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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 

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 5 juli     Online dienst* en aanwezige gemeenteleden 
9.30 uur      Ds. W.P. Ferguson uit Zwolle 
Ouderling      Jaap Wagteveld 
Diaken       Ewold Mensink 
Lector       Wiepkje Mensink 
Organist      Jan Post 
Zang        Amicanto 

1e Collecte Kerk in  1e Collecte     Kerk in Actie: Binnenlands diaconaat/  
Vakantiepret voor kinderen in armoede 

2e Collecte      Voor de Jeugd 
Beamerdienst     Klazien Helder en Tijmen Buijs 
 
Zondag 12 juli    Online dienst* en aanwezige gemeenteleden 
9.30 uur      Ds. P. Ros uit Joure 
Ouderling      Joke Hoekstra 
Diaken       Barend ten Have 
Lector       Hanna van der Waal 
Organist      Gert de Jong 
Zang        Koorleden 
1e Collecte      Voor de Diaconie 
2e Collecte      Voor de Kerk 
Beamerdienst     Kees Willemstein en Rens van der Waal 
 
Zondag 19 juli    Online dienst* en aanwezige gemeenteleden 
9.30 uur      Ds. E. Jonker uit Zwolle 
Ouderling      Desiree Lips 
Diaken       Jan van der Meulen 
Lector       Ab Kasper 
Organist      Gert de Jong 
Zang        Koorleden 
1e Collecte      Voor de Kerk 
2e Collecte      Voor de Diaconie 
Beamerdienst     Peter van der Waal en Tijmen Buijs 
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Zondag 26 juli    Online dienst* en aanwezige gemeenteleden 
9.30 uur      Ds. P.D. Wolthaus uit Zutphen 
Ouderling      Theo Zijlstra 
Diaken en lector    Alice Tanis 
Organist      Jan Post 
Zang        Koorleden 
1e Collecte      Voor de Diaconie 
2e Collecte      Voor de Kerk 
Beamerdienst     Klazien Helder en Ties van der Waal 
 

Zondag 2 augustus  Online dienst* en aanwezige gemeenteleden  
9.30 uur      Mw. D. Lips 
Ouderling en lector   Wiepkje Mensink 
Diaken       Miny Veenema 
Organist      Robert Helder 
Zang        Koorleden 
1e Collecte      Voor de Kerk 
2e Collecte      Voor de Jeugd 
Beamerdienst     Kees Willemstein en Niek Aaldenberg 
 

Zondag 9 augustus Online dienst* en aanwezige gemeenteleden  
9.30 uur      Ds. A. Tol uit Dalfsen 
Ouderling      Madeleen Wagteveld 
Diaken       Ewold Mensink 
Lector       Wiepkje Mensink 
Organist      Gert de Jong 
Zang        Koorleden 
1e Collecte      Voor de Diaconie 
2e Collecte      Voor de Kerk 
Beamerdienst     Aafke Zijlstra en Klazien Helder 
 

Zondag 16 augustus  Online dienst* en aanwezige gemeenteleden 
9.30 uur      Ds. J. M. Rohaan 
Ouderling      Jaap Wagteveld 
Diaken       Jan van der Meulen 
Lector       Ab Kasper 
Organist      Jan Post 
Zang        Koorleden 
Collecte   ZWO en Diaconie: Kerk in Actie: Zending 

Rwanda Kerk als plek van hoop 
Beamerdienst     Kees Willemstein en Marjet Zijlstra 
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Zondag 23 augustus  Online dienst* en aanwezige gemeenteleden  
9.30 uur      Mw. E. Urban 
Ouderling      Joke Hoekstra 
Diaken       Anne Schippers 
Lector       Marianne Gerritsen 
Organist      Jan Post 
Zang        Koorleden 
1e Collecte      Voor de Kerk 
2e Collecte      Voor de Diaconie 
Beamerdienst     Klazien Helder en Ties van der Waal 
 
Zondag 30 augustus  Viering Heilig Avondmaal 

Online dienst* en aanwezige gemeenteleden 
9.30 uur      Ds. J. M. Rohaan 
Ouderling      Desiree Lips 
Diaken       Barend ten Have 
Lector       Jantine Kramer 
Organist      Robert Helder 
Zang        Koorleden 
1e Collecte      Voor de Diaconie/ 
        Diaconale Stichting Gevangenenzorg Zwolle 
2e Collecte      Voor de Kerk 
Beamerdienst     Niek Aaldenberg en Rens van der Waal 
 
