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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 2 februari  Doopdienst 

9.30 uur      Ds. P. Ros uit Joure 

Organist      Gert de Jong 

1e Collecte      Werelddiaconaat/ZWO: Project Oeganda 

2e Collecte      Voor de Jeugd 

Jeugd      Kindernevendienst 

 

Zondag 9 februari 

9.30 uur      Ds. M. Rohaan 

Organist       Jan Post 

Muzikale medewerking Kinderkoor de Bromvlieg o.l.v. Ellen Laninga 

1e Collecte      Voor de Kerk 

2e Collecte      Voor de Diaconie 

Jeugd      Geen kindernevendienst 

 

Zondag 16 februari 

9.30 uur      Ds. A. Pietersma uit Zwolle 

Organist      Robert Helder 

1e Collecte     Voor de Diaconie/Project Kameroen 

2e Collecte     Voor de Kerk 

Jeugd      Kinderen van de basisschool kunnen  

        een tasje uit de hal mee de kerk in nemen. 

 

Zondag 23 februari 

9.30 uur      Mw. D. Lips 

Organist      Robert Helder 

Muzikale medewerking Blokfluitensemble Few uit Wezep 

1e Collecte     Voor de Kerk  

2e Collecte     Voor de Diaconie/ KIA: 

        Hulp voor mensen zonder papieren 

Jeugd      Kinderen van de basisschool kunnen  

        een tasje uit de hal mee de kerk in nemen. 
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Zondag 1 maart 

9.30 uur      Ds. P. Wolthaus uit Zutphen 

Organist      Gert de Jong 

1e Collecte     Kerk in Actie: Voorjaarszending 

2e Collecte      Voor de Jeugd 

Jeugd      Kindernevendienst 

 

AMNESTY INTERNATIONAL 

Zondag 9 februari 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 

Zondag 2 februari a.s. kunt u ds. Peter Ros uit Joure, tel. 0513-
856702, als voorganger verwachten.  
In 1996 werd ds. Ros predikant in Alteveer-Kerkenveld en in 2001 in 
Hasselt. Sinds september 2017 is hij verbonden aan de Protestantse 
Gemeente van Joure. Ds. Ros is geboren op 1 december 1960. 
 
Op zondag 16 februari 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 23 februari a.s. 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. 
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BIJ ENKELE DIENSTEN 
Op zondag 26 januari a.s. vieren we de Maaltijd van de Heer in de 
gemeente en in Berkumstede. In de kerk is het thema ‘Maak je geen 
zorgen’. In Berkumstede horen we over Jozef die van hart verandert. 
 

Op zondag 2 februari a.s. wordt de nieuw aangekochte vleugel in 
gebruik genomen. Veel dank aan allen die de vleugel hebben mogelijk 
gemaakt, we zijn er heel benieuwd naar en gaan ervan genieten.  
Ds. Peter Ros leidt de dienst, en Coen Bisperink zal die zondag 
worden gedoopt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De week erna, op zondag 9 februari a.s.,  
zingt kinderkoor De Bromvlieg.  
 

Die dienst hebben we als Kernteam Eredienst aangegrepen om een 
kinderdienst van te maken: een dienst met extra aandacht voor de 
kinderen.  
De kinderen van de gemeente, de kinderen van het koor, en hopelijk 
ook andere kinderen.  
 

Er is een uitnodiging verstuurd in de nieuwsbrief van de Duyvencamp 
en de Koningin Emmaschool. 

ds.  Marijn Rohaan  
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ZWO COLLECTE 2 FEBRUARI 
 
GOED BOEREN IN EEN LASTIG KLIMAAT 
IN OEGANDA 
 

 
In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om voedsel te 
verbouwen. De regen valt steeds grilliger door de wereldwijde 
klimaatverandering. Soms is er droogte, soms staan de velden onder 
water.  
 
Samen met de Kerk van Oeganda steunt Kerk in Actie 
boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Ze leren 
nieuwe landbouwtechnieken en bewaren hun oogst beter. Ze vormen 
coöperaties en spaargroepen. Iedereen legt geld in en om de beurt 
kan iemand het hele bedrag gebruiken voor een grotere 
(landbouw)investering.  
 
Daarmee krijgen boerinnen en boeren de slagkracht om hun 
productie te verhogen. Ze maken energiezuinige ovens, planten 
bomen om erosie te voorkomen, leggen visvijvers aan en gaan bijen 
houden. Dat is goed voor mens én natuur. Geef in de collecte in de 
kerk of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. 
Kerk in Actie o.v.v. landbouw Oeganda.  
 
Meer informatie kunt u lezen op: www.kerkinactie.nl/boerinoeganda.  
In oktober 2018 ben ik samen met Kerk in Actie op bezoek geweest 
bij dit project in de regio Teso in het noorden van Oeganda. Tijdens de 
kerkdienst op 2 februari maak ik u graag deelgenoot van mijn 
ervaringen. 
 
Steunt u boerengezinnen in Noord-Oeganda, zodat ze droogte en 
overstromingen het hoofd kunnen bieden? Hartelijk dank! 
 

Namens de ZWO-commissie,  
Ineke Neuteboom-Visser 

 

 

 

http://www.kerkinactie.nl/boerinoeganda
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VAN DE DIACONIE 

In de maand februari doet de diaconie een beroep op u voor de 
volgende collectes: 
 
Zondag 9 februari a.s./Eigen diaconie  
 
Zondag 16 februari a.s. 
Kameroen- Samen werken aan een stabiele toekomst 
De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de Sahelzone: een 
regio met een grillig klimaat. Door de lange periodes van extreme 
droogte rukt de woestijn op.  
Daarnaast telt de regio veel vluchtelingen, door onrust in de 
omliggende landen. Samen met lokale kerken en de inwoners van dit 
gebied werkt Kerk in Actie aan een stabiele toekomst.  
We ondersteunen boeren om via duurzame landbouw voldoende 
voedsel te verbouwen. Ook krijgen boeren training over veeteelt en 
waterbeheer. Er wordt ook noodhulp geboden aan vluchtelingen in de 
regio. Samen met de ZWO-commissie vragen we uw aandacht voor 
dit kwetsbare gebied. 
 
Zondag 23 februari a.s.  
Binnenlands diaconaat, Hulp voor mensen zonder papieren 
Volgens schattingen leven er in Nederland 3000 migranten zonder 
verblijfsvergunning. Velen zijn arbeidsmigranten. Anderen hebben 
asiel aangevraagd en geen verblijfsvergunning gekregen, maar 
verlaten Nederland niet, bijvoorbeeld omdat het land van herkomst 
hem niet meer accepteert. Wie ongedocumenteerd in Nederland leeft, 
heeft maar weinig rechten. Bovendien is er altijd de angst om 
opgepakt en uitgezet te worden. Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke 
initiatieven, zoals het Wereldhuis in Amsterdam en den Haag, de 
Pauluskerk in Rotterdam en Villa Vrede in Utrecht die ongedocumen-
teerden helpen met informatie, advies en scholing. 
 
