurlijk ook dat, zo mogelijk, alle vrijwilligers die 
vorige keer hebben meegeholpen dat ook deze keer weer willen 
doen. Alvast heel hartelijk bedankt. 
 

Mocht u suggesties of ideeën voor de komende Actie hebben, dan 
zijn die altijd van harte welkom, overigens ook mooie foto's van 
gemeentelijke activiteiten. U kunt de leden van de 
voorbereidingsgroep daarvoor benaderen. 

Met hartelijke groet van de Voorbereidingsgroep, 
Andries Westerholt 
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MUZIEK MET EEN PLUS  

IN DE HOOFDHOF 

 
Na de geweldige start van het nieuwe 
seizoen door Decadentia op 15 september, 

hebben we op zondag 13 oktober kunnen genieten van weer een 
geweldig concert. 
Dit werd gegeven door een uniek Zwols trio, speciaal voor Muziek 
met een Plus.  
Ton Lans, vleugel, Clara de Vries, sopraan en Trea van der Cingel, 
voordracht, namen ons mee in dromen van liefde en vergankelijkheid. 
De speciale plus bij dit programma werd ingevuld door Bruno Barat, 
veelzijdig kunstenaar. Uit eigen collectie exposeerde hij enkele 
schitterende, toepasselijke schilderijen.  
 
Wij kijken alweer uit naar het volgende concert dat zal plaatsvinden 
op zondag 10 november a.s. 
Dan zal Musica Vocalis bij ons te gast zijn.  
 
Musica Vocalis uit Zwolle is een veelzijdig koor met een breed 
repertoire, van volksmuziek tot grote klassieke werken en van intiem 
a capella tot de bekende oratoria met orkest en solisten.  
 
Op 10 november a.s. voeren zij Ein deutsches Requiem van Brahms 
uit, een stuk dat origineel voor een groot koor en compleet 
symfonieorkest geschreven is. Speciaal voor Muziek met een Plus is 
een bewerking gemaakt voor een kleiner ensemble, waarbij orgel en 
harp zijn toegevoegd. Een prachtige uitvoering dus in onze Hoofdhof, 
uitstekend passend in de laatste maand van het kerkelijk jaar. 
 
Bestel uw tickets online bij www.muziekmeteenplus.nl en u krijgt een 
aantrekkelijke korting op de toegangsprijs.  
 
Cadeautip: wilt u iemand verrassen met een muzikaal dagje uit?  
Koop dan een 3-gangen lunch- of dinerarrangement bij Restaurant De 
Agnietenberg, tegelijk met uw concertkaartjes op 
www.muziekmeteenplus.nl. 
 
 

http://www.muziekmeteenplus.nl/
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U kunt nog steeds vriend worden. Daarmee ondersteunt u Muziek 
met een Plus, maar ook onze Hoofdhof. Immers door de concerten 
van Muziek met een Plus wordt indirect voor De Hoofdhof reclame 
gemaakt als een uitstekende accommodatie.  
 

P.S. U vindt het complete programma van het nieuwe seizoen in het 
fraaie programmaboekje dat in de hal van de Hoofdhof te vinden is.  
 

We zien u graag op zondag 10 november a.s. om 15:00 uur. 
 

Namens het bestuur, Annette van de Wetering 
 

ONTMOETING IN HET HOOFDHOF-CAFÉ 

Onze eerste bijeenkomst in het nieuwe seizoen hebben we inmiddels 

gehad. Gezellig genoeg, hoewel we nog plaatsen over hadden.  

Dus als u of jij wilt aanschuiven ….  iedereen is welkom !! 

En voor degenen die het even vergeten waren, noteer dan de 

resterende datums van dit jaar nu in uw agenda:   

15 november en 13 december. 
 

De soosruimte is op deze vrijdagavonden open vanaf 21.00 uur. 

Op 15 november zijn Miny en Hans Veenema het gast-echtpaar. 