Zondag 6 september  Online dienst* en aanwezige gemeenteleden 
9.30 uur      Ds. E. Overeem uit Leusden 
Ouderling      Madeleen Wagteveld 
Diaken       Miny Veenema 
Lector       AliceTanis 
Organist      Jan Post 
Zang        Koorleden 
1e Collecte      Kerk in Actie: Werelddiaconaat Ghana 
2e Collecte      Voor de Jeugd 
Beamerdienst     Klazien Helder en Tijmen Buijs 
 
*Online diensten worden uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl  
 
 
 
 
 
 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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BIJ DE DIENSTEN 

Gastpredikanten 
Zondag 5 juli a.s. a.s. hoopt ds. W.P. Ferguson uit Zwolle, tel. 457 89 
98, bij ons voor te gaan. 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. 
 

Zondag 12 juli 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 ds. Ros verbonden aan de 
Protestantse Gemeente van Joure. Ds. Ros is geboren op  
1 december 1960. 
 

De dienst van zondag 19 juli a.s. zal worden geleid door dr. E.R. 
Jonker uit Zwolle. Ds. Jonker is emeritus-hoogleraar praktische 
theologie van de Protestantse Theologische Universiteit.  
 

In de dienst van zondag 26 juli a.s. hoopt ds. P.D. Wolthaus uit 
Zutphen voor te gaan. Hij is geboren op 11 juli 1948. Heeft als 
predikant de gemeenten Eierland, Huissen en Groningen gediend. 
Ds. Wolthaus is sinds augustus 2013 met emeritaat. 
 

Mevrouw Desiree Lips-Makken uit Zwolle, tel. 06-42841201 zal de 
dienst van zondag 2 augustus a.s. leiden. In onze gemeente is zij 
voor velen van u geen onbekende. Mevrouw Lips is geboren op 27 
juni 1955.  
 

Ds. A.G. Tol uit Dalfsen, tel. 0594-512853, kunt u zondag 9 augustus 
a.s. als voorganger verwachten. Ds. Tol is sinds oktober 2015 
predikant in Dalfsen. 
Daarvoor heeft hij gestaan in de gemeenten Hattem en Leek.  
Ds. Tol is geboren op 27 december 1965. 
 

Mevrouw ds. E.J. Urban uit Zwolle, tel. 422 19 93, hoopt op zondag 
23 augustus a.s. de voorganger te zijn. Van maart 2012 tot en met 
juni 2013 was mevrouw Elly Urban predikantsstagiaire bij De 
Hoofdhofgemeente.  
Sinds 1 mei 2016 is zij als predikant verbonden aan de Oosterkerk-
gemeente te Zwolle. 

Kerkelijk Bureau / Klazien Helder 
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ZWO EN DIACONIE COLLECTE  
16 AUGUSTUS  
Rwandese jongeren inspireren en tot bloei 
laten komen 
Zeventig procent van de bevolking in 

Rwanda is jonger dan dertig jaar. Wil het land vooruitkomen, dan 
moeten ze opgeleid worden en werk vinden.  
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda biedt jongeren allerlei vak-
trainingen. Wie daarvoor in aanmerking wil komen, moet meedoen 
met een gebedsgroep, evangelisatie of een diaconale activiteit.  
In Rwanda werken mensen keihard om te leren van het verleden en 
de trauma’s van de genocide van 1994 van zich af te schudden. 
Jongerenwerker Epimaque vertelt: “We bieden jongeren onder-
steuning, maar we leren hun ook anderen te helpen. We bidden met 
elkaar dat er iets verandert voor jongeren en ons land.”  
 
Muziek en restaurant 
De jongeren krijgen een vaktraining en kunnen daarna stage lopen bij 
een van de bedrijfjes van de kerk: films maken, een 
schoonheidssalon, ICT, een rijschool. Zo heeft de kerk een studio en 
muziekinstrumenten gekocht, wat ook handig is voor hun 
evangelisatiecampagnes. Dankzij de kerk verdient Philbert nu de kost 
als geluidstechnicus. Hij geeft met zijn muziekgroep concerten in 
kerken door het hele land met hulp van plaatselijke muzikanten.  
 