Graag vragen we uw aandacht voor deze collecte. 
 

Namens de diaconie,  

Miny Veenema, tel. 06 48945700 
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VERANTWOORDING DIACONIE 
Op 17 november en 22 december 2019 is er voor en door de diaconie 
gecollecteerd. De opbrengsten van deze collecten waren resp.  
€ 260,60 en € 177,20. 
 
De diaconie heeft, namens PKN/KIA, op 24 november jl. gecollec-
teerd voor het "Pastoraat Eenzaamheid”.  
Deze collecte heeft € 205,45 opgebracht. 
 
De bestemming van de collecte van 1 december jl. was voor Het 
Gevangenis Pastoraat in Zwolle, opbrengst € 221,45. 
 
Op 8 december is gecollecteerd voor het Leger des Heils, afdeling 
Zwolle. De opbrengst was deze keer € 154,45. 
 
Na afloop van de kerkdienst op 15 december jl., die werd gehouden 
volgens de E-meeting formule, is er een uitgangscollecte gehouden, 
opbrengst € 92,65, met als bestemming "Stichting Bartiméusfonds". 
 
Tijdens de kerkdienst van 22 december 2019 ontving de penning-
meester, via één van onze contactdames nog een gift van € 10,00, 
bestemd voor de diaconie en € 5,00 bestemd voor de 
bloemencollecte.  
 
Voor wat betreft de collectes met een bestemming, alle genoemde 
bedragen zijn verhoogd tot € 350,00 per collecte en inmiddels door de 
penningmeester doorbetaald naar de verschillende doelen. 
 
Al met al een hele opsomming, maar ook weer hartverwarmend om te 
zien hoe u het zakje van de diaconie, wanneer het voorbij komt, weer 
weet te vinden. 
  
Heel hartelijk dank daarvoor.                     

Jan Visscher,  

penningmeester 
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NIEUWS UIT HET KERNTEAM EREDIENST  
Wij zijn als Kernteam Eredienst jaren geleden in het leven geroepen 
om onze erediensten levendig en toegankelijk te maken zodat 
iedereen, jong en oud daar iets aan kan hebben. 
 
Vroeger heetten we de liturgie-commissie maar wij vinden Kernteam 
Eredienst een betere benaming.  
We doen dit met name door regelmatig muziekgroepen, koren, musici 
e.d. mee te laten werken aan een eredienst. Het goede woord 
daarvoor is dan ook: muzikale medewerking verlenen aan een dienst. 
Het is niet de bedoeling om een optreden te verzorgen. Daarvoor 
huur je een theaterzaal of ga je naar Muziek met een +. 
 
Natuurlijk is het niet verboden om aan het eind van een dienst de 
medewerkers te bedanken maar het is niet de bedoeling dat er na elk 
nummer dat is gezongen applaus volgt. We vinden dat niet passend 
in de eredienst. Het gaat niet om ons maar om God de eer te geven 
en wij mogen daarin een bescheiden rol spelen. Soms wil een koor 
meer liederen zingen dan passend is in de dienst. Als Kernteam 
Eredienst hebben we afgesproken dat, in elke eredienst, de 
voorganger leidend is. Die bepaalt hoe e.e.a. het beste is in te passen 
in de dienst. 
 
Regelmatig hebben we te maken met gastvoorgangers uit allerlei 
windstreken met soms verrassend mooie diensten. Soms willen 
mensen graag laten weten wat ze ervan vonden.  
Natuurlijk blijft het allemaal mensenwerk en spreekt het de een erg 
aan terwijl een ander het maar niks vindt. Het is mooi als 
gemeenteleden de goede weg vinden om dit te ventileren.  
Of het nu gaat om de muzikale begeleiding van de organist of pianist 
of de voorganger. Soms komen gemeenteleden met goede 
suggesties en geven ze namen door van voorgangers of van een 
mooi gospelkoor of kinderkoor. Dat is heel fijn. 
 
Maar soms gaat er ook wel eens iets mis en dan wordt er een brief 
naar de kerkenraad geschreven. Gelukkig gebeurt dat niet vaak. Wij 
als Kernteam Eredienst doen er alles aan om e.e.a. in goede banen 
te leiden. We hopen dan ook dat u de weg naar ons kunt vinden. 
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Zelf ben ik, als voorzitter van het Kernteam Eredienst, het eerste 
aanspreekpunt als het gaat om de muzikale medewerking bij de 
erediensten. Maar samen met ons kernteam en onze predikant 
vormen we een hecht team dat goed samenwerkt. 
 
We zijn dit nieuwe jaar weer met het hele team van start gegaan. 
Graag stel ik ze allemaal nog even aan u voor: 
 
❑ Sascha Raaijman – zat bv. namens Kernteam Eredienst in de 

Commissie Muzikale Kerstnacht. Haar muzikale achtergrond komt 
heel goed van pas. 
 

❑ Marion Nijenhuis – onderhoudt de contacten met musici en koren. 
  

❑ Els Pierik – heeft het afgelopen jaar samen met Desiree Lips en 
Petralijn Hellinga de Paascyclus voorbereidt, helpt overal waar 
nodig is. 
 

❑ Margien Tuinstra – bereidt samen met Klazien Helder de vespers 
voor en zorgt voor de gedenkstenen, houdt contact met het 
Hoofdhofkoor, de kindernevendienst en de oppas. 

 

❑ Hans Veenema – bereidt bijzondere diensten voor zoals De 
Musical ‘Spiegels’ die in november 2018 was te zien en hij zit bij de 
voorbereiding van de E-meetingen, die we nu enkele jaren houden 
en hij is verantwoordelijk voor de preekvoorziening.  
 

❑ Last but not least: ds. Marijn Rohaan, onze eigen predikant, die 
het kernteam ook vertegenwoordigt in de kerkenraad en ons 
aanmoedigt om ook nieuwe wegen in te slaan.  
Zo hadden we op de laatste zondag van september de 
Kerkproeverij/Gemeentezondag waarvoor Marijn de ideeën 
aanleverde maar er zelf niet bij kon zijn in verband met haar 
zwangerschapsverlof. 

 
Namens Kernteam Eredienst, 

Hans Veenema 
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BESTE GEMEENTELEDEN 
Het is fijn om na mijn verlof mijn werk in de gemeente weer op te 
pakken. Eenmaal begonnen zit je er ook al gauw weer middenin.  
 

