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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 Visscher (diaconie), tel. 3374740. 

 

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, Glanerbeek 17, 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:       ZWO Commissie PGB De Hoofdhof NL05 RABO 0373 7109 92 
Voor de Jeugd:     PGB De Hoofdhof          NL71 RABO 0377 3508 93 
          o.v.v. Voor het Jeugdwerk 
 

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 
Online diensten* en aanwezige gemeenteleden  
 

Donderdag 1 april   Witte Donderdag- Viering Heilig Avondmaal 
19.30 uur      Ds. J. M. Rohaan 
Organist       Jan Post 
Zang        Amicanto 
Zanggroep      Marjet Zijlstra, Hannah Gerritsen, Marrianne van  
         Norel, Hans Kooijker en Gert de Jong 
Ouderling van dienst     Fokje Duursema 
Lector        Desiree Lips 
Beamerdienst     Ties van der Waal en Klazien Helder 
 

Vrijdag 2 april    Goede Vrijdag - Kruisweg 
19.30 uur      Ds. J. M. Rohaan 
Organist       Gert de Jong 
Zang        Amicanto 
Muzikale medewerking  Sascha Raaijman, zang en Erik Raaijman, gitaar 
Ouderling van dienst      Fokje Duursema 
Lector        Marianne Gerritsen 
Beamerdienst     Marjet Zijlstra en Niek Aaldenberg 
 

Zaterdag 3 april    Stille Zaterdag - Paaswake, intocht van het Licht 
19.30 uur      Ds. J. M. Rohaan 
Organist       Jan Post 
Zang        Amicanto 
Ouderling van dienst      Fokje Duursema 
Lector        Marianne Gerritsen  
Beamerdienst     Marjet Zijlstra en Peter van der Waal 
 

Zondag 4 april    Pasen 
9.30 uur       Ds. J. M. Rohaan 
Organist       Gert de Jong 
Zang        Amicanto 
Muzikale medewerking  Eric Westerink, trombone 
Zanggroep      Marjet Zijlstra, Hannah Gerritsen, Marrianne van  
         Norel, Hans Kooijker en Gert de Jong 
Ouderling van dienst      Wiepkje Mensink 
Lector        Hanna van der Waal  
1e Collecte      ZWO / Kerk in Actie / PEN (zie pagina 5)  
2e Collecte       Voor de Kerk 
Beamerdienst     Peter en Rens van der Waal 
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Zondag 11 april 
9.30 uur       Ds. I. Epema uit Zwolle 
Organist       Robert Helder 
Zang        Amicanto 
Ouderling van dienst      Jaap Wagteveld 
Lector        Wiepkje Mensink  
1e Collecte      Voor de Kerk 
2e Collecte       Voor de Jeugd 
Beamerdienst     Tijmen Buijs en Klazien Helder 
 

Zondag 18 april   
9.30 uur       Ds. A. Zweers uit Zwolle 
Organist       Robert Helder 
Zang        Amicanto 
Ouderling van dienst  Joke Hoekstra 
Lector       Marianne Gerritsen 
1e Collecte      Voor de Diaconie 
2e Collecte       Voor de Kerk 
Beamerdienst     Marjet Zijlstra en Ties van der Waal 
 

Zondag 25 april 
9.30 uur       Ds. J. M. Rohaan 
Organist       Gert de Jong 
Zang        Amicanto 
Muzikale medewerking  Regina Ederveen, harp 
Ouderling van dienst  Madeleen Wagteveld 
Lector        Jantine Kramer 
1e Collecte      Voor de Kerk 
2e Collecte       Diaconie / Kerk in Actie / Binnenlands Diaconaat 
Beamerdienst     Niek Aaldenberg en Peter van der Waal 
 

Zondag 2 mei 
9.30 uur       Dhr. J. Otten uit Meppel 
Organist       Robert Helder 
Muzikale medewerking  Sacha Raaijman, zang en Erik Raaijman, gitaar 
Ouderling van dienst      Desiree Lips 
Lector        Alice Tanis 
1e Collecte      Voor de Diaconie 
2e Collecte       Voor de Jeugd 
Beamerdienst     Rens van der Waal en Klazien Helder 
 

* De diensten worden uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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BIJ DE DIENSTEN 
Gastpredikanten 
Mw. ds. I.P. Epema uit Zwolle, tel. 454 23 66, zal op zondag 11 april a.s. 
voorgaan in de dienst. Ds. Epema is predikant van Protestantse 
Gemeente Zwolle sinds juli 2005. Daarvoor heeft zij gestaan in de 
gemeenten Den Andel en Enschede. Zij is geboren op 10 september 
1965. 
 