Claude leerde via de kerk hoe hij een restaurant kon starten. Nu heeft 
hij een succesvol restaurant bij de universiteit en begeleidt hij 
afgestudeerde studenten, die werkervaring op willen doen.  
Janviére traint een dans- en trommelgroep van de kerk, die uit 50 
leden bestaat. De groep treedt op tegen betaling. Ze hebben 
inmiddels een eigen groentetuin en kopen van de opbrengst nieuwe 
instrumenten en kleding voor hun optredens.  
 
Zo zijn kleine zaadjes geplant en tot bloei gekomen en weet Rwanda 
de trauma’s uit het verleden van zich af te schudden. 
Steun de kerk in Rwanda om meer jongeren te inspireren en op weg 
te helpen.  

Namens de ZWO-commissie, 
Ineke Neuteboom-Visser 
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VAN DE DIACONIE 
In de maanden juli en augustus doet de diaconie een beroep op u 
voor de volgende collectes: 
 
Zondag 5 juli a.s.  
Binnenlands diaconaat/ Vakantiepret voor kinderen in armoede 
Armoede onder kinderen is een groot probleem in Nederland. Eén op 
de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede, dat zijn er twee 
per klas. Daarom ondersteunt Kerk in Actie diaconieën in hun werk 
voor kinderen in armoede, met advies en informatie. 
Verder ondersteunen we diaconieën via Actie Vakantietas met 
rugzakjes die zij kunnen vullen met leuke zomerspulletjes, zodat 
kinderen de lange zomervakantie door kunnen komen. Zeker in deze 
corona-tijd.  
 
Zondag 12, 19, 26 juli a.s. en 9 augustus a.s.  
Eigen diaconie 
Op deze zondagen is de collecte bestemd voor de activiteiten van de 
eigen diaconie. 
 
Zondag 30 augustus a.s.  
Diaconale Stichting Gevangenenzorg Zwolle 
Veel gedetineerden zijn in de gevangenis bezig met hun geloof. 
Buiten zijn ze vaak niet kerkelijk, maar binnen hebben ze contact met 
de dominee of pastor.  
Via Diaconale Stichting Gevangenenzorg (DSG) Zwolle worden tal 
van vrijwilligers ingezet binnen de muren van de gevangenis in 
Zwolle. In deze PI, penitentiaire inrichting, zitten 400 mannen en 
vrouwen. Jaarlijks komen er 160 van hen weer op vrije voeten nadat 
ze hun straf hebben uitgezeten. Het hoeft geen betoog dat het voor 
henzelf belangrijk is dat ze hulp krijgen wanneer ze “buiten” komen. 
Graag willen we het werk, dat verricht wordt door een diaconaal 
werker, ondersteunen. 
In de viering van 30 augustus a.s. komt een vertegenwoordiger 
tijdens de dienst informatie geven over het werk in de PI. 
 

Namens de diaconie, 
Miny Veenema 
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VERANTWOORDING DIACONIE 
In de internet-kerkdienst van 10 mei jl. heeft de diaconie u gevraagd 
om een financiële bijdrage te willen leveren voor het doel JOP 
(Jongeren leren van elkaar). Uiteindelijk is via verschillende kanalen, 
wat gebruikelijk is in de huidige omstandigheden, bij elkaar gebracht 
een bedrag van € 126,00, met een aanvulling vanuit de eigen 
middelen van de diaconie is voor dit doel naar KIA overgemaakt een 
bedrag van € 350,00.  
 

Op 17 mei was de bestemming van de collecte uw eigen diaconie, en 
het resultaat hiervan is € 184,50 geweest.  
Tijdens de dienst gehouden op 24 mei is er gecollecteerd voor de 
twee Hospices in Zwolle, de opbrengst van deze collecte gaf een 
totaalbedrag te zien van € 290,50. Naar aanleiding van deze bijdrage 
is zowel naar Hospice Lotus alsmede Hospice Zwolle € 350,00 
overgemaakt ter ondersteuning van hun activiteiten. 
 