Ik wil iedereen nog graag bedanken die na de geboorte van Coen met 
ons heeft meegeleefd. We hebben genoten van de vele kaartjes en 
de lieve attenties vanuit de gemeente. Coen gaat op maandag en 
donderdag naar de crèche, en is op dinsdag bij mijn man thuis.  
Die dagen ben ik aan het werk voor de gemeente. Soms in de 
Hoofdhof, soms in de wijk, en soms vanuit huis. Ook werk ik op 
avonden en zondagen wanneer nodig.  
 

AFSCHEID EN NIEUW BEGIN 

 

We begonnen het jaar op 5 januari met het afscheid en de 

bevestiging van ambtsdragers. Na 8 jaar trad Erik Lanning af als 

voorzitter en werd Joke Hoekstra bevestigd.  

Ook namen we afscheid van Mirjam Peters als diaken.  
 

Wiepkje Mensink, Geke Kombrink en Fokje Duursema werden 

bevestigd in het ambt van ouderling of diaken. We zijn dankbaar dat 

zij de kerkenraad willen versterken.  
 

Dank aan Ab Kasper voor het maken van foto’s van de dienst. In het 

fotoalbum op de website van De Hoofdhof kunt u ze bekijken. 

 
ds. Marijn Rohaan  
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Voor wie de inleidende woorden bij de bevestiging van 
ambtsdragers nog eens wil nalezen: 
 
Inleiding 
Namen...we gaan jullie bevestigen als ambtsdragers in de Hoofdhof.  
Zo noemen we onze kerk. Ze is ‘gemeente van Christus’. Een open 
en gastvrije gemeente wil zij zijn. Iedereen is welkom om binnen te 
komen. Iedereen is welkom om mee te doen: te zingen, te bidden, uit 
de te Bijbel lezen, stil te zijn, de handen uit de mouwen te steken. 
Zo ontstaat de gemeente. Elke week op zondag, tijdens de diensten. 
Maar ook doordeweeks bij gespreksgroepen, vergaderwerk, of 
gezamenlijke maaltijden. Bij alle dingen die onze hand vindt om 
Christus’ werk te doen. Soms zelfs waar maar twee of drie bijeen zijn. 
God spreekt ons door zijn Geest aan in ons hart, en daardoor ontstaat 
de gemeente. Wij danken het aan Hem dat er een gemeente is. Hij 
maakt dat we ons kunnen toevertrouwen aan zijn Woord.  
 
Wij zijn niet bij toeval op aarde, maar omdat Hij ons leven heeft 
gewild.  
Hij leert ons vergeven en opnieuw beginnen, want zo gaat Hij ook met 
ons om.  
Hij doet ons verlangen naar vrede en vrijheid – Hij die de bron van 
vrede is, en die ons alle vrijheid schenkt.  
Hij doet ons verlangen naar gerechtigheid – Hij die met zijn Koninkrijk 
op ons toekomt. 
 
Niemand is ooit zo met God verbonden geweest als Jezus Christus, 
zijn zoon. Wij zien in Hem ons eigen leven. En tegelijk hoe God voor 
ons is en zal zijn, in leven en sterven.  
Zijn Geest is een Heilige Geest van liefde, die op ons inwerkt, dat 
geloven we. 
 
Deze gemeente moet worden bestuurd. Dat doet de kerkenraad en 
die bestaat uit ouderlingen, diakenen en de predikant. We noemen 
hen ambtsdragers.  
 
Dat betekent dat zij zich geroepen weten om met de hun gegeven 
gaven en talenten te zoeken naar inhoud en vorm om in deze tijd kerk 
te zijn. Elk doen ze dat op hun eigen wijze, en naar hun eigen taak. 
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• De diakenen geven handen en voeten aan het evangelie, zij 
komen op voor mensen die tekortkomen, en zamelen gaven in om 
iedereen te laten delen in de liefde van Christus. 
 

• De ouderlingen vertegenwoordigen de gemeente zoals de oudsten 
dat in het volk Israël deden. Ze zijn vertrouwenspersoon en het 
geweten van de gemeente.  Ze coördineren ‘het omzien naar 
elkaar.’ Zij hebben de bijzondere taak van voorzitter. Of van 
afgevaardigde voor de Algemene Kerkenraad van de Protestantse 
Gemeente Zwolle. 
 

• De ouderling rouw en trouw heeft als bijzondere taak de gemeente 
ambtelijk te vertegenwoordigen in gelegenheidsdiensten van 
huwelijk of afscheid. 
 

• Aan de ouderling-kerkrentmeester tenslotte om de rij compleet te 
maken, is de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden 
toevertrouwd.  

 
Allemaal proberen ze dat te doen in een dienende stijl van 
leidinggeven, steeds denkend aan het woord van Jezus: ‘Ik ben in uw 
midden gekomen om te dienen, niet om gediend te worden’.  Samen 
willen ze kwaliteit geven aan deze gemeenschap, door steeds voor 
ogen te houden dat we gemeente van God, van Christus zijn.  
 
Dat is soms moeilijk, want het leven is zo veeleisend en er komt 
zoveel op ons af – Wat is waar en echt? – en mensen maken zoveel 
mee, en op de grootste levensvragen is vaak geen antwoord. 
 
Wat helpt en inspireert is dat we ons als kerkenraad, en ook als 
ambtsdragers individueel, oriënteren aan Gods woord en zoeken naar 
de verbinding daarvan met ons alledaagse leven. Om dat te kunnen, 
stellen we ons open voor de werking van zijn Geest. In alles 
vertrouwen we op God zelf, want Hij is het die de gemeente sticht en 
draagt. 
 

ds. Marijn Rohaan 
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OPROEP VOORBEREIDING 

STILLE WEEK/PASEN 

Om de diensten in de Stille Week 
(Witte Donderdag, Goede Vrijdag, 
Stille Zaterdag, Pasen) samen 
mee voor te bereiden, wil ik (ds. 
Marijn Rohaan) graag een kleine 
voorbereidingsgroep vormen.  
Vind je het mooi om na te denken 

over de invulling van deze bijzondere diensten?  
Heb je creatieve en muzikale ideeën?  
Meld je dan alsjeblieft aan voor 5 februari a.s. bij ds. Marijn, 
dsmarijnrohaan@gmail.com / 0653203778  
 
We hopen de diensten in drie bijeenkomsten te kunnen voorbereiden. 
Meedenken over de invulling betekent niet dat je ook zelf zult moeten 
uitvoeren, daarvoor kunnen we ook weer andere mensen vragen. 
 

Een hartelijke groet,  
ds. Marijn Rohaan  

 
GEBOORTESTEENTJE 

In de Hoofdhof is het een waardevol 
gebruik om de namen van overledenen te 
gedenken op stenen in de gedenkhoek. 
 
Zo dragen we de namen van hen die ons 
ontvielen met ons mee gedurende het 
kerkelijk jaar.  
 