Ds. A.H. Zweers uit Zwolle, tel. 423 10 74, hoopt zondag 18 april a.s. de 
morgendienst te leiden. Hij is geboren op 10 april 1960.  
Ds. Zweers heeft de gemeenten Bolsward en Zwolle (in gedeeltelijke 
dienst) gediend. Vanaf 1 november 2000 is ds. Zweers predikant met een 
bijzondere opdracht: hij is luchtmachtpredikant. 

 
Kerkelijk Bureau / Klazien Helder 

 
PAASCOLLECTE 4 APRIL  

PEN - Een toekomst voor kansarme kinderen in 
Zuid-Afrika 
Toevallig staat ons ZWO-project van dit jaar ook 
op het landelijke collecterooster voor 1ste 
Paasdag. Een mooie gelegenheid om u tijdens 

de kerkdienst een filmpje te laten zien over hoe men bij het project PEN, 
ook tijdens de lockdown, hun doelen probeert te realiseren.  
 

PEN: Participate, Empower, Navigate 
Nederlandse emigranten startten ooit de Nederlandse Gereformeerde 
Gemeente van Pretoria op. In 1992 richtte de kerk in Pretoria de 
organisatie PEN (Participate, Empower, Navigate) op om hulp te verlenen 
aan kansarme mensen in Pretoria: kinderen, daklozen, vluchtelingen, 
sekswerkers, kwetsbare mensen en ouderen.   
 
Inmiddels bestaat PEN uit 150 betaalde krachten en een grote groep 
vrijwilligers. De organisatie wil de kansarmen van de stad ondersteunen, 
zodat ze weer op eigen benen kunnen staan.  
 

Participate:  ze bouwen eerst een relatie op met de kinderen.  
Empower:   ze stimuleren kinderen en jongeren om hun huidige          

problemen achter zich te laten en herstellen hun 
zelfvertrouwen.  

Navigate:   ze begeleiden jongeren om weer op eigen benen te staan.  
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Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij 
groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken in een donkere 
omgeving. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40% 
van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos.  
De toekomst is voor hen vaak een duister gat.  
 
Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de 
cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken en licht te brengen 
in hun bestaan. Ze krijgen huiswerkbegeleiding en jongeren worden 
gestimuleerd hun opleiding af te maken.  
Ook krijgen ze bijbelonderwijs en hulp bij het verwerken van trauma’s. Via 
muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen groeit hun zelfvertrouwen 
en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te geven.  
 
U kunt dit project steunen via de collecte op Paaszondag 4 april.  
Tot en met 5 april kunt u nog bloemzaden bestellen.  
De opbrengst daarvan is ook bestemd voor dit project. 

Namens de ZWO-commissie,  
Ineke Neuteboom-Visser 

 
VAN DE DIACONIE 
In de maand april doet de diaconie een beroep op u voor de volgende 
collectes: 
 
Zondag 18 april a.s. / Eigen Diaconie 
 
Zondag 25 april a.s. / Binnenlands Diaconaat Kerk in Actie 
Eén op de drie vluchtelingen die naar Nederland komt is jonger dan 18 
jaar. Ze hebben vaak nare ervaringen achter de rug en hun bestaan in 
Nederland is meestal ook onzeker.  
Met steun van Kerk in Actie organiseert Stichting De Vrolijkheid creatieve 
activiteiten voor kinderen en jongeren in asielzoekerscentra. Door 
bijvoorbeeld muziek, dans, theater, film en fotografie wil De Vrolijkheid de 
talenten van de jonge bewoners van asielzoekerscentra tot bloei laten 
komen en hun veerkracht versterken. 
Als Diaconie ondersteunen we graag dit zo belangrijke werk en doen ook 
een beroep op u. Alvast hartelijk dank! 
 

Namens de diaconie, Miny Veenema 
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VERANTWOORDING DIACONIE 
Hierbij een nieuwe "update" van de reeds eerder ontvangen collecte-
gelden in verband met nagekomen ontvangsten.  
 

Op 10 januari 2021 is er gecollecteerd voor de Stichting Present in 
Zwolle, opbrengst incl. giften € 135,50, per 15 maart is de opbrengst 
gestegen naar € 140,80. 
 

In de vorige verantwoording is doorgegeven dat er op dezelfde zondag 
een bloemencollecte is gehouden met een opbrengst van € 131,00, ook 
dit bedrag is gestegen met € 5,30 tot € 136,30. 
 

De opbrengst van de collecte, gehouden op 17 januari, voor uw eigen 
diaconie gaf een bedrag te zien van € 99,50, en ook dit bedrag is alsnog 
gestegen tot € 104,80. 
 