Uit de verschillende verzoeken om ondersteuning die binnenkomen, 
zijn er 2 doelen uitgekozen, nl. het Rode Kruis en de Stichting Artsen 
Zonder Grenzen.                                       
Aan beide organisaties is afzonderlijk € 1.000,00 overgemaakt. 
Daarvoor is er € 1.000,00 opgenomen uit het Geer Kuiper Fonds en 
heeft de diaconie uit eigen middelen eveneens € 1.000,00 bij- 
gedragen.  
De diaconie wil graag iedereen weer bedanken voor de ontvangen 
bijdragen, met name vanwege de afwijkende manier van collecteren 
op dit moment. 

Jan Visscher, penningmeester 
 

AMNESTY INTERNATIONAL 
Zondag 12 juli is de maandelijkse schrijfactie voor Amnesty 
International (in augustus zijn er geen brieven). 
Na de morgendienst liggen de brieven klaar in de hal van de kerk.  
 

Bent u niet in de kerk aanwezig, 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, 038-
3377727 (’s avonds); fam.neuteboom@mail.com of Miny Veenema, 
038-8519715; minyveenema@gmail.com . 
Doet u mee? 

Namens de ZWO-commissie, Ineke Neuteboom-Visser 

mailto:fam.neuteboom@mail.com
mailto:minyveenema@gmail.com
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UIT DE GEMEENTE 
Op zondag 28 juni stonden we in de kerkdienst stil bij de overstap die 
Zonne Aaldenberg, Sanne Heideveld en Job Wagteveld gaan maken 
van de basisschool naar de middelbare school. Deze dienst was 
voorbereid door de leiding van de kindernevendienst met de 
overstappers zelf, én door de jongeren van de Jeugdkerk. De 
jongeren hebben ook de zang verzorgd. Dank aan Mayka van der 
Beek, Fleur Wassing en Eva van der Veer, en aan Marjet Zijlstra, voor 
hun muzikale bijdragen! 
 

In deze dienst waren, net als de week ervoor, weer (wat) 
gemeenteleden aanwezig. Dat was fijn. Vanaf juli zullen dat er 
wekelijks ca. 70 gemeenteleden zijn. Hoe dat zal zijn, zonder 
samenzang en koffie, is nog even afwachten.  
 

Voor velen zal de zomer en de vakantie er dit jaar anders uitzien dan 
anders. Ik hoop dat u en jij desondanks kunt uitrusten en bijkomen. 
Om na de zomer weer met nieuwe energie aan een nieuw seizoen te 
beginnen. 
 

In de kerk wordt gewerkt aan de organisatie van een nieuw seizoen. 
Er is een commissie gevormd voor de organisatie van de 
Gemeentezondag op 27 september. Houd deze zondag vast vrij in uw 
agenda. Ook is er overleg gaande over de invulling van het jeugdwerk 
in het komende seizoen. Mogelijk wordt je nog gevraagd of jij daar 
ook een bijdrage aan kunt leveren.  
 

PR-Commissie 
Naar aanleiding van mijn oproep in het vorige mededelingenblad heb 
ik goed nieuws. Er is een PR-commissie gevormd bestaande uit Ab 
Kasper, Marjet Zijlstra, Jaap Drupsteen (webmaster), Marijn Rohaan, 
en Hans Veenema. Samen zullen ze proberen om de Hoofdhof 
zichtbaarder te maken. 
 

Wandelgroep  
Ik denk na over bezinnende activiteiten voor het winterseizoen. 
Omdat het nog niet mogelijk is om met grotere groepen bijeen te 
komen en buitenopties de voorkeur genieten, bleef mijn aandacht 
haken bij een wandelgroep. Al wandelend en pratend, of juist stil 
bezinnend, ontstaat nieuwe ruimte en nieuwe inspiratie. En het mooie 
is dat je andere mensen ontmoet en leert kennen.  



11 
 

 

Samen met Fokje Duursema wil ik deze wandelingen gaan 
organiseren. De eerste keer wandelen vindt plaats op vrijdagmiddag 4 
september om 14.00 uur. Of dat een goede tijd en dag is, zullen we 
die eerste keer inventariseren. 
 
(Digitaal) Voorbedeboek 
Sinds we digitaal zijn gaan vieren, is het Voorbedeboek een beetje 
onder het stof geraakt. Dat is jammer, want samen bidden als 
gemeenschap is heel waardevol. U kunt uw verzoek om voorbede 
ook via de mail of telefonisch/via whatsapp doorgeven. Aan ds. Marijn 
Rohaan, aan uw contact in de wijk, of de ouderling/diaken van dienst. 
En natuurlijk kunt u ook het voorbedeboek gebruiken als u 
doordeweeks of op zondagmorgen in de kerk bent. 
 