In het Kernteam Eredienst is het plan besproken om voortaan óók 
voor geboortes in de gemeente een steentje te leggen. Dat is in veel 
andere kerken al een gangbaar gebruik. Immers, niet alleen het einde 
van het leven, ook het begin ervan is in Gods hand. En als gemeente 
vieren we het nieuwe leven en dragen het met ons mee in 
dankbaarheid. 
 

mailto:dsmarijnrohaan@gmail.com
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Bij het afkondigen van een geboorte, vóór dankgebed en voorbeden, 
zal daarom voortaan een steentje met daarop de naam in de 
gedenkhoek worden gelegd op een ‘geboorteplankje’. 
 
Elk jaar op eeuwigheidszondag (de laatste zondag van het kerkelijk 
jaar waarop de namen worden herdacht), worden de geboorte- en 
overlijdenssteentjes meegegeven aan de familieleden. 
 
Als gemeente willen we een open gemeente zijn, waar iedereen 
welkom is om binnen te komen en om het leven te vieren en te 
gedenken.  
Daarom is gekozen dat niet alleen voor geboortes van ingeschreven 
leden van de Hoofdhof een steentje kan worden neergelegd, maar 
ook van geboortes van bijv. kleinkinderen of van mensen van buiten 
de gemeente.  
 
Daarvoor is het wel nodig dat het bericht van geboorte wordt 
doorgegeven aan de scriba. 

 
Namens het Kernteam Eredienst,  

Hans Veenema 
 

ONTMOETING IN HET HOOFDHOF-CAFÉ 
De eerste ontmoeting in het nieuwe jaar hebben we inmiddels weer 
gehad.  
En het was weer gezellig met een fijne opkomst.  
 
Onze volgende bijeenkomst staat gepland voor vrijdag 14 februari. 
Madeleen en Jaap Wagteveld vormen deze avond het gast-echtpaar. 
Was u of jij er nog niet, van harte uitgenodigd. 
 
Was je er al wel, dan weet je: verder introductie is niet meer nodig.  
De jeugdzaal is open vanaf 21.00 uur. 
Wij hopen u daar te begroeten. 
 
Mocht u deze avond verhinderd zijn: dit seizoen zijn er ook nog op 13 
maart en 17 april. Om vast te noteren. 

Namens de gastdames en -heren, 
Kees Willemstein 
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VOORJAARSBIJEENKOMST WIJK 6 
Beste mensen van wijk 6. 
Met groot plezier nodigen wij u uit op donderdag 19 maart a.s. voor 
een inspirerende en boeiende avond over Ikonen.  
Wij hebben mevrouw Liesbeth van Es, conservator van het Kamper 
Ikonenmuseum, bereid gevonden om ons deze avond mee te nemen 
in de geschiedenis van het ontstaan en de religieuze waarden en de 
betekenis van het ikoon te vertellen.  
Omdat we dan in de Lijdenstijd zitten wil mevrouw van Es ons óók 
iets vertellen over Paas-ikonen  
Het belooft een mooie en inspirerende avond te worden. 
Mevrouw van Es is een enthousiaste vertelster met heel veel kennis 
over Ikonen.  
Zie ook de website van Heutink Ikonen. 
Van harte welkom. Ook andere geïnteresseerden zeer welkom.! 
 
Inloop vanaf 19.30 uur. We starten om 20.00 uur.  
 

Namens het wijkteam, 
Els Pierik 

AAN TAFEL! 
Ook in het nieuwe jaar kunnen we weer bij elkaar Aan tafel! 
De nieuwe datum is geprikt op zaterdag 7 maart a.s. (18.00-21.00 
uur).  
We eten in kleine groepjes (max. 8 personen). Gezinnen worden 
opgesplitst. 
Graag inschrijven voor 24 februari a.s., per e-mail of via een 
inschrijfformulier in de hal van de Hoofdhof. Vanaf 16 februari a.s. 
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 
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• Gewenste rol (u mag meerdere rollen aangeven):  
o   Gastvrouw / gastheer 
o   Gespreksleider 
o   Gast  

• Voorstel voor een gespreksonderwerp 

• Dieetwensen / allergie 
 
Hartelijk welkom aan tafel! 

Met vriendelijke groet, Gerben Grotenhuis 
tel. 06 124 122 75 

 gerben.grotenhuis@ziggo.nl 
 
 
VERJAARDAGSFONDS 
Ter ondersteuning van projecten in Oost- Europa is in het 4e kwartaal 
van 2019 aan bonnen en contanten een bedrag van € 215,60 
binnengekomen. 

Dick Blom 
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MUZIEK MET EEN PLUS 

IN DE HOOFDHOF 

 
 
 

Afwisseling in het programma is één van de sterke punten van Muziek 
met een Plus. Hadden we op 12 januari jl. een mooi intiem concert 
met een virtuoos saxofoonkwartet, bij het eerstvolgende concert gaan 
we het weer helemaal anders doen.  
We trekken alle registers open met een concert van het meermaals 
bekroonde slagwerkensemble Wilhelmina uit Bedum.  
Het verbaast ons telkens weer hoeveel verschillende slagwerk-
instrumenten er bestaan en wat je daar voor fraaie muziek mee kunt 
maken. 
 
Kom luisteren en laat u verrassen! 
 
En heeft u al bedacht of u mee wilt zingen met de Meezing Johannes 
op 29 maart a.s.?  
U kunt zich nog voor het projectkoor opgeven door een mailtje te 
sturen naar jantine.kramer@ziggo.nl.  De aanmelding sluit op 11 
februari a.s.   
Voor meer informatie kijk op de website www.muziekmeteenplus.nl 
 
En u weet, we hebben nog steeds de muzikale feestdag in de 
aanbieding. Wilt u een muzikaal dagje uit? Koop dan een voordelig 3-
gangen lunch- of dinerarrangement bij Restaurant De Agnietenberg, 
tegelijk met uw concertkaartjes op www.muziekmeteenplus.nl. 
 
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.  
 
We zien u graag op zondag 9 februari a.s. om 15:00 uur. 

 
Namens het bestuur,   

Ab Kasper 

http://www.muziekmeteenplus.nl/
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EN ZIE, IK ZAG 
 
Ontastbaar, onzichtbaar, maar via kanalen 

bereikt ons de wereld met beeld en geluid 

de lucht barstensvol met de vreemdste signalen 

hoe haal je de boodschap van God daar nog uit? 

 

Wij surfen en zoeken geluk in ons leven 

de ogen geopend, maar ’t hart vaak op slot 

ervaren niet wat ons door Hem wordt gegeven 

dan kun je wel kijken, maar je  ziet niets van God. 

 

Hij biedt al Zijn hulp en Zijn zorg en Zijn zegen 

als grootste Provider ons liefdevol aan 

niet langer meer zoeken naar andere wegen 

we hoeven alleen maar naar Hém toe te gaan. 

 

Als wij regelmatig Zijn website bekijken 

en bidden om inzicht, geloof bovendien 

dan zal op een dag ons Zijn boodschap bereiken 

en dwars door de chaos heen zullen wij zién!  