Op zondag 24 januari is er gecollecteerd voor de Stichting Hart voor 
Zwolle en de opbrengst was € 491,00, terwijl ook dit bedrag verhoogd 
moet worden met € 5,30, is totaal € 432,80. 
 

Tenslotte blijkt dat ook de collecte-opbrengst van 31 januari ten behoeve 
van uw eigen diaconie met € 5,30 dient te worden verhoogd, waardoor 
het eindbedrag nu € 103,80 is geworden. 
 

Op zondag 14 februari is er namens de diaconie gecollecteerd voor de 
Voedselbank in Zwolle. De opbrengst gaf een bedrag te zien van             
€ 225,30. Daarnaast is er aan giften € 235,00 binnengekomen voor 
hetzelfde doel, waardoor het eindresultaat op dit moment is gestegen tot 
€ 460,30. 
 

Voor de eigen diaconie is er gecollecteerd tijdens de dienst van 21 
februari en was de opbrengst € 167,30. 
 

Voor de Diaconale Stichting Gevangenenzorg Zwolle is er op 28 februari 
een collecte gehouden, opbrengst € 109,30. Daarnaast is via giften nog 
een bedrag ontvangen van € 102,50, zodat het eindbedrag is gestegen 
tot   € 211,80. Naar deze Stichting zal de diaconie, met een aanvulling uit 
eigen middelen, € 350,00 overmaken. 
 

Eveneens is er op 28 februari een bloemencollecte gehouden, met een 
opbrengst tot nu toe van € 137,80. 
 

De collecte die is gehouden op 14 maart jl. ten behoeve van uw eigen 
diaconie geeft een bedrag te zien van € 129,57.  
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Voor zover de opbrengst speciale doelen betreft, zal het vermelde 
bedrag, zoals te doen gebruikelijk worden overgemaakt naar de 
betreffende instellingen. 
Ondergetekende bedankt eenieder voor de geleverde financiële bijdrage 
in deze achterliggende periode, zodat er weer hulp geboden kan worden 
op de plaatsen waar het zo hard nodig is. 
 

Jan Visscher, penningmeester 
 

JEUGDKERK 
Afgelopen half jaar hebben we weer met 
plezier Jeugdkerk en Meet&… georgani-
seerd. Ondanks de corona-maatregelen 
konden we toch op creatieve manieren 
samen komen. Al moest dit wel soms op 
afstand.  
Helaas konden ook enkele activiteiten 

niet doorgaan, zoals een winterse BBQ die op de planning stond.  
Hopelijk kunnen we in het voorjaar of zomer een BBQ houden, dan zal 
het in ieder geval warmer zijn.  
Op de website van de Hoofdhof staat elke keer een stukje over de 
Meet&…, zodat iedereen kan meegenieten. 
  

Voor het komende half jaar is er weer een planning gemaakt waarbij 
Jeugdkerk en Meet&… met elkaar wordt afgewisseld. We hopen dan ook 
wat meer buitenactiviteiten te kunnen gaan doen, zoals een GEOCASH 
zoeken en misschien toch weer een volleybaltoernooi organiseren.  
Ook het komende halfjaar houden we u op de hoogte, via de weekmail of 
de website, van de activiteiten die plaats zullen vinden of zijn geweest. 
 

11 april 2021 Jeugdkerk                                              09.30 uur    

25 april 2021 Meet&Eat   Online Escaperoom   19.30 uur        

 09 mei 2021 Jeugdkerk                                               09.30 uur   

 30 mei 2021 Meet&Eat   Spelletjes & friet               18.00 uur    

 13 juni 2021 Jeugdkerk                        09.30 uur 

 27 juni 2021 Meet&Eat   Samen koken/afsluiting 18.00 uur 
 

We houden onze mind-set positief en kijken naar de dingen die we wel 
kunnen doen. 

Margriet en Hannah 
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VANUIT DE GEMEENTE 

Digitale Pasen 
De Stille Week is altijd een bijzondere week. Het is het hart van het 
christelijk geloof! We gaan in deze week door de diepte van het lijden en 
de dood van Christus heen, naar het licht van de opstanding.  
Deze bijzondere beweging laat zich in digitale diensten vast minder 
intens beleven, maar we vertrouwen erop dat de betekenis van Pasen zo 
diep is, dat het ook zó is mee te maken.  
We hopen dat veel gemeenteleden de diensten zullen volgen of 
bijwonen, en dat we samen dezelfde beweging mogen maken.  
Van moedeloosheid naar moed, van dor en doodsheid naar nieuw leven, 
van moeheid naar nieuwe levenszin. 
 

Iets van die beweging heb ik al mogen meemaken in de afgelopen tijd. 
Naar aanleiding van mijn vorige bericht in het mededelingenblad kreeg ik 
zoveel lieve opbeurende berichten, dat heeft mij erg goed gedaan.  
Ik heb mogen ontdekken hoe de gemeente mij ook draagt. 
 

