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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 31 mei      Online dienst* 
9.30 uur        Gezamenlijke viering Pinksteren 

Oosterkerk, Adventskerk, Hoofdhof 
          Ds. J.M. Rohaan en Ds. J.T. Tissink 
Organist        Gert de Jong 
Zang          Koor- en gemeenteleden 
Ouderling van dienst/lector Joke Hoekstra 
Collecte        Kerk in Actie: Marokko, jonge open kerk  
Beamerdienst       Fam. Zijlstra 
 

Zondag 7 juni      Online dienst* 
          Viering Heilig Avondmaal 
9.30 uur        ds. S. van der Zee uit Zwolle 
Organist        Gert de Jong 
Zang          Koor- en gemeenteleden 
Ouderling van dienst    Jaap Wagteveld 
Lector        Jantine Kramer 
1e Collecte        Voor de Diaconie / Stichting Er is Hoop 
2e Collecte        Voor de Jeugd 
Beamerdienst       Fam. van der Waal 
 
Zondag 14 juni      Online dienst* 
9.30 uur        ds. L.H. Woord uit Almere 
Organist        Robert Helder 
Zang          Amicanto 
Ouderling van dienst    Desiree Lips 
Lector        Marianne Gerritsen 
1e Collecte        Voor de Kerk 
2e Collecte        Voor de Bloemen 
Beamerdienst       Fam. Zijlstra 
 
Zondag 21 juni      Online dienst* 
9.30 uur        ds. B. Gras uit Zuidwolde 
Organist        Robert Helder 
Zang          Amicanto 
Ouderling van dienst    Jaap Wagteveld 
Lector        Alice Tanis 
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1e Collecte   Voor Kerk in Actie - Werelddiaconaat / 
Opvang ontheemden in Colombia 

2e Collecte        Voor de Diaconie / Stichting De Bres 
Beamerdienst       Fam. van der Waal 

 
Zondag 28 juni      Online dienst* 
9.30 uur        ds. J.M. Rohaan 
Organist        Gert de Jong 
Zang          Amicanto 
Ouderling van dienst    Theo Zijlstra 
Lector        Desiree Lips 
1e Collecte   Voor de Kerk 
2e Collecte        Voor de Diaconie 
Beamerdienst       Fam. Zijlstra 
 
* Online diensten worden uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl . 
Voor gemeenteleden is het niet mogelijk om in de dienst aanwezig te 
zijn. 
 
BIJ DE DIENSTEN 

Gastpredikanten 
Bij de Viering van het Heilig Avondmaal op zondag 7 juni a.s. hoopt  
ds. S. van der Zee uit Zwolle, tel. 4546829, de dienst te leiden. 
Ds. van der Zee is emeritus sinds 2000. Hij heeft de gemeenten 
Vollenhove-Kraggenburg, Delfzijl en Zwolle gediend. Ds. van der Zee 
is geboren op 30 november 1937.  
 
In de dienst van zondag 14 juni a.s. is mevrouw ds. L.H. Woord uit 
Almere, e-mail: bettiewoord@planet.nl , de voorganger. Zij is sinds 
2013 predikant/geestelijk verzorger.  
 
Op zondag 21 juni a.s. kunt u mevrouw ds. B. Gras uit Zuidwolde, tel. 
0528-854 488, als predikant verwachten. 
Zij is sinds september 2012 verbonden aan de Ontmoetingskerk in 
Zuidwolde en heeft daarvoor de gemeente Wormerveer gediend.  
Mw. ds. Gras is geboren op 20 juli 1978. 