Zij (en de andere bezoekers) heten u graag welkom. 

Namens het ontvangstcomité,  

Kees Willemstein 
 

MEDITATIEGROEP 

Op zondag 29 september hebben we ons als meditatiegroep kunnen 

presenteren bij de kerkproeverij.  

We hebben geoefend in stilte en geluisterd naar teksten en muziek. 

En dat in een fijne en goede sfeer.  

Aan de hand van Psalm 121 in de vertaling van Huub Oosterhuis 

hebben we een denkbeeldige wandeling gemaakt.  

We konden ons verheugen op een goede opkomst! 

Mocht u ook eens willen aanschuiven bij de groep, van harte welkom!  

We komen elke 2e en 4e maandag van de maand om 19.30 uur bij 

elkaar in de consistorie. De eerstvolgende avond is op 11 november 

a.s. 

Vriendelijke groet, Els Pierik  
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ACTIE ‘VLEUGELSLAG’ 
In de vorige Hoofdhof heeft u goede informatie 

gekregen waarom wij zijn begonnen met Actie 

Vleugelslag. Wij hebben beloofd u op de hoogte 

te houden van de ontwikkelingen hieromtrent. 

Tot 20 oktober 2019 hebben wij 37 van de 280 

toezeggingsformulieren binnen gekregen met een 

totaalbedrag van € 3995,00. Toch al 53,3% van het bedrag wat wij 

denken nodig te hebben. 

Dit is natuurlijk geweldig. Voor uw snelle reactie alvast onze hartelijke 

dank. Maar u, u doet toch ook mee?????? Hoe eerder wij het 

beoogde bedrag aan toezeggingen binnen hebben, hoe sneller wij tot 

aanschaf kunnen overgaan.  

Mocht u het toezeggingsformulier kwijt zijn, dan hoeft het geen 

probleem te zijn. In de hal liggen nog exemplaren die u kunt invullen 

en deponeren in de daarvoor bestemde Actie ‘Vleugelslag’ doos.  

Alle toezeggingen zijn meer dan welkom.  

Doe met ons mee en geniet straks van prachtige vleugelklanken in de 

eredienst in samenspel met het orgel. 

 

BENEFIETCONCERT 

Op 17 november 2019 wordt er een Benefietconcert geven voor deze 

actie van 16.00 uur tot 17.15 uur. Er zal € 5,00 toegang worden 

gevraagd die geheel voor de actie is. 

Aan dit Benefietconcert doen mee: 

Het Hoofdhofkoor onder leiding van Dick Idema en Adriaan Koops 

aan het orgel. 

D-Vote onder leiding van Richard van Schoonhoven. 

Als solisten Sascha Raaijman–van der Meulen en Gerjanne 

Wagteveld onder begeleiding van Gert de Jong. 

Ook kunt u na afloop in de hal prachtige gastendoekjes zien en 

bestellen voor € 5,00. Ook deze opbrengst is voor Actie ‘Vleugelslag’. 

Kom en geniet. 

Elke zondag kunt u op de Beamer zien wat de stand van de actie is. 

 

Namens Commissie Vleugelslag, 

Jaap Wagteveld. 
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UITNODIGING VOOR DE ZONDAGSLUNCH  
VOOR WIJKEN 1, 2 EN 5. 
Op zondag 1 december a.s., na kerkdienst en koffiedrinken, is er een 

lunch voor alle gemeenteleden uit wijk 1, 2 en 5.  

Het motto van de lunch is: KLEINE MOEITE, GROOT PLEZIER!  

Kleine moeite, want u bent toch al in de kerk (toch?)  

Groot plezier, want wat is er nou leuker dan zomaar te mogen 

aanschuiven om gezellig te lunchen, bij te praten met bekenden en 

kennis te maken met onbekenden.  

 

Bij fatsoenlijk weer kan er na de lunch nog samen gewandeld worden. 