Het is fijn dat er weer wat versoepelingen gekomen zijn, voor jongeren 
om naar school te gaan, voor kerkgangers om de diensten weer te 
kunnen bezoeken, voor kinderen om weer te leren zwemmen. En de 
aanstaande lente zal ook vast een goede invloed hebben, op ons 
gemoed en op de coronacijfers. 
 

Een mooie quote die ik u niet wil onthouden, is afkomstig van Maarten 
Luther: “God heeft de belofte van de opstanding niet alleen in een Boek 
geschreven, maar ook in elk lenteblad!” 

 
Ik wens u allen alvast heel goede en gezegende Paasdagen toe! 
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Groene kerkdienst 
Ik vind het fijn dat we op 21 maart iets dieper zijn gedoken in wat het 
betekent om een Groene Kerk te zijn. Daarover valt nog veel meer te 
ontdekken, maar een begin is gemaakt. Nynke van der Lei heeft in haar 
eerste podcast onderzocht wat eigenlijk de oorsprong is van het Groene 
Kerk zijn van de Hoofdhof. Wij blijken de 20e Groene Kerk van Nederland 
te zijn. Daar mogen we trots op zijn, maar dat is ook een opdracht om 
voortdurend inhoud aan te blijven geven.  
 

Land van Verwondering 
Op 21 maart konden kinderen zowel digitaal als fysiek meedoen met 
Land van Verwondering. We hebben het verhaal van de zeven gezichten 
van Christus gehoord, en ontdekten dat elke keer als we aan de 
kruisiging denken, we óók aan zijn opstanding denken, en omgekeerd. 
Die twee ‘gezichten’ van Christus horen bij elkaar. Het einde is altijd ook 
een begin. Het verhaal van Jezus gaat altijd door! 
 

Door corona is het groepje kinderen en ouders dat meedoet, helaas weer 
wat kleiner geworden. We hebben onze hoop gesteld op het komende 
jaar, waarin het gemakkelijker wordt om mensen uit te nodigen en 
vriendjes mee te nemen. We hopen dat de groep kinderen die meedoet, 
dan wat zal kunnen groeien. 
 

Teruggehoord 
In de maand februari hoorde ik terug dat het soms zo jammer is dat ik 
maar weinig voorga. Dat had voor een deel te maken met de januari-
maand waarin ik door corona was uitgevallen. Als er één zondag 
tussenuit valt, is er ineens wel een heel groot gat. Maar voor een ander 
deel heeft het te maken met mijn deeltijdaanstelling van 60%. En met de 
keuze van de kerkenraad om mijn tijd ook vrij te maken voor kinderen en 
jongeren. Binnen het Kernteam Eredienst is het besef er ook dat we als 
gemeente vaker een gastvoorganger hebben, en dat wij misschien nog 
kunnen investeren in meer eigen inbreng/eigenheid.  
 
De regel is dat ik 22 keer per jaar voorga. Gemiddeld is dat twee keer per 
maand. Meestal plan ik dat zo dat ik in de zomerperiode wat minder 
voorga (als veel gemeenteleden ook weg zijn), en wat méér op 
belangrijke feestdagen en met Pasen.  
In de zomer is er dan gelegenheid voor mij om wat meer bezoeken af te 
leggen. In de stillere zomerperiode is dat ook fijn.   
Komend najaar start voor mij echter ook de opleiding Contextueel 
Pastoraat. Dat zal wel invloed hebben op mijn aantal preekbeurten.  
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Deze opleiding volg ik vanwege de verplichte nascholing voor 
predikanten en valt binnen mijn werktijd. Ik waardeer het dat u mij liever 
vaker hoort. Voor mij is het niet anders, de zondagse eredienst is een 
belangrijk contactmoment met de gemeente. We zullen dus samen een 
beetje moeten schipperen. 

  

Meeleven met 
We willen graag als gemeente aan jong en oud (zichtbare) aandacht 
schenken. In de praktijk gaan de bloemen op zondagmorgen vaak naar 
ouderen. Zij komen vaker vanuit het ziekenhuis thuis of hebben te maken 
met ziekte. Maar jongeren steken we nét zo graag een hart onder de 
riem. We hebben besproken dat we naar hen ook altijd een ander soort 
presentje kunnen doen dan bloemen. Belangrijk is dat we weten van 
elkaar wanneer een dergelijke blijk van aandacht wenselijk is.  
Geef namen voor de zondagse groet daarom vooral door aan Jenny 
Wieten of Klazien Helder.  
 