 

 

Uit: “Goed gaan” van Irene Jonker 
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ACTIE VLEUGELSLAG  
AANSCHAF VLEUGEL 
 
In de mededelingen op de beamer eind vorig 
jaar hebben wij u kunnen melden dat het 
Kernteam Beheer en Financiën dankzij uw 
toezeggingen en acties (toen opgelopen naar  
€ 6.641,00 95% van het streefbedrag van           

€ 7.000,00) en de ontvangen subsidies na uitvoerig onderzoek van de 
Commissie Actie Vleugelslag een in zeer goede staat verkerende 
tweedehands vleugel heeft gekocht. 
 
Het bedrag aan ontvangen toezeggingen en acties is inmiddels 
opgelopen naar € 6.792,00.  
Geweldig!  
Allen, die mee hebben gedaan aan de acties, heel hartelijk dank.  
 
Want samen met de toegezegde subsidies en andere opbrengsten 
was het nu mogelijk om tot aanschaf over te gaan.  
De vleugel is een Yamaha C7 uit 1975, volledig opgeknapt met 10 
jaar garantie, gekocht bij een gerenommeerd leverancier.  
Een vleugel die altijd bij een particulier heeft gestaan en niet in de 
verhuur is geweest. 
 
De vleugel wordt 28 januari geleverd en zal in de dienst van 2 februari 
voor het eerst worden gebruikt en te horen zijn. Onze huidige piano 
blijven wij gebruiken voor repetities. Voordeel hiervan is dat noch de 
vleugel noch de piano veel hoeven te worden versleept. Dit bespaart 
kosten en vermindert de slijtage. 
 
De Commissie Actie Vleugelslag is nog niet helemaal klaar.  
Zij organiseert nog een officieel inwijdingsconcert, waarvan de 
opbrengsten ten goede zullen komen aan Actie Vleugelslag. 
 
Wij zijn ervan overtuigd dat deze aanschaf onze erediensten en onze 
exploitatie ten goede zal komen. 

 
Kernteam Beheer & Financiën, Douwe Klein, 

Commissie Actie Vleugelslag, Andries Westerholt 
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“KERK ZIJN WIJ SAMEN” 

De Actie loopt 

De afgelopen 14 dagen zijn de informatie en de 

toezeggingsformulieren voor de Actie 

Kerkbalans bij 282 adressen afgegeven of per 

post opgestuurd.  

Het is de bedoeling dat aan het eind van week 
5, uiterlijk 2 februari, de toezeggings-

formulieren weer zijn opgehaald of door u zelf zijn afgegeven of 
opgestuurd. 
 
Heel hartelijk dank dat U hebt meegedaan. U maakt het waar:  
De Hoofdhof, dat zijn wij samen. 
 

Op 5 februari hopen we de enveloppen met toezeggingsformulieren 
van de bezorgers te ontvangen en gaat het verwerken van de 
toezeggingen beginnen. We zijn heel benieuwd. Kunnen we onze 
Hoofdhof en haar activiteiten in stand houden? Zijn de toezeggingen 
4% verhoogd om de kostenstijgingen en teruggang in ledental op te 
vangen? 
 

Bezorgen en ophalen 
Actie Kerkbalans vergt veel voorbereiding, Veel gemeenteleden 
hebben opnieuw mee gedaan om de actie tot een succes te maken. 
Ook hierin zijn de leden van onze gemeente heel trouw. Zes 
wijkcoördinatoren met hun voorzitter van het Kernteam Pastoraat en 
32 bezorgers hebben ervoor gezorgd dat al onze gemeenteleden 
geïnformeerd zijn over de Actie Kerkbalans en ook hun toezeggingen 
konden doen. Het moet gebeuren, in weer en wind, en het is lang niet 
altijd gemakkelijk. Het is vanzelfsprekend dat we hen heel hartelijk 
bedanken.  
 
Spannend uw reacties 
En nu zijn we natuurlijk in spanning hoe het de bezorgers is vergaan 
en hoe onze gemeenteleden hebben gereageerd op het bezoek en 
het verzoek om bij te dragen. En vanaf 5 februari gaan we natuurlijk 
kijken wat de actie heeft opgebracht. In de volgende Hoofdhof en op 
de beamer zullen wij U daarover informeren.  
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Fiscale aspecten 
Mocht u nog vragen hebben over Uw toezegging en het optimaal 
benutten van fiscale faciliteiten voor giften dan kunt u contact 
opnemen met Wim van der Meulen (06 18441966). 
 
Reactie-evaluatie 
U heeft als gemeentelid of als bezorger of anderszins met de Actie 
Kerkbalans 2020 te maken gehad; een actie met nieuw 
foldermateriaal en bijgestelde plannen voor de toekomst. We zijn 
benieuwd naar uw ervaringen, suggesties en opmerkingen. Wat heeft 
u gemist? Wat kunnen we beter doen? Wat ging goed en wat niet 
goed?  
 
Uw mening, opmerking of suggestie is van harte welkom. Wij willen 
ervan leren en bij de volgende Actie Kerkbalans (in 2022) proberen 
daar rekening mee houden. 
 
Uw reactie, liefst per mail, kunt u sturen naar Klazien Helder-
Corporaal, e-mailadres phelder@home.nl. Mocht u liever schrijven, 
het adres is: Erasmuslaan 29, 8024 CT Zwolle.  
 
In een volgende Hoofdhof zullen wij, daar samenvattend, zonder het 
noemen van namen, op ingaan en u informeren. Schroomt u 
alstublieft niet. Wie mailt of pakt de pen? 

 
Team Actie Kerkbalans 2020 

Andries Westerholt 
 

 
NB: Wilt u Uw toezegging nog inleveren na 5 februari, bijvoorbeeld 
wegens afwezigheid door vakantie, dan kan dat bij: Wim van der 
Meulen, Olmenlaan 12, 8024XX.  
 
 
 
 
 
 
 

mailto:phelder@home.nl
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JEUGDKERK 
Op zondag 19 januari zijn we tijdens de jeugdkerk met dominee 
Marijn Rohaan in gesprek geweest over het avondmaal. We hebben 
gesproken over je eigen gevoel bij het avondmaal. Jongeren ervoeren 
dit meestal niet als een feestelijk gevoel.  
 
Marijn vertelde ons dat er meerder betekenissen aan het avondmaal 
toegekend worden. Het is de verbinding met het oorspronkelijke 
verhaal van het Pesachmaal, de beleving dat God voor ons zorgt, het 
mogen delen van de maaltijd met elkaar en dan ontdekken dat er 
genoeg is voor iedereen, het teken dat God onder ons is, maar ook 
een “feestelijk” gevoel omdat we mogen proeven van hoe het eens 
zal zijn en natuurlijk het denken aan het lichaam en bloed van Jezus 
dat ter vergeving van onze zonden vergoten is.  
 