En voor wie niet wil of kan wandelen is er gelegenheid om spelletjes 

te spelen (graag zelf uw favoriete spel meenemen). Zo hopen we er 

samen een gezellige zondagmiddag van te maken.  

 

Deelname is gratis, een vrijwillige bijdrage in de onkosten is welkom.  

Eet u mee? Laat het ons weten, zodat we voor voldoende eten 

kunnen zorgen.  

Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 29 november, via e-mail: 

trzijl@gmail.com of telefonisch: 038-4551725. 

 

Met hartelijke groet, namens de wijkteams van wijk 1, 2 en 5, 

Theo Zijlstra 

 

 

_______ 

 

DE VRUCHT VAN DE STILTE 

 

De vrucht van stilte is het gebed 

De vrucht van het gebed is geloof 

De vrucht van het geloof is liefde 

De vrucht van liefde is dienstbaarheid 

De vrucht van dienstbaarheid is vrede. 

 

Moeder Teresa 

mailto:trzijl@gmail.com
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AAN TAFEL! 
Zaterdag 12 oktober jl. zijn weer een aantal mensen bijeengekomen 
onder de noemer Aan tafel. 
Twee deelnemers hadden hun tafel beschikbaar gesteld en er ook 
nog een lekkere, voedzame maaltijd op gezet. Eten delen met elkaar 
is al heel fijn en daarnaast tot goede gesprekken komen is kostbaar. 
We hebben gedachten gedeeld over het onderwerp “verlangen”. Waar 
verlang je naar (terug)? Heb je ook een verlangen naar God, zoals de 
dichter van psalm 42? 
 

Omdat deze opzet voorziet in een behoefte, heb ik alvast weer een 
nieuwe datum geprikt.  
U kunt zich nu al opgeven voor de vierde Aan tafel op zaterdag 23 
november (18.00-21.00 uur).  
We eten in kleine groepjes (max. 8 personen). Gezinnen worden 
opgesplitst. 
Graag inschrijven voor 11 november, per e-mail of via een 
inschrijfformulier in de hal van de Hoofdhof.  
Vanaf begin november 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):  

 Gastvrouw / gastheer 
 Gespreksleider 
 Gast  

- Voorstel voor een gespreksonderwerp 
- Dieetwensen / allergie 

 
Hartelijk welkom aan tafel! 

Met vriendelijke groet, 
Gerben Grotenhuis, 038-4202819 

gerben.grotenhuis@ziggo.nl 

mailto:gerben.grotenhuis@ziggo.nl
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VAN DE KUNSTCOMMISSIE 
Gedurende de maanden oktober tot en met december exposeert 
Hannelieke van de Beek bij ons in de Hoofdhof met de expositie 
‘Ontwakend licht’. 
Zij schrijft:  
‘Juist in de tijd van advent, wanneer het donker is, verlangen we naar 
het licht. De geëxposeerde werken gaan over ruimte, donker, 
licht, woestijn, leegte, vergankelijkheid, eenzaamheid en ontmoeting. 
 

De kunstwerken verhalen in ‘beelden’ van mijn levensweg. Inspiratie 
vind ik in mijn verwondering over de wereld, dichtbij en ver weg.  
In natuur, landschap en de ontmoeting met mensen ervaar ik 
tegelijkertijd het mysterie van de bijbel.  
 

Voor mij is alles materiaal: textiel, natuurlijke vindsels, hout, lood, glas 
en steen.  
De beelden ontstaan door het samenvoegen van fotografie, schilder- 
en borduurwerk. In dit proces laat ik me leiden door woorden, 
herinneringen, gedachten van het moment en associaties. 
Ik werk vanuit het materiaal, experimenteel, intuïtief en associatief’. 
 