Hebt u iets wat u wilt delen met de gemeente, in de nieuwsbrief of in het 
mededelingenblad, laat het uw contactpersoon/predikant weten. Zelf een 
bericht laten opnemen kan ook altijd. 
  

Afwezig 
Van 26 april tot 8 mei ben ik afwezig vanwege vakantie. 

ds. Marijn Rohaan  
 

DE STILLE OF GOEDE WEEK 2021  
In de christelijke traditie heeft Pasen zich ontwikkeld tot een Triduum, een 
drietal dagen van gedenken. Dit gedenken begint op Witte Donderdag en 
is gebaseerd op de verhalen van de evangelisten dat Jezus met zijn 
leerlingen op donderdag Pesach vierde. Het is dus de vooravond van de 
Goede Vrijdag. Deze avond heet ‘wit’ omdat op dat moment het 
paasfeest is begonnen.  
 
Goede Vrijdag is niet de vrijdag voor Pasen, maar de vrijdag van Pasen, 
kruispasen. In de liturgie kun je heel goed zien dat deze twee vieringen 
een onderdeel zijn van de hele Paasviering; de vieringen worden op deze 
dagen namelijk niet afgesloten met een wegzending en zegen, het gaat 
immers morgen weer verder!  
De Paasnacht begint op het moment dat de zon van de Sabbat is 
ondergegaan. Dan begint het waken, het uitzien naar het licht van de 
nieuwe, eerste dag. Aan het eind van die vieringen mag je gaan met de 
zegen. 
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Als thema voor de vieringen in de Stille Week is gekozen voor:  
Nieuw leven!  
 
Janneke Jansen maakt bij de diensten in de Stille Week over dit thema 
een symbolische schikking. 
 
Witte Donderdag 
Op Witte Donderdag lezen we over de voetwassing en vieren we de 
Maaltijd van de Heer. 
 
Goede Vrijdag  
Op Goede Vrijdag volgen we de kruisweg 
van Christus in beeld. 
 
Korte geschiedenis van de kruisweg:  
Al sinds de 15de eeuw wordt het lijden 
van Jezus Christus uitgebeeld, eerst in 7, 
later in 14 staties.  
In kerken, langs wegen naar de kerk, of 
bij kerkhof en bedevaartskapellen werd 
het gebeuren van de lijdensweg van 
Jezus in afbeeldingen van allerlei aard 
zichtbaar gemaakt.  
 
De oorsprong daarvan lag in het gebruik om tijdens pelgrimstochten in 
het Heilig Land de verschillende staties van het lijden achtereen te 
bezoeken. Dit en de vooral door Franciscus van Assisi gestimuleerde 
passievieringen leidden tot de wens de heilige plaatsen ook ver van 
Jeruzalem te beleven. Dit kan in de kruisweg.  
 
Van statie tot statie kan de gelovige zich, door het beschouwen van de 
lijdensweg van Christus, in gedachten en gebeden in zijn lijden 
verdiepen. In de ontmoeting én confrontatie met Jezus, die voor ons de 
eerste en eigenlijke kruisweg is gegaan, vinden we onszelf terug, 
ontdekken wij de zin van ons leven. In de kruisweg vinden we de ups en 
downs van onze levensweg, die door Jezus Christus tot werkelijk leven 
gemaakt wordt en in Hem zijn einddoel vindt.  
Over de kruisweg kunnen we niet praten; de kruisweg kunnen we niet 
gewoon bekijken; de kruisweg zouden we biddend moeten doen. 
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De kruisweg die wij deze Goede Vrijdag volgen is gemaakt door Philip 
Hans Franses. Bij het schilderen van de kruisweg heeft Philip Hans 
Franses geprobeerd het lijden van Christus niet mooier voor te stellen 
dan het moet zijn geweest, zonder in al te concrete details te treden.  
Er werden veertien schetsen vooraf gemaakt voor met het schilderwerk 
begonnen werd. Vervolgens werden de veertien panelen van 40 x 40 cm 
allemaal tegelijk gemaakt.  
Philip Hans Franses: “Eerst werd de achtergrond gespoten, waarna 
zwarte accenten werden aangebracht. Op alle panelen kwam een gele 
zon in verschillende nuances, Jezus zelf werd blauw, de figuren er 
omheen wit.  
Om de figuren dezelfde tint te kunnen geven moesten ze op alle veertien 
de panelen tegelijk worden neergezet. Twaalf panelen kregen een rode 
omranding; twee een gele als onderbreking van het geheel.  
Ik heb er maximale dramatiek in willen zetten en de verf op sommige 
panelen weg laten lopen. Ook zie je er het steeds zwaarder worden van 
het dragen van het kruis in terug.” 
 