Webinars 
Corona heeft vele beperkingen, maar ook enkele kleine voordelen. 
Dat er momenteel veel lezingen als webinar worden aangeboden is 
bijvoorbeeld heel handig. Zo heb ik al kunnen meedoen met een 
webinar van GGZ De Hoop, Jong Protestant (Jeugdwerk) en een drie-
luik van de Protestantse Theologische Universiteit over Kerk zijn in 
Corona-tijd. Helaas is mijn cursus Contextueel Bijbellezen afgeblazen 
i.v.m. corona. 
 
Kinderbijlage nieuwsbrief 
Dank aan Elly Urban dat we mochten delen in de wekelijkse 
kindernieuwsbrief, die zij maakte voor Oosterkerk en Adventskerk. 
Inmiddels zijn de scholen weer begonnen en is Elly gestopt met het 
verzorgen van de nieuwsbrief. 
 

Een hartelijke groet,  
ds. Marijn Rohaan 

 



12 
 

 

SENIORENREISJE 2020 
Het was de bedoeling om in september alsnog het seniorenreisje te 
organiseren. Maar na rijp beraad hebben wij als Diaconie besloten om 
dit niet door te laten gaan. Wij hopen dat u daar begrip voor hebt. 
 
Wij zien er naar uit om volgend jaar in goede gezondheid met jullie op 
stap te gaan en daarover zullen wij jullie tijdig berichten. 
 

Namens de Diaconie,  
Barend ten Have en Anne Schippers 

 
LAAT VAN JE HOREN!  
In de laatste week van juni kreeg ik een folder in de bus van o.a. 
Focus. Hierin werden mensen opgeroepen om contact op te nemen 
als ze zich zorgen maakten over zichzelf of over anderen. In deze 
tijden van corona is er (gelukkig) best veel mogelijkheid om in 
dergelijke gevallen iemand te bellen of te mailen.  
 
Binnen de kerk is die mogelijkheid er altijd al. Corona of geen corona. 
Een belangrijk element van 'met elkaar kerk-zijn' is dat we proberen 
om te zien naar elkaar. Met elkaar mee te leven in goede en kwade 
dagen.  
Eigenlijk net als in een familie, daar waar het kan, pas je een beetje 
op elkaar.  
Vroeger was dat makkelijker, mensen van een kerkelijke gemeente 
woonden vaak dichter bij elkaar, het was heel normaal om 
ongevraagd bij elkaar door de achterdeur naar binnen te lopen.  
Voor een praatje, een kopje koffie of om elkaar een pannetje soep te 
brengen in geval van ziekte.  
Vanzelfsprekende hulp over en weer, want mensen hadden elkaar 
nodig.  
 
We leven nu in een maatschappij waarin veel hulp geprofessiona-
liseerd is en dat heeft veel goede kanten. Veel mensen zijn maar wat 
blij met de thuiszorg en de wijkzorg!  
Maar ..... soms denk ik dat we het kind met het badwater hebben 
weggegooid.  
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Nu we ons met de professionele hulp vaak goed alleen kunnen 
redden, zijn we het gemak om even bij elkaar binnen te lopen ook 
kwijtgeraakt.  
We zijn niet meer zo gewend om (dagelijkse) vreugde en verdriet met 
elkaar te delen. Terwijl veel mensen dat best wel graag willen.  
Te weinig privacy is niet goed, iedereen moet zijn eigen leven kunnen 
leiden zoals ieder zelf wil.  
Maar te veel privacy maakt eenzaam. Als de onderlinge band heel 
los, of niet aanwezig is, dan wordt het ook best moeilijk om samen 
een gemeenschap te vormen.  
De 1,5 meter samenleving van vandaag laat mij 'aan den lijve' 
ondervinden dat ik andere mensen nodig heb. Ik mis het als 
vanzelfsprekend omgaan met elkaar. Bij vrienden en familie, maar 
zeker ook in de kerk. Wij mensen hebben elkaar nodig om goed met 
elkaar te kunnen leven en meeleven.  
 