 

Kerkelijk Bureau / Klazien Helder 

 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
mailto:bettiewoord@planet.nl
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MAALTIJD VAN DE HEER 
Op zondag 7 juni a.s. vieren we het Avondmaal. In verband met de 
coronacrisis zal een beperkt aantal mensen aanwezig kunnen zijn in 
de kerk. Als het brood en de wijn worden gedeeld, hopen we dat u het 
thuis kunt meebeleven. Ds. Marijn Rohaan heeft in het 
mededelingenblad van afgelopen mei een tekst geschreven over 
Maaltijd van de Heer. U kunt thuis als u dat wilt brood en 
wijn/druivensap van tevoren klaarzetten. 
Als u alleen bent, is het fijn één of twee anderen bij u thuis uit te 
nodigen om met u de online avondmaalsviering mee te vieren. 
 

Loof de Heer, want God is goed, 
die ons weer herleven doet. 
Toekomst heeft ons aangeraakt, 
vrede voor wie vrede maakt! 

Namens de diaconie, 
Miny Veenema 

 

VAN DE DIACONIE 

In de maand juni doet de diaconie een beroep op u voor de volgende 
collectes: 
 
Zondag 7 juni a.s. Stichting Er is Hoop Zwolle 
De stichting organiseert elke maand een Eetcafé voor mensen die daar 
behoefte aan hebben. De gasten krijgen in een gezellige en 
ontspannen sfeer een gratis maaltijd.  
Momenteel is het in de Corona-tijd stil in de eetzaal. Er is creatief 
gezocht naar een oplossing om toch de maaltijden te kunnen 
aanbieden.  
Tijdens de Covid-19 periode verzorgt het Eetcafé, in samenwerking 
met de Soepbus van het Leger des Heils, elke woensdag een warme 
maaltijd. Deze is af te halen bij de Soepbus. U kunt erover lezen op de 
website erishoopzwolle.nl. 
 
Zondag 14 juni a.s. / Bloemen 
Elke zondag staat er een mooi boeket bloemen klaar op de liturgietafel 
in de kerk. Na afloop krijgt het een mooie bestemming bij iemand thuis. 
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Zondag 21 juni a.s. / Stichting De Bres  
Aan de Heiligeweg in Zwolle staat het inloophuis De Bres. De 
bezoekers van de Bres zijn mensen die een veilige plek zoeken in de 
hectiek van het bestaan. Vrijwilligers zetten zich in om de gasten een 
ontspannende middag te bezorgen. Zij hebben een luisterend oor. 
Helaas is de Bres voorlopig gesloten in verband met Corona. Achter de 
schermen wordt er hard gewerkt en gezocht naar mogelijkheden. 
 
Zondag 28 juni a.s. / Eigen diaconie 

Namens de diaconie, 
Miny Veenema 

 
VERANTWOORDING DIACONIE 
Op 29 maart jl. is er o.a. een bloemencollecte gehouden, de opbrengst 
was € 87,75 en daarna is nog via andere kanalen € 22,50 ontvangen, 
een totale opbrengst uiteindelijk van € 110,25. 
 
De opbrengst van de collecte gehouden op 5 april is € 102,65 geweest 
met als bestemming uw eigen diaconie. 
 
De opbrengst van de collecte gehouden op 12 april, 1e Paasdag was   
€ 171,25, bestemming Kerk in Actie/India. Deze opbrengst is uit eigen 
middelen van de diaconie verhoogd tot € 350,00, en omdat het hier 
een buitenlandse bestemming betreft, heeft de ZWO het 
laatstgenoemd bedrag aangevuld tot € 528,75. 
 
Mede vanwege verandering in het houden van onze kerkdiensten, 
heeft de diaconie besloten de bestemming van de collectes die zouden 
worden gehouden op 19 en 26 april te wijzigen. Op beide dagen zou 
het gaan om collectes bestemd voor de eigen diaconie. 
Echter vanwege het feit dat er nog regelmatig bedragen 
binnenkwamen voor de Voedselbank en Vakanties met Aandacht, heeft 
de diaconie gemeend om de acties te verlengen, en de opbrengsten 
van deze data toe te voegen aan de reeds eerder gehouden collectes 
van resp.15 en 22 maart 2020. 
Dit heeft geresulteerd in het feit dat nu naar de Voedselbank                 
€ 1.374,00 is overgemaakt, waardoor de Voedselbank Zwolle in totaal 
heeft ontvangen in 2020 € 1.374,00 + € 710,00 (zie vorige 
verantwoording) = € 2.084,00. 
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In de hierboven genoemde verantwoording is er ook melding gemaakt 
van een ontvangst van € 178,25 voor Vakanties met Aandacht, dit 
bedrag is met de opbrengst van de collecte gehouden op 29 april jl. 
gestegen tot € 416,25. 
 