Stille Zaterdag  
Op Stille Zaterdag begint de dienst in verband met de avondklok om 
19.30 uur. We beginnen de dienst in stilte en in het donker.  
Daarna is viering van de Intocht van het Licht.  
De nieuwe Paaskaars wordt de donkere kerk binnengedragen.  
De aanwezigen geven het licht van de Paaskaars aan elkaar door.  
Na de lezing van het Paasevangelie spreken wij ook ons geloof uit, en 
gedenken deze nacht onze doop. Ook wijzelf staan op!  
 

Paasmorgen 
Paasmorgen vieren we voluit Pasen. Het leven wint het van de dood. In 
zang en muziek vieren we de opstanding van de Levende. Zelf zingen is 
helaas nog niet mogelijk, maar met vele musici wordt het vast een 
levendig geheel.  
Gert de Jong speelt vleugel en orgel. Eric Westerink trombone.  
De zang wordt verzorgd door Amicanto, net als in de dagen voor Pasen. 
Marjet Zijlstra, Hans Kooijker, Hannah Gerritsen en Marrianne van Norel 
hebben ‘You raise me up’ voor de gemeente opgenomen.  
Ook een kinderlied zal niet ontbreken. Tijdens het laatste lied zullen we 
foto’s zien van gemeenteleden.  

Hartelijke groeten, de voorbereidingsgroep, 
Johan Neuteboom, Miny Veenema, Sascha Raaijman,  

Irene Heideveld, Janneke Jansen, Jan Flokstra, Marijn Rohaan 
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PAASCHALLENGE BERKUM 2021 - DE WEG DOOR JERUZALEM 
Stel je voor dat je in een tijdmachine 
kunt stappen, terug naar het jaar 30 
van onze jaartelling. Opeens loop je 
door de straten van Jeruzalem op 
zoek naar geheime aanwijzingen. 
Overal in Berkum kom je QR-codes 
tegen en ga je het gesprek aan met 
virtuele gesprekspartners uit de tijd 
van Jezus. Je zit midden in het verhaal van Pasen. 
 

Coronaproof 
De PaasChallenge 2021 is een coronaproof QR-codespel waarbij deel-
nemers in tweetallen (exclusief kinderen onder de 13 jaar), of met 
meerdere personen uit één huishouden mee kunnen doen. Even weg van 
je beeldscherm. Pasen beleven op een fysieke en uitdagende manier in 
Berkum. 
 

Voor wie? 
De PaasChallenge 2021 is geschikt voor iedereen, alle leeftijden kunnen 
meedoen. Wel is het speciaal geschikt voor tieners in de leeftijd tussen 
10 en 18 jaar. Het spel is voor iedereen goed te spelen zonder 
voorkennis.  
 

Het spel 
De PaasChallenge 2021 is een QR-codespel waarbij de deelnemer een 
‘tegenstander’ van Jezus is. Hij weet echter niet welke rol hij heeft en 
moet dit aan het einde van de tocht raden.  
Tijdens het spel moet je proberen je rol zo goed mogelijk te spelen: 
waarom is de weg die Jezus gaat een probleem voor jou? 
Als deelnemer worstel je met één van de vier problemen op het gebied 
van liefde, macht, vrijheid of spiritualiteit. Tijdens het spel ontdek je dat 
Jezus op al deze gebieden een andere weg gaat. En hij geeft je de 
mogelijkheid om te herstellen op het gebied waar je worstelt. Als je na de 
eerste keer enthousiast bent over de PaasChallenge, kun je hem daarna 
dus nog drie keer spelen vanuit een ander karakter. 
 

Meedoen 
Zie voor details de website van de Hoofdhof. Je kunt de PaasChallenge 
lopen vanaf zondag 28 maart t/m maandag 2de Paasdag 5 april.  

Namens de werkgroep ‘Kerk in de wijk’,  
Ineke Neuteboom-Visser 
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WEES ERBIJ VOOR PEN IN ZUID-AFRIKA   
DOE OOK MEE! 
Dit jaar zetten we ons als ZWO-commissie in voor 
het project PEN in Zuid-Afrika én voor de bij.  
Tot na Pasen kunnen jullie zakjes bij-vriendelijke 

bloemenmengsels bij ons kopen. De opbrengst van de verkoop gaat naar 
ons ZWO-project PEN in Zuid-Afrika. 
 

Er is keuze uit drie verschillende mengsels met 
elk meer dan 20 verschillende bloemsoorten, 
zodat er op elke grondsoort genoeg bloemen 
op zullen komen:  
● Vlindermengsel  
 Hier komen zowel vlinders als bijen op af, 
 een genot om te zien; 
● Kindertuin-mengsel  
 Met lager-groeiende bloemen die niet giftig 
 zijn. Geen zorgen of kleine kinderen de 
 bloemen plukken en in de mond stoppen.  
● Bijenmengsel  
 Het mengsel dat het meest gericht is op 
 bijen, met ook prachtige bloemen.   
 