In de Nieuwsbrief die u elke week krijgt toegezonden wordt elke keer 
gevraagd om het door te geven als er iets is of als u behoefte heeft 
aan 'zomaar' een praatje. Daar wordt niet veel op gereageerd, en dat 
is jammer. Want als we wél (laten) doorgeven als er wat is, dan geven 
we elkaar daarmee ook de gelegenheid om met elkaar mee te leven.  
Niet omdat we zielig zouden zijn of aandacht nodig hebben.  
Maar omdat omzien naar elkaar het cement is van een 
geloofsgemeenschap. We delen er ons geloof, laten we toch ook het 
leven delen. (Om alvast één misverstand uit de weg te ruimen: het 
maakt niet uit of u een geregelde kerkganger bent of alleen zo af en 
toe eens langskomt.)  
 
Mocht u ideeën hebben hoe we verbetering van onderling contact 
kunnen realiseren....  
Ik hoor graag van u hoe u er over denkt. U mag me schrijven of 
mailen met uw ideeën. Dan kunnen we daar in ons Pastoraal Beraad 
in het najaar ons voordeel mee doen.  
 

Hartelijke groet,  
Desiree Lips (coördinator pastoraat)  

 
(mail naar desireelips@kpnplanet.nl  

of stuur een briefje naar Kerkweg 86, 8024 AP Zwolle)  

mailto:desireelips@kpnplanet.nl
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Toch blijven leven 

 

Hopen is toch blijven leven 

in de vertwijfeling, 

en toch blijven zingen 

in het duister. 

 

Hopen is weten dat er liefde is, 

is vertrouwen in morgen, 

is in slaap vallen 

en wakker worden 

als de zon weer opgaat. 

 

Is bij storm op zee 

land ontdekken. 

is in de ogen van de ander 

lezen dat hij je heeft verstaan. 

 

Zolang er nog hoop is, 

zolang is er ook bidden 

en zolang zal God je 

in Zijn handen houden. 

 

Henri Nouwen 
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WERK VAN HESTER SCHAAPMAN  
IN DE KERKZAAL VAN DE HOOFDHOF 
De kunstenares schrijft hierover: 
 
‘Mijn leven lang ben ik, Hester Schaapman, gefascineerd geweest 
door kleur, kunst en creativiteit. 
Na mijn opleiding tot activiteitenbegeleidster heb ik nog verschillende 
schildercursussen gevolgd. Maar tenslotte heb ik mij als autodidact 
ontwikkeld in het maken van textielschilderijen. 
 

Ik maak eerst een schets met potlood op het doek. Daarna ga ik 
schilderen met acrylverf. Vervolgens bewerk ik het met de 
naaimachine en borduurgaren. 
 

Ik was op zoek naar een liturgisch onderwerp.  
En de tentoonstelling van de litho’s van Chagall in 2014 in de 
Sionskerk heeft me geïnspireerd tot het maken van deze twaalf 
doeken met als onderwerp “De twaalf stammen van Israël”.  
Van oudste naar jongste: Ruben, Simeon, Levi, Juda, Zebulon, 
Issachar, Dan, Gad, Aser, Naftali, Jozef en Benjamin. 
 

Ik hoop dat u geniet van mijn werk in de kerkzaal. 
Voor meer informatie verwijs ik naar mijn website 
hesterschaapman.exto.nl of naar de mail  
hesterschaapman@hotmail.com ’ 
 

Tijdens de coronatijd zijn er niet veel mogelijkheden om de 
schilderijen te bewonderen. 
Daarom heeft Ab Kasper foto’s gemaakt van deze 12 werken. 
In de komende twaalf weken zal steeds één van deze foto’s te zien 
zijn op de beamerpresentatie. 
 
En als er weer meer mensen de kerkdienst gaan bijwonen, zullen er 
op de tafel twaalf verschillende kaarten van de schilderijen liggen om 
gratis mee te nemen. 
 
Een vrijwillige bijdrage voor de Voedselbank wordt echter zeer op 
prijs gesteld.  

Namens de Kunstcommissie, 
Jan Flokstra. 

 

mailto:hesterschaapman@hotmail.com
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COMMISSIE OOST-EUROPA 
ZWOLLE 
Onze interkerkelijke commissie is 
op 29 mei 1979 opgericht door de 
kerkenraad van de voormalige 
Emmaüskerk gemeente en valt 
onder eindverantwoording van de 
Centrale Diaconie Zwolle.  
 