Hannelieke van de Beek (1958) volgde haar opleiding ‘monumentale 
textiel’ aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den 
Haag (1982).  
Haar kunst wordt geëxposeerd in vele kerken in Nederland. De 
kunstwerken vormen regelmatig een onderdeel van (bijzondere) 
diensten, kunstvespers en hoogtijdagen. De kunst reist rond en vindt 
een weg naar waar het welkom of nodig is. 
De kunstwerken worden regelmatig gepubliceerd in tijdschriften en 
boeken.  
Hannelieke maakt fotokaarten met gedichten en uitleg van de 
symboliek.  
 

De kunstwerken zijn te huur via haar eigen kunstuitleen. 
Verdere info kunt u vinden op haar website: 
www.hanneliekevandebeek.exto.nl                                                 
Heeft u belangstelling of vragen dan kunt u haar bellen: 
tel. 0343-456191 of 06-36296767.  
e-mail: hannelieke.vandebeek@planet.nl 

Namens de kunstcommissie, 
Jan Flokstra 

http://www.hanneliekevan/
mailto:hannelieke.vandebeek@planet.nl
mailto:hannelieke.vandebeek@planet.nl
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WIJ ZIJN EEN GROENE KERK 

Eens per jaar komen de Groene Kerken in 
Nederland bij elkaar om ervaringen uit te 
wisselen en elkaar te inspireren op het gebied 
van duurzaam leven en geloven.  
Zaterdag 5 oktober jl. was het Dominicanen-
klooster in Zwolle de locatie voor de landelijke 
Groene Kerkendag.  
Ruim 600 deelnemers, waaronder heel veel 
jonge mensen, uit het hele land konden 

luisteren naar inspirerende sprekers en meedoen aan korte 
workshops, proeverijen genoemd, om ideeën op te doen.  
Vanuit de Hoofdhof hebben we met z'n drieën geluisterd naar 
sprekers als Reinier van den Berg over de klimaatverandering en wat 
we eraan kunnen doen; Trees van Montfoort, theologe en schrijfster 
van het boek "Groene theologie" en Nicky Kroon, die thuis alle afval 
heeft uitgebannen in haar "Zero Waste Project".  En bij veel 
proeverijen bekroop ons het gevoel, dat we in de Hoofdhof nog lang 
niet klaar zijn met dit onderwerp. 
 

De Hoofdhof is al meerdere jaren een Groene Kerk en heeft het 
nodige gedaan om het schildje "Wij zijn een Groene Kerk" naast de 
voordeur te mogen ophangen.  Toch bekruipt ons het gevoel dat er 
meer mogelijk moet zijn binnen onze kerkgemeenschap, meer dan 
een groep zonnepanelen op het dak en een vernieuwde 
energiehuishouding van het kerkgebouw. 
 

Daarom willen we graag een oproep plaatsen om met ons mee te 
denken in een kleine werkgroep die zich bezig zal houden met veel 
meer aspecten van duurzaam leven. Het gaat dan om zaken als: wat 
kunnen we thuis zelf doen; wat kunnen we gezamenlijk doen binnen 
en buiten de kerk; hoe kunnen we samen met de jeugd nadenken 
over hún toekomst en welke rol spelen we daarin.  
 

Kortom, wie wil er meedenken, meepraten en meedoen in een 
werkgroep "Duurzame Hoofdhof"?  Laat het ons weten en we nodigen 
u graag uit voor een avondje "groen brainstormen" in de Hoofdhof. 
 

Jan Bartels, tel. 4525174 
Herman Lammersen, tel. 4534708 

Ab Kasper, tel. 4539834  
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THEOLOGISCH (EET)CAFÉ 
Zwolse dominees spreken zich uit over de actualiteit 
Op de eerste woensdag van de maand spreken Zwolse predikanten 
en theologen zich uit over een actueel thema dat hun na aan het hart 
ligt in studentencafé Het vliegend paard. Iedereen, van binnen of 
buiten de kerk, is welkom. De avond begint telkens om 17.30 uur met 
inloop en een drankje. Van 18.00 -18.30 uur wordt het thema kort en 
prikkelend neergezet in interactie met de aanwezigen. Om 18.30 uur 
begint de maaltijd. Het gesprek wordt aan tafel voortgezet. Om 19.30 
uur wordt de avond afgesloten met een kop koffie of thee en dan kan 
ieder zijns/haars weegs gaan. 
 