Het zaadzakje wordt geleverd door een gerenommeerde zaadteler, bevat 
uiteraard zaai-instructies en er zit 2 gram zaad in.  
Dat is genoeg voor zeker 6 m2.  
Eén zakje kost € 2,50, drie zakjes kosten € 7,00.  
 

Zaden kunnen t/m 5 april besteld worden via een intekenlijst die in de 
kerk ligt, maar kunnen ook besteld worden via: 
- e-mail: inekenv@gmail.com  
- what’s app 06-29525659 of  
- telefoon 038-3377727  
 

Graag naam, adres, mengsel-keuze(s) en aantal zakjes doorgeven 
Betaling kan plaatsvinden door het bedrag over te maken naar de ZWO 
op NL05 RABO 0373 7109 92 t.n.v. ZWO Commissie PGB De Hoofdhof 
o.v.v. Wees erBIJ PEN. De zakjes worden dan zo snel mogelijk in de 
brievenbus bezorgd.  
Bestellingen ontvangen we graag uiterlijk 5 april.  
Alvast bedankt voor jullie steun aan de organisatie PEN in Zuid-Afrika,  

 

Namens de ZWO-commissie, Ineke Neuteboom-Visser 
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AMNESTY INTERNATIONAL 
Zondag 11 april a.s.is de maandelijkse schrijfactie voor Amnesty 
International. 
De brieven zijn dan te vinden in de hal van de kerk (zowel voor als na de 
kerkdienst). 
Bent u niet in de kerk aanwezig en wilt u toch een brief versturen laat het 
ons dan weten. Dan mailen we de brieven of brengen we ze even langs. 
Hiervoor kunt u bellen of mailen naar Ineke Neuteboom-Visser, tel. 
3377727 (’s avonds); inekenv@gmail.com of Miny Veenema, tel. 
8519715; minyveenema@gmail.com). Doet u mee? 
 

Ineke Neuteboom-Visser 
 

VAN DE OOST-EUROPA COMMISSIE (vervolg op stukje maart) 
 
WERKZAAMHEDEN 2020   
Roemenië  
Ook in de dorpen Giurcani en Gagesti, in Vaslui, één van de armste 
provincies van Roemenië, heerst corona. Daar hebben “onze” jongeren in 
2019 een paar dagen geholpen op de geitenboerderij.  
 
De jongeren daar moeten wel meer binnen blijven, mondkapjes dragen 
en afstand houden. Vanwege hun verstandelijke beperking is dat extra 
moeilijk. Hanna Smit uit Zwolle werkt daar al 20 jaar.   
 
PLANNEN 2021 
Servië 
Voorganger Alexander Subotin vertelt in zijn mails over de situatie van de 
Romabevolking. Dag na dag worden mensen ziek. Er sterven velen. 
Steeds striktere coronamaatregelen zijn nodig. Hele dorpen zijn in 
quarantaine en er zijn geen medicijnen. Mensen zijn zó bang. Mensen 
willen niet meer leven, ze verloren hun werk, vrouwen kunnen niet voor 
voedsel zorgen. Elke dag is een uitdaging hoe hiermee te overleven. Als 
je longen gescand moeten worden, moet je 12 uur wachten, de meeste 
mensen wachten die 12 uur buiten in de kou.  
Alexander Subotin zorgde voor voorlichting aan/én ziekenzorg én 
opleiding voor de Romabevolking. De scholen zijn gesloten. De 
schoolspullen kosten € 10,00 per kind en er zijn 500 kinderen. 
 

 

mailto:minyveenema@gmail.com
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Kinderwerk                                                                                                                   
De landenteams in Oost-Europa hebben goede hoop dat met Gods hulp 
in 2021 het Vakantie Bijbel Week-programma, getiteld “Route opnieuw 
berekenen“, gepresenteerd kan worden. Het thema gaat over Jezus, die 
ons de weg wijst.  Bisschop Béla Kató van Roemenië vroeg hen een 
dagprogramma voor kinderen te schrijven. De landelijke kerk neemt de 
financiële verantwoording op zich. Zij wil dit aan de minderbedeelde 
kinderen gratis of met een kleine bijdrage aanbieden. Velen wonen in 
hoogbouwflats en hebben in de drie zomermaanden niets omhanden, 
hun ouders zijn aan het werk.       
 