Door de grote veranderingen in de afgelopen 40 jaar in Oost-Europa 
is de omvang en inhoud van de hulpverlening ook regelmatig 
aangepast.  
De centrale doelstelling: geld, goederen, persoonlijke contacten en 
bevorderen van eigen initiatief, is gebleven. Al zijn in Oost-Europa 
veel positieve ontwikkelingen, de verschillen met West-Europa in 
beleid, inkomen, sociale voorzieningen, zorg voor ouderen en 
mensen met beperkingen, zijn nog erg groot.  
 
Door de intensiviteit van werken en mede door de goede contacten 
met andere hulpgroepen konden we, naast directe zorg, vele nieuwe 
initiatieven helpen bevorderen en uitvoeren.  
 
Contacten onderhouden blijft belangrijk. Er dienen zich nog altijd 
goede projecten aan waaraan in beperkte mate geholpen kan 
worden. Daarnaast blijft het ondersteunen van directe nood aan de 
allerarmsten in de samenleving nodig. 
 

Het doel van de commissie is momenteel:  
- aandacht houden voor het belangrijke kinder- en jeugdwerk, waar 

elk jaar tienduizenden kinderen aan deelnemen;  
-  in beperkte mate ondersteunen van projecten;  
-  bieden van diaconale hulp aan voornamelijk Romagemeenten en 

acute noodhulp aan de allerarmsten;  
-  inzamelen van kleding, schoenen en kleine huishoudelijke artikelen 

(een bevriende stichting helpt met gratis vervoer en betrouwbare 
aflevering);  

-  organiseren van reizen voor meer kennis en begrip over en weer 
(de jongerenreis in juli 2019 en de uitgestelde reis voor 
volwassenen in mei 2020). De enthousiaste medewerkers(sters) 
komen uit diverse kerkgemeenten in Zwolle. 
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Collectes en persoonlijke giften blijven welkom op:  
bankrekening NL26RABO 0413 5507 45 ten name van Protestantse 
Gemeente Zwolle t.g.v. Commissie Oost-Europa Zwolle. 
RSIN/fiscaalnr.002645105.  
 
De commissie bestaat momenteel uit:  
Gerry van Berkum   tel. 453 31 12   g.vanberkum@kpnmail.nl  
Dineke Rohaan    tel. 453 94 90   d.rohaan@kpnmail.nl  
Jan Flokstra     tel. 455 00 06   j.h.flokstra@centaurus.nl  
Herman Lammersen tel. 453 47 08   h.lammersen@ziggo.nl 
 

Namens de commissie, 
Jan Flokstra 

 

 

____ 

 

 

 

GELOOF 

 

Geloof beklimt de trap die 

liefde heeft gebouwd en 

kijkt uit het raam dat hoop 

geopend heeft. 

 

mailto:g.vanberkum@kpnmail.nl
mailto:d.rohaan@kpnmail.nl
mailto:j.h.flokstra@centaurus.nl
mailto:h.lammersen@ziggo.nl
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WEGWIJS IN GELOOF EN THEOLOGIE 
Cursus Theologische Verdieping voor Geïnteresseerden 
Wie zich grondig wil verdiepen in het christelijk geloof, is bij de cursus 
Theologische Verdieping voor Geïnteresseerden (TVG) aan het juiste 
adres.  
 
Geloof en kerk hebben in de loop van de geschiedenis op tal van 
manieren vorm gekregen. Dat wordt uitgelegd. Inzicht wordt geboden 
in de literatuur van het Oude en het Nieuwe Testament.  
Aandacht is er voor de manier waarop mensen en stromingen 
vandaag denken en hoe dat geloven het dagelijks leven beïnvloedt. 
En in de praktische vakken als diaconaat en gemeente-opbouw wordt 
getoond hoe mensen samen kerk kunnen zijn.  
In drie jaar tijd verdiept u zich in deze wereld van geloof en theologie 
op 99 dinsdagen van 19.30-22.00 uur. 
 
