
De predikant van De Hoofdhof  
 

Mijn naam is Lily Burggraaff.  
Vanaf februari 2017 ben ik voor 50 % als predikant  
aan de Hoofdhofgemeente verbonden.  
Ik werd op 12 augustus 1955 in Bussum geboren  
en ben op 24 april 2009 getrouwd met Riemer Roukema.  
Sindsdien woon ik aan de Wipstrikkerallee 48.  
 
Profiel.  
Mijn passie is de communicatie van het evangelie,  
zowel binnen de geloofsgemeenschap als ook daar buiten.  
Gelovig gezien sta ik steeds meer van harte in de volle breedte van de wereldkerk.   
Op het kerkelijk erf in ons land voel ik mij bij meerdere kleuren thuis.  
Voor mijzelf onopgeefbaar is het geheimenis dat in Christus is God mens geworden.  
Ik loop warm voor het stoeien met geloofsvragen en experimenteren met nieuwe vormen in 
de eredienst.  
Maar ik word boos over seksueel misbruik en arrogante quasi-wetenschappers. 
Mijn hobby's zijn handwerken, BBC detectives kijken, scrabble spelen en snuffelen aan de 
economische wetenschap.  
 
Loopbaan.  
Toen ik in 2017 voor 50 % aan de Hoofdhofgemeente verbonden werd was ik al sinds 2005 
in Berkum werkzaam, in die jaren volledig.  
Inmiddels sta ik bijna 35 jaar in dit mooie ambt. Want in 1982 werd ik voor het eerst zoals dat 
heet “bevestigd” als predikant.  
Dat was ergens op het platteland van Friesland, een gouden werkplek, waar toen meer 
koeien woonden dan mensen. Maar ze wisten er hoe ze van een net afgestudeerd theoloog 
een heuse “dominee” moesten maken. Toen heette dat nog geen coaching, maar gecoacht 
werd ik er tot en met!  
Sindsdien heb ik meerdere provincies aangedaan, op meerdere plekken gewoond en 
gewerkt: na Terzool kwam Dokkum, daarna Barneveld en weer later Leerdam. Op al die 
plekken heb ik afgeleerd en aangeleerd, werd ik teleurgesteld en vatte ik weer moed, 
gedragen door het vertrouwen dat de kerk uiteindelijk toebehoort aan de Heer van de kerk.  
Nog steeds vind ik het prachtig werk om voor te gaan, de Bijbel uit te leggen en toe te 
passen, al wordt dat avontuur met het klimmen van de jaren eerder groter dan kleiner. 
Kostbaar is het voor mij ook nog steeds om door mensen toegelaten te worden op 
kruispuntmomenten in hun leven. Samen bidden doet mij goed.    
 

Contact?  
Mijn emailadres is l.a.burggraaff@planet.nl of predikant@hoofdhof.nl  
Telefoon 038 4532933 of 06 20230295  
Postadres Wipstrikkerallee 48, 8023 DK Zwolle 
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