Met elkaar hebben we vervolgens brood en druivensap gedeeld. 
Daarna hebben we met elkaar gezocht naar een mooi lied om in de 
dienst te zingen. 
 
Ook hebt u van mij de oplossing nog tegoed van de puzzel uit de 
kerstchallenge. 
 

Wijze Ziet ster in sterrenbeeld … Komt uit … 

Balthasar ram Ur 

Josephus steenbok Tarsus 

Melchior vissen Haran 

Caspar stier Babel 

Philo waterman Alexandrië 

 
Op zondag 2 februari en 1 maart is er weer jeugdkerk.  
Op vrijdag 7 februari is er de mogelijkheid om met elkaar mee te doen 
aan het tafeltennistoernooi in de Ichthuskerk.   
Op 23 februari is er een Meat & Eat. 

Margriet Vogel 
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OOST-EUROPA  NIEUWS 
2020 is een jaar van herdenken: 
                                                                                                                      
* In 1920, honderd jaar geleden, werd na de Eerste Wereldoorlog   
  Oost-Europa opnieuw opgedeeld.     
* In 1940 begon de Tweede Wereldoorlog, wij gedenken nu 75 jaar  
  Bevrijding.                                                                               
* Na die oorlog verdween Oost-Europa achter het IJzeren Gordijn, dat   
  Oost en West van elkaar scheidde, lijdend onder communistische 
  dictatuur.                                                                                                                                           
* In 1989/1990 kwam de Omwenteling en de kaart van Oost-Europa    
  kreeg (weer)  een ander aanzien. 
                                         
Herdenking ‘Kindertreinen’  
Op vrijdag 15 mei a.s. is het 100 jaar geleden dat de eerste 
‘Kindertrein’ van Boedapest naar Nederland reed.  
Als gevolg van de Eerste Wereldoorlog lag de economie in Hongarije 
volledig in puin. Met hulp van de dochter van Abraham Kuyper en de 
Nederlandse consul-generaal Fledderus werden tussen 1920 en 1929 
150.000 ondervoede kinderen van acht tot dertien jaar vier à vijf 
maanden ondergebracht in Nederlandse pleeggezinnen. Duizenden 
kinderen bleven hier voorgoed.  
Ter herdenking van deze reddingsactie wil de reformatorische kerk 
van Hongarije in samenwerking met de theologische universiteit 
aldaar op 15 mei a.s. dit feit in Boedapest herdenken met een 
tentoonstelling en kranslegging.  
De organisatie in Boedapest nodigt allen die Hongaarse kinderen 
gekend hebben persoonlijk uit.  
Meer informatie bij Dineke Rohaan, tel. 038- 453 9490.   
 
Hulp aan grote en kleine projecten    
Wij hopen ook dit jaar met uw steun grote en kleine projecten te 
kunnen helpen. B.v. schoolopleiding voor Romavoorganger Alexander 
Subotin, of voor kinderwerk van stichting KOEN. Van harte 
aanbevolen!                                                                                                       
Uw gift voor deze projecten is welkom op bankrekening 
nr.NL26RABO0413550745 van Protestantse Gemeente Zwolle, 
Commissie Oost-Europa. 
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Reis Oost-Europa      
De voorbereidingen voor de rondreis van 14-25 mei a.s. zijn in volle 
gang. De 22 deelnemers hebben er zin in om samen op pad te gaan 
door Roemenië, Servië en Hongarije. Om gastvrije gemeentes op te 
zoeken, projecten te bekijken en van cultuur en natuur te genieten. 
  

Gerry van Berkum, Dineke Rohaan,  
Jan Flokstra, Herman Lammersen 

 

VAN DE KUNSTCOMMISSIE 
Expositie Joepe Bos in de Hoofdhof       
Natuurimpressies & Parels in het bos:   
januari - februari - maart - 2020 
‘Aanleiding voor het maken van de serie Vogels: ‘Parels in het bos’ is 
mijn verwondering over de schoonheid in de natuur én de uitdaging 
om de taal van de Natuur in beeld te vangen. Vanuit mijn eerdere 
‘Natuurimpressies’ waarin ik bomen - bos en blad aan het verkennen 
was, bleek het schilderen van vogels daarvan een logisch gevolg. 
 

Het is niet alleen mijn verwondering over de schoonheid in de natuur 
die de natuur tot mijn geliefde thema maakt. Het is bepaald ook 
leerstof die ik tijdens mijn waarnemingen ervaar. De balans in de 
natuur en de kwetsbaarheid die te vinden is van bomen in de bossen. 
De invloed van de seizoenen. Bijvoorbeeld in de winter het geraamte 
van de bomen en in de zomer de bomen vol met blad. Maar ook de 
levenskracht van de natuur. 
 

Mijn dag begint meestal met het voeren van de vogels. Wij hebben 
het geluk om zo goed als in het bos te wonen.  
De vogels die ik schilder zijn dan ook die vogels waar ik mij toe 
aangetrokken voel en komen voor in mijn leefgebied. Tijdens het 
schilderproces probeer ik iets van een karakter weer te geven. 
Waarbij ik graag schilder vanuit een rommelige, achtergrond. 
 

Inmiddels werk ik nu een kleine 30 jaar als Joepe Bos, professioneel 
kunstenaar, in het Ateliercomplex in de Cyclamenstraat 16, Zwolle 
waar ik ook schildercursussen geef.’  
info@joepebos.nl ; tel 06 50 473006 
 

Namens de kunstcommissie, Jan Flokstra 

mailto:info@joepebos.nl
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HETVAKANTIEBUREAU.nl: “VAKANTIES MET AANDACHT” 
 
Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft een eigen organisatie, 
die vakanties organiseert voor senioren en mensen met een 
zorgvraag: HETVAKANTIEBUREAU.nl. 
 
Hans en Miny Veenema zijn ambassadeurs en vrijwilligers van deze 
vakantieweken.  
“Vakanties met AANDACHT’’ van HETVAKANTIEBUREAU.nl.: 
“Zorgeloos genieten tijdens begeleide vakantie”. 
 
Vakanties voor senioren (met of zonder zorgbehoefte), en eventuele 
mantelzorger. 
Als u graag op vakantie wilt in Nederland maar ertegenop ziet om de 
vakantie zelf te regelen, kunt u kiezen voor een van de 76 vakanties 
van Hetvakantiebureau.nl. Tijdens deze vakanties voor senioren 
helpen onze vrijwilligers u bij praktische zaken en begeleiden u 
bijvoorbeeld bij uitstapjes of bij de diverse activiteiten. Heeft u zorg 
nodig? Onze gediplomeerde verpleegkundigen en verzorgenden 
continueren de zorg zoals u dat thuis gewend bent. Zij staan 24 uur 
per dag voor u klaar. 
 