De cursus TVG is al veertig jaar een traditie van de Protestantse Kerk 
in Nederland (PKN) en wordt op 17 plaatsen aangeboden.  
De cursisten komen echter lang niet allemaal uit de PKN, omdat 
mensen uit allerlei kringen en kerken de verdieping van deze cursus 
weten te vinden en te waarderen. Ieder is dan ook welkom!  
De docenten zijn vaktheologen.  
De kosten voor deze theologische cursus zijn in de regio IJsselland   
€ 250,- per lesjaar. 
De eerste lesavond van het nieuwe seizoen is op dinsdag 15 
september 2020 te Kampen, indien de Corona-maatregelen het 
toelaten. 
U kunt een informatieavond over deze cursus te Kampen bezoeken 
op donderdag 2 juli en dinsdag 1 september, beide keren vanaf 19.30 
uur in een zaal van de Broederkerk aan de Broederstraat 16, 
Kampen. Dat is ook de plaats waar de cursus wordt gegeven. Voor 
vragen en aanmeldingen (ook verplicht voor het bezoeken van de 
informatieavond) kunt u per mail terecht bij secretaris Karel Coenen: 
kjcoenen@gmail.com.  
 
Kijk op www.tvgijsselland.nl of www.facebook.com/TVGijsselland voor 
meer informatie over de cursus te Kampen. Voor andere 
cursusplaatsen: www.tvg-algemeen.nl.  
 

mailto:kjcoenen@gmail.com
http://www.tvgijsselland.nl/
http://www.tvg-algemeen.nl/
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COLLECTE-OPBRENGSTEN 
Hieronder wordt een overzicht van collecte-opbrengsten getoond. 
Vorige keer betrof het lijstje de periode vanaf 15 maart tot en met 17 
mei. Omdat er sinds de vorige opgave nog enkele wijzigingen zijn, 
hieronder de bedragen per 3 mei tot en met 21 juni. We rekenen erop 
dat ook de laatste bedragen nog zullen wijzigen door giften die vanaf 
22 juni binnenkomen.  
 
Het is geweldig om te zien dat veel collecten hoge opbrengsten laten 
zien, veel dank aan alle gevers! En de nog komende collecten van 
harte aanbevolen!  
 
03-05  PKN: Kerk in Actie, Hulp Slachtoffers Boko Haram € 295,00 
10-05  Diaconie / JOP (Jong Protestant)       € 117,50 
10-05  Jeugd                € 130,00 
17-05  Kerk                 € 302,50 
17-05  Diaconie               € 182,00 
24-05  Diaconie (Hospices Zwolle)         € 202,00 
24-05  Kerk                 € 185,25 
31-05  Zending Kerk in Actie, Marokko, jonge open kerk  € 241,00 
07-06  Diaconie (Stichting Er is Hoop)        € 175,00 
07-06  Jeugd                €   91,74 
14-06  Kerk                 € 235,52 
14-06  Bloemen               €   68,00 
21-06  Kerk in Actie, Werelddiaconaat,  

Opvang ontheemden Colombia        € 105,10 
21-06  Diaconie (Stichting De Bres)         € 111,10 
 
Zolang we de “internet-kerkdiensten” nog blijven uitvoeren, kunt u ook 
uw giften op de nu gebruikelijke manier overmaken op de rekening-
nummers, die daarvoor bestemd zijn. 
 
Voor degenen die de kerkdienst in De Hoofdhof kunnen bezoeken 
geldt dat natuurlijk ook, maar er zal daar ook bij de uitgang een 
collecteschaal beschikbaar zijn. De opbrengst daarvan zal steeds 
gelijk verdeeld worden over de verschillende doelen van die zondag. 
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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 Rabo-
bankrekening 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. 

 

College van Kerkrentmeesters, 
Gerard Gerritsen 

 

 

KOPIJ DE HOOFDHOF 

Het volgende kerkblad verschijnt op 27 augustus 2020 en bevat 

gegevens over de maand september 2020.  

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

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

 

De redactie verzoekt u vriendelijk uw berichten schriftelijk in te 

leveren via e-mail: jaapwagteveld@hotmail.com 

 

 
 

 
  DUURZAME TIP VAN DE MAAND 

 
Planten water geven in tuin: 

 

Bewust watergebruik 

  Geef ’s morgens vroeg of in de avond water. 
   Sproei aan de voet van de plant, 

meer effect en op het blad minder schimmels. 
 

         Wees zuinig met drinkwater. 

                     
            

  
 

mailto:jaapwagteveld@hotmail.com