Roemenië 
Hanna Smit uit Zwolle, die daar op de zorgboerderij al 20 jaar werkt, 
vertelt: ‘Sociaal werkers van de gemeente zorgen dat zij de nodige 
boodschappen krijgen. Omdat zij niet bij de boerderij mogen komen of 
kaas rondbrengen lopen ze extra inkomsten mis en hebben geen 
zakgeld.’ De boerderij wordt succesvol gerund door de Roemeense 
stichting Betania die de kaas, verse melk en yoghurt in Bacău verkoopt. 
Er zijn nu 61 melkgeiten.  
We konden helpen met een bijdrage. Volgens Hanna Smit is na de crisis 
eenieder weer welkom om te komen helpen. Tegen betaling (ter 
ondersteuning van het project) kun je in één van de drie caravans 
bivakkeren. 
 
Steun 
Uw gift blijft welkom op bankrekening NL26RABO 041.35.50.745 t.n.v. 
Protestantse Gemeente Zwolle t.g.v. commissie Oost-Europa.  

 
Namens de Oost-Europa Commissie, Jan Flokstra     
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COLLECTE-OPBRENGSTEN 

Hieronder een overzicht van giften en collecte-opbrengsten, dit keer van 
de periode 1 januari t/m 14 maart 2021, waarbij opgemerkt dat het gaat 
om de stand van zaken per 15 maart en de opbrengsten van 3 januari t/m 
7 februari nu gecorrigeerd zijn met giften die na de vorige opgave nog 
binnengekomen zijn. 
 

03-01 Kerk  € 126,75  
03-01   Jeugd               €  99,55  
10-01 Diaconie/Stichting Present Zwolle  € 130,80  
10-01 Bloemen  € 136,30  
17-01 Kerk  € 139,30  
17-01 Diaconie  € 104,80  
24-01 Diaconie/Stichting Hart voor Zwolle  € 432,80  
24-01 Kerk  € 191,80  
31-01 Kerk  € 150,30  
31-01 Diaconie  € 103,80  
07-02 ZWO/KIA Bangladesh  € 281,80  
07-02   Jeugd               €   77,30  
14-02 Diaconie/Voedselbank Zwolle  € 225,30  
14-02 Kerk  € 131,30  
21-02 Kerk  € 195,80  
21-02 Diaconie  € 167,30  
28-02 Diaconie/ 
 Diaconale Stichting Gevangenenzorg Zwolle € 109,30  
28-02 Bloemen  € 137,80  
07-03 ZWO/KIA Colombia  € 152,00  
07-03 Diaconie  € 135,50  
14-03 Kerk  € 154,07  
14-03 Diaconie  € 129,57 
 
In bovenstaande bedragen zijn ook de bedragen verwerkt van de 

collecten die sinds 7 maart in de Hoofdhof gehouden konden worden. 

Alle gevers hartelijk dank en mocht u nog niet gewend zijn aan het geven 

op afstand: graag ook uw bijdrage om de kerk en het werk van de kerk in 

stand te houden! 
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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 € 50,00 door overboeking op de Rabobankrekening 
van de kerk: NL 50 RABO 0313.5432.16 t.n.v. “Hoofdhofgemeente inzake 
collectebonnen”, waarna u de bonnen krijgt thuisbezorgd. Levertijd is 
maximaal 3 weken. 

Kernteam Beheer en Financiën, 
Gerard Gerritsen 

 

AGENDA 
28-03 t/m 
05-04   PaasChallenge Berkum 2021 
 

11-04   Schrijfactie Amnesty International, 
    in de hal van de kerk, na de dienst 
11-04   Jeugdkerk              09.30 uur 
25-04   Meat & Eat, Online Escaperoom      19.30 uur 
 

09-05   Jeugdkerk              09.30 uur 
30-05   Meat & Eat, Spelletjes en Friet       18.00 uur 
 

13-06   Jeugdkerk              09.30 uur 
27-06   Meat & Eat, Samen koken/afsluiting     18.00 uur 
 
 

 

KOPIJ DE HOOFDHOF 

Het volgende kerkblad verschijnt op 29 april 2021 en bevat gegevens 

over de maand mei 2021.  

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

8024 CA, tel. 45 47 233 tot uiterlijk maandag 19 april 2021 

 

De redactie verzoekt u vriendelijk uw berichten schriftelijk in te leveren 

via e-mail: jaapwagteveld@hotmail.com 

 

mailto:jaapwagteveld@hotmail.com
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DUURZAME TIP VAN DE MAAND 
             

               Om alvast te noteren.  

              28 en 29 mei a.s. GroenGelovig-evenement.  

              Het grootste christelijk evenement over  

              duurzaam leven. Dit jaar digitaal.  

              Workshops, lezingen en proeverijen. 

               Voor meer informatie www.groengelovig.nl 

 
                                          