Protestantse identiteit 
Alle Vakanties met Aandacht hebben een open protestants-christelijk 
karakter. Een dominee of pastoraal medewerker verzorgt de viering 
en is beschikbaar voor een goed gesprek als u daar behoefte aan 
heeft.  
 
Accommodaties 
In 2020 zijn er zeven (geheel of deels) aangepaste vakantie-
accommodaties waar vakanties worden georganiseerd. Alle hotels 
zijn sfeervol, prachtig gelegen midden in de natuur en met een ruim 
aanbod van bezienswaardigheden en uitstapjes. Ook kunt u kiezen 
voor een van de vier vakanties op het aangepaste vaarvakantieschip 
de Prins Willem Alexander. 
 
Programma 
Er is volop keuze in het activiteitenprogramma zoals een excursie, 
diverse workshops, een spelletje spelen of genieten van een 
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muziekoptreden. U kunt er ook lekker op uit gaan om te winkelen of 
een prachtige (rolstoel)fietstocht of (rolstoel)wandeltocht door de 
omgeving maken. Onze vrijwilligers gaan graag met u mee! Uiteraard 
is er ook voldoende ruimte voor uw eigen wensen.  
 
Meerdere doelgroepen: 
Naast deze vakanties voor senioren (met of zonder zorgbehoefte), en 
eventuele mantelzorger, organiseert Hetvakantiebureau.nl ook 
VAKANTIES MET AANDACHT voor mantelzorgers en hun 
thuiswondende partner met dementie, voor mensen met een licht 
verstandelijke beperking en voor mensen met een visuele beperking. 
Voor het eerst dit jaar organiseert Hetvakantiebureau.nl ook een week 
voor mensen met een meervoudige beperking. 
 
Vakanties voor mantelzorgers en thuiswonende partner met 
dementie. 
Als u, als mantelzorger, langdurig voor uw thuiswonende partner (of 
moeder, vader, vriendin, etc.) met dementie zorgt, is het fijn als u af 
en toe op adem kunt komen. Dat is belangrijk om de zware zorgtaak 
vol te kunnen houden.  
Hetvakantiebureau.nl kan de zorg tijdelijk van u overnemen terwijl u 
samen met uw partner op vakantie gaat in één van onze 
vakantiehotels op prachtige plekken als Ermelo (GLD), Mechelen (Z-
L), Wezep (GLD), Doorn (UT) en Elsloo (FR). Tijdens deze vakanties 
worden leuke activiteiten en uitstapjes georganiseerd waaraan u kunt 
deelnemen. Ook kunt u zelf uw momenten pakken om u terug te 
trekken of zelf iets te ondernemen.  
 
Deskundige vrijwilligers nemen, als u dat wenst, graag de zorgtaken 
van u over zodat u de mogelijkheid heeft om ook zonder uw partner 
activiteiten te ondernemen. U geeft zelf aan welke behoefte u heeft 
tijdens deze vakantie. Of het nu gaat om wat u samen of alleen wilt 
ondernemen, het overdragen van de zorg, of de behoefte aan een 
luisterend oor bij onze vrijwilligers of bij uw lotgenoten. Alles kan, alles 
mag! Onze vrijwilligers staan voor u klaar. Ook bij de pastor kunt u 
altijd terecht voor een persoonlijk gesprek. 
Deze vakanties worden met steun van Alzheimer Nederland 
georganiseerd. 
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Vakanties voor slechtzienden en blinden.  
Hetvakantiebureau.nl organiseert jaarlijks een aantal diaconale 
vakantieweken voor mensen met een visuele beperking, 
gecombineerd met vitale senioren die geen of weinig lichamelijke zorg 
nodig hebben. De vakanties vinden plaats in Vakantiehotel 
Dennenheul in Ermelo; een kleinschalig hotel met een gezellige bar, 
restaurant, een mooi terras, sauna en fitnessruimte. Tevens is dit 
hotel aangepast voor mensen met een visuele beperking. In de 
directe omgeving en op het aangrenzende Landgoed Oud 
Groevenbeek zijn kilometers wandel- en fietspaden te vinden. Zeer de 
moeite waard is het nabijgelegen natuurpad, dat speciaal is ingericht 
voor mensen met een visuele beperking. Uiteraard bent u ook welkom 
in onze vakantieweken in andere accommodaties. Deze zijn niet 
aangepast maar onze vrijwilligers zijn uiteraard bereid om u te helpen 
waar nodig. 
Vakanties voor mensen met een licht verstandelijke beperking. 
In 2020 worden de diaconale vakantieweken voor mensen met een 
licht verstandelijke beperking in de prachtige vakantieaccommodatie 
Nieuw Hydepark in Doorn georganiseerd. Er zijn drie zomervakantie-
weken (in juli en augustus) en een vakantieweek met Oud&Nieuw. 
Ervaren vrijwilligers, bekend met deze doelgroep, begeleiden bij de 
recreatieactiviteiten of bij het winkelen, of wandelen en fietsen op het 
landgoed en omgeving. Ook worden er leuke uitstapjes gepland. Het 
definitieve programma wordt nog gemaakt, maar denk aan een 
bezoek aan een stadje, een museum of een dierentuin en er zijn 
optredens van bijvoorbeeld en koor of een goochelaar. Tijdens de 
vakantieweek worden ook meerdere creatieve activiteiten georgani-
seerd waaraan men kan deelnemen. Deelname is altijd vrijblijvend. 
Het programma is gevarieerd en grotendeels toegespitst op de 
doelgroep. 
Informatie VAKANTIES MET AANDACHT 
Wilt u ook zorgeloos vakantie vieren en de Vakantiegids 2020 van 
Vakanties met Aandacht of de losse folders voor de specifieke 
doelgroepen ontvangen? Of heeft u vragen? Neem dan contact op 
met Hetvakantiebureau.nl: telefoon 0343-745890, email 
info@hetvakantiebureau.nl. Ook kunt u op www.hetvakantiebureau.nl 
deze Vakantiegids 2020 inzien en het reserveringsformulier 
downloaden.  
 

mailto:info@hetvakantiebureau.nl
http://www.hetvakantiebureau.nl/
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BIJZONDERE VAKANTIES 
Naast bovengenoemde Vakanties met Aandacht worden via 
HETVAKANTIEBUREAU.nl ook nog seniorenvakanties, 
gezinsvakanties, zorgvakanties en vaarvakanties georganiseerd 
onder de naam Bijzondere Vakanties. Bijzondere Vakanties is 
ontstaan uit een samenwerking tussen Bijzondere Vakanties, Hotel 
IJsselvliedt en Hetvakantiebureau.nl. Het doel is een groot deel van 
de vakantieweken van het Rode Kruis voor de vakantiegasten te 
continueren in twee monumentale en zeer bijzondere hotels. Deze 
vakanties staan bekend om hun goede sfeer, de ruimte die men als 
individu krijgt binnen de groep en het bijzondere contact tussen gast 
en vrijwilliger. Deze Bijzondere Vakanties vinden plaats in Hotel 
IJsselvliedt in Wezep en in Hotel De Heerenhof in Mechelen. Ook zijn 
er in 2020 vier vaarvakantieweken op het schip de Prins Willem 
Alexander.  
 