Op woensdag 6 november brengt ds. Iemke Epema het thema groene 
theologie naar voren. Moet de kerk mensen aansporen om 
milieubewust te leven? En op welke gronden; wat zegt de Bijbel 
eigenlijk over duurzaam leven? Is de milieucrisis niet mee het gevolg 
van de manier waarop in het christelijk geloof de mens altijd op een 
voetstuk is gezet, als heer en meester over de schepping? Voel je je 
schuldig over je ecologische voetafdruk of kun je daar niet mee 
zitten?  
 
Andere thema’s die zullen volgen zijn o.a. de vluchtelingencrisis en de 
vraag of er een heel nieuw christendom denkbaar is. De kosten zijn € 
7,50 pp per avond, inclusief maaltijd. Graag opgave vooraf bij 
an.vandermeulen@planet.nl, uiterlijk op zondagavond 3 november, 
met aparte vermelding dat je vegetarisch eet. 
 

ds. I. Epema 
  
21STE SAMUEL-HIRSCHLEZING OVER JOODSE WIJSHEID 
VOOR DE MENSHEID 
Op zondag 10 november 2019 wordt in de Synagoge van Zwolle de 
eenentwintigste Samuel-Hirschlezing gehouden.  
Spreker is prof. dr. Marcel Poorthuis, hoogleraar vergelijkende 
godsdienstwetenschappen aan de Universiteit van Tilburg.  
Het onderwerp van zijn lezing luidt: Joodse Wijsheid voor de 
mensheid. De titel is ontleend aan het boek dat hij samen met de 
Judaicus dr. Leo Mock publiceerde over de Joodse wijsheid uit het 
begin van de gewone jaartelling.  
 

mailto:an.vandermeulen@planet.nl
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De lezing begint om 14.30 uur en duurt tot 16.00 uur. Zij staat open 
voor alle belangstellenden. De entree is € 7,50. Het adres is Samuel 
Hirschstraat 8. 
 
In de Talmoed, het omvangrijke na-bijbelse verzamelwerk van het 
rabbijnse Jodendom, is een speciaal hoofdstuk gewijd aan de 
ethische uitgangspunten van het rabbijnse onderwijs. In dit hoofdstuk, 
Pirké Avot of Spreuken der Vaderen genoemd, is een groot aantal 
uitspraken van de rabbijnen uit de eerste en tweede eeuw 
opgenomen. Deze uitspraken hebben de vorm van wijsheid-spreuken 
en vatten de hoofdzaken van de rabbijns-joodse levensbeschouwing 
kernachtig samen. Bij bestudering van deze spreuken valt iedere keer 
weer op hoe actueel en universeel ze zijn. Ook de niet-Joodse wereld 
van onze moderne tijd kan er nog veel humaniteit uit leren. 
 
Marcel Poorthuis heeft decennia lang veel studie van het Jodendom 
gemaakt en heeft zich veelvuldig ingezet voor het gesprek tussen 
Joden en Christenen. Van zijn hand verschenen veel publicaties over 
joods-christelijke zaken. De lezing wordt georganiseerd door de 
Stichting Judaica Zwolle en het Genootschap Nederland-Israël 
afdeling Zwolle/Overijssel. Zij duurt een uur met daarna een half uur 
voor vragen en gesprek. Belangstellenden zijn van harte welkom. 

 
Dr. S.P. van ’t Riet, 

Voorzitter Genootschap Nederland-Israël Zwolle/Overijssel  
 
 
LESSONS AND CAROLS KOOR PROMISE ZWOLLE 
Interkerkelijk koor Promise uit Zwolle sluit het jubileumjaar af met een 
Lessons and Carols op zondag 8 december a.s. in de Hoofdhof te 
Zwolle. 
Onder leiding van dirigente Joke Hooikammer-de Graaf zal het koor 
klassieke, maar ook eigentijdse, carols uitvoeren. 
 