Wilt u de Vakantiegids 2020 van Bijzondere Vakanties ontvangen? Of 
heeft u vragen?  Neem dan contact op met Bijzondere Vakanties: 
telefoon 0343-745895, email info@bijzonderevakanties.nl. Ook kunt u 
op www.bijzonderevakanties.nl deze Vakantiegids 2020 inzien en het 
reserveringsformulier downloaden. 
 

Contactpersoon Diaconie:  
Jan van der Meulen,  

tel. 4542083 
 

 
Strepen in de lucht – 

alsof God als een kind met kleurtjes heeft getekend. 
Lijntjes, heel fijntjes, omhalen zonder woorden, pluizige wolken – 

en zacht ruist de wind. 
 

God als een kind? 
Waarachtig: 

juist zo is Hij tot ons gekomen. 
 
 

Uit: Hemelse Hoop van André E. Troost 
 

mailto:info@bijzonderevakanties.nl
http://www.bijzonderevakanties.nl/
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ICHTHUS-TAFELTENNISTOERNOOI 
Vrijdag 7 februari a.s. wordt er in de 
Ichthuskerk weer een Tafel Tennis 
Toernooi gehouden! 
De “formule” zal inmiddels bekend zijn: 
de hele kerkzaal wordt ontruimd om 
plaats te bieden aan maar liefst 8 

tafeltennistafels. We vieren inmiddels ons 1e lustrum!! 
 

Inmiddels hangen de opgavelijsten in de hal en kun je je opgeven. 
Opgeven kan ook door een mailtje te sturen naar renke@planet.nl . 
Bij voldoende belangstelling gaan we bekijken of er 1 of 2 poules 
dubbelspel ingepast kunnen worden. Als je mee wilt doen aan 
dubbelspel kun je dat bij je inschrijving aangeven. 
 

Voorgaande edities waren alom gezellig met naast de spelers ook 
een mooie groep supporters/kijkers. We hopen dat dit ook dit keer 
weer het geval is. Er zal zeker weer koffie en een drankje zijn! 
 

De poule-indelingen zullen weer aangepast worden aan de uitslagen 
van vorig jaar. Je kunt dus gewoon “promoveren” en “degraderen”. 
Het is een open toernooi dus nodig vrienden, bekenden, buren, en 
wat dies meer zij van harte uit om mee te doen. 
 

Ook dit keer is er weer een jeugdtoernooi (groep 7 & 8), van 16:00 – 
18:00 uur. Het is de bedoeling ook dit keer dit toernooi af te sluiten 
met een pannenkoekenmaaltijd! 
 

Het avondtoernooi start (weer) om 19:00 uur! Neem, als je dat hebt, je 
eigen, duidelijk gemerkte, batje mee. Voor de onkosten vragen we 
een kleine bijdrage van € 3,00. 
 

Vorig jaar was er de avond van tevoren gelegenheid om al even te 
spelen. Dat is goed bevallen en doen we het dit jaar weer. Op 
donderdagavond 6 februari a.s. dus gelegenheid om vrij te spelen. 
Vanaf 19:00 zijn jullie welkom en dan zien we wel hoe laat het wordt. 
Als extraatje dit jaar: Harmen zal aanwezig zijn om daar waar 
gewenst training en aanwijzingen te geven. 

We hopen weer op een gezellig en sportief evenement. 
 

Rik Kuiper, Harmen Leskens, Bart Meijer,  
Helmus Visscher, Gert Walinga 

mailto:renke@planet.nl
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COLLECTE OPBRENGSTEN 
Dit keer de laatste collecten van 2019 en de eerste van 2020. Een 
extra vermelding van de 2 giften die zijn ontvangen. Fijn dat 
gemeenteleden die thuis met ons meekijken op deze manier ook met 
ons mee doen! Alle gevers: hartelijk dank! 
 

15-12-19  E-meeting - Bartiméus         €    92,65  
15-12-19  Vesper - Kerk           €    37,50  
18-12-19  Deurcollecte Kerstconcert Koren     €  337,20  
22-12-19  Kerk              €  188,45  
22-12-19  Diaconie             €  177,20  
22-12-19 Giften Kerk (€20,00), Diaconie (€10,00),  

Jeugd en Bloemen (elk €5,00)      €    40,00  
23-12-19  Koffie              €    15,20  
25-12-19  Diaconie             €  241,10  
25-12-19  Kerk in Actie: Kinderen in de Knel     €  333,65  
29-12-19  Kerk               €  136,00  
29-12-19  Diaconie             €  159,20  
05-01-20  Kerk               €  229,94  
05-01-20  Jeugd              €  168,08  
06-01-20  Koffie               €    45,05  
12-01-20  Diaconie             €  167,85  
12-01-20  Bloemen             €  127,70  
19-01-20  Kerk               €  189,44  
19-01-20  Diaconie - Stichting Present       €    76,47 
20-01-20  Gift Kerk, Jeugd en Bloemen (te verdelen) €    50,00 
 
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 de 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 
02-02  Jeugdkerk, de Hoofdhof         09.30 uur 

03-02  Kerkenraadsvergadering, de Hoofdhof    19.30 uur 

07-02  Tafeltennistoernooi, Ichthuskerk        

09-02  Schrijfactie Amnesty International, 

   in de hal van de kerk, na de morgendienst 

09-02  Muziek met een Plus, de Hoofdhof      15.00 uur 

10-02  Meditatiegroep, consistorie Hoofdhof     19.30 uur 

14-02  Hoofdhofcafé. de Hoofdhof        21.00 uur 

23-02  Meat en Eat, Jeugdkerk, de Hoofdhof 

24-02  Meditatiegroep, consistorie Hoofdhof     19.30 uur 

 

01-03  Jeugdkerk, de Hoofdhof         09.30 uur 

07-03  Aan tafel            18.00 – 21.00 uur 

19-03  Wijkavond wijk 6, de Hoofdhof       20.00 uur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOPIJ DE HOOFDHOF 

Het volgende kerkblad verschijnt op 27 februari 2020 en bevat 

gegevens over de maand maart 2020.  

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

8024 CA, tel. 45 47 233 tot uiterlijk maandag 17 februari 2020 

 

De redactie verzoekt u vriendelijk uw berichten schriftelijk in te 

leveren via e-mail: jaapwagteveld@hotmail.com 
 

mailto:jaapwagteveld@hotmail.com