Pianist is Jasper van der Deen en fluitiste Willeke van de Bosch-Boer 

Aanvang van de viering is 19.00 uur. 

 

PR promise Zwolle, 

Ronald Kassies 
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IK WIL ZINGEN 

 

God, ik wil zingen van vreugde, 

mijn hart juicht in mij! 

Want door uw liefde Heer, 

door uw trouw, 

ben ik gered. 

 

Wat kan mij nog schaden? 

Voor wie moet ik mij nog bewijzen? 

U hebt mij aanvaard, 

U draagt mij op vleugels als een 

adelaar. 

ik kan niet vallen. 

 

Geef mij uw liefde Heer, 

vul met uw liefde mijn hart en ziel, 

mijn verstand en mijn kracht. 

 

God, U wil ik liefhebben, 

U en de mens naast mij, 

de naaste die U liefheeft als mij, 

Amen. 

Hette Domburg 

 
(noot van de redactie:  
volgens ons moet in de laatste regel ‘liefhebt’ staan in plaats van 
‘liefheeft’.) 
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COLLECTE OPBRENGSTEN  
22-09-19 Diaconie - Intermezzo      € 176,55 

22-09-19 Bloemen           €  142,40  

22-09-19 Kerk - Vesper         €    32,50  

29-09-19 Werelddiaconaat - Moldavië     €  162,30  

29-09-19 Kerk            €  105,75  

30-09-19 Koffie            €    33,00  

06-10-19 PKN Kerk & Israël        €  187,37  

06-10-19 Jeugd           €  166,10  

13-10-19 Kerk in Actie Wereldvoedseldag    €  214,41  

13-10-19 Kerk             €  142,82  

14-10-19 Koffie             €    32,00  

14-10-19 Verjaardagsfonds 3e kwartaal 2019 €  287,60 

 

Deze keer weer een gift buiten de collecten om, i.v.m. het volgen van 
de kerkdiensten via “TV”. Voor deze gift en de bijdragen aan de 
collecten hartelijk dank! 
 
 

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 
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AGENDA 

06-10 t/m  

10-11  Kledingbankactie 

06-11  Dankdagmaaltijd, de Hoofdhof         18.00  uur 

09-11  Etentje wijk 6, de Hoofdhof          17.00 uur 

10-11  Schrijfactie Amnesty International 

   in de hal van de kerk, na de morgendienst   

10-11  Muziek met een Plus, de Hoofdhof       15.00 uur 

11-11  Meditatiegroep, consistorie Hoofdhof      19.30 uur 

15-11  Hoofdhofcafé, de Hoofdhof          21.00 uur 

17-11  Benefietconcert Actie ‘Vleugelslag’, de Hoofdhof   16.00 uur 

23-11  Aan tafel                            18.00-21.00 uur 

25-11  Meditatiegroep, consistorie Hoofdhof       19.30 uur 

 

01-12  Zondagslunch wijken 1, 2 en 5, de Hoofdhof  

   na de kerkdienst en het koffiedrinken  

08-12  Lessons & Carols, Koor Promise, de Hoofdhof   19.00 uur 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOPIJ DE HOOFDHOF 

Het volgende kerkblad verschijnt op 28 november en bevat gegevens 

over de maand december 2019.  

U kunt uw kopij inleveren bij de heer J. Wagteveld, Eikenlaan 37, 

8024 CA, tel. 45 47 233 tot uiterlijk maandag 18 november 2019 

 

De redactie verzoekt u vriendelijk uw berichten schriftelijk in te 

leveren via e-mail: jaapwagteveld@hotmail.com 
 

 

mailto:jaapwagteveld@hotmail.com