Voor zover de ontvangsten voor een doel bestemd waren, zijn deze  
bedragen inmiddels doorbetaald naar de bestemmingen waarvoor is 
gecollecteerd. 
 
Uit bovenstaande bloemlezing blijkt dat u de diaconie ook nu steeds 
weer weet te vinden, zij het soms via een aantal "omwegen", maar ons 
rest slechts u te bedanken voor zoveel goede gaven. 
 
Ook nu zien we naar buiten kijkend weer een wapperende vlag die 
zegt "Houd moed / heb lief". 
 

Jan Visscher, penningmeester 
 
 

 

WE HERINNEREN ONS 

 

We herinneren ons dat uw kerk 

uit wind en vuur ontstond. 

Niet om ons hemelwaarts te sleuren 

als een pretentieuze toren, 

maar om ons de route te wijzen 

langs de stoffige wegen van deze wereld, 

opdat wij de teleurgestelden kunnen opbeuren, 

de gebrokenen kunnen genezen, 

wat verloren is gegaan verzoenen 

en vrede te brengen waar onrust heerst. 

 

Uit: Medemens 6 

Garth House 
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MEDITATIE 
verschenen in Gaandeweg mei-juni 2020 
 
Blijf niet staren... 
Ons leven ziet er door de corona-maatregelen totaal anders uit dan 
anders. We zijn er door uit ons gewone doen. We zoeken houvast en 
grip. De één vindt dat in het geloof dat hem/haar tot steun is. De ander 
in dat wat er in hun leven nog wél hetzelfde is en gelukkig nog 
doorgaat. Dat is menselijk. Mensen zijn niet zo dol op verandering. En 
ook niet op loslaten. Maar tóch is door de redactie van Gaandeweg als 
thema voor deze meditatie gekozen: ‘Blijf niet staren’. 
 
Zo rond Hemelvaart en Pinksteren denk ik daarbij aan de leerlingen die 
naar de hemel staarden, toen Jezus net met de wolk was opgenomen. 
Twee mannen in witte gewaden zeiden daarop tegen hen: wat staan 
jullie naar de hemel te kijken? In andere woorden: Blijf niet staren naar 
de hemel, richt je blik liever weer omlaag. Op aarde zal het moeten 
gebeuren. Dáár ligt jullie opdracht... En dat is voor de kerk niet anders 
dan voor de discipelen van Jezus. De opdracht van de kerk is ook in 
de wereld, en niet in de hemel. 

 
Als ik nadenk over staren, dan komt bijna automatisch ook Lied 809 uit 
het nieuwe liedboek bij me op, door Huub Oosterhuis geschreven bij 
Jesaja 43:18-19: 
 

Blijf niet staren op wat vroeger was. 
Sta niet stil in het verleden. 
Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen 
het is al begonnen, merk je het niet? 

 
In de kerk kunnen we dat ook best goed, blijven staren naar hoe het 
vroeger was. Omdat er zoveel mooie tijden zijn geweest, en zoveel 
goede herinneringen. En omdat de kerk van nu er anders (en helaas 
ook vaak een stukje leger) uitziet op zondagmorgen. Maar zó kijken, 
heeft een groot gevaar in zich. Namelijk dat je mist welke mooie en 
nieuwe dingen God nu aan het doen is. Mist welke vormen van kerk er 
nu al onder ons gebeuren, onzichtbaar voor het oog op 
zondagmorgen.  
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De God van Israël is de God die uit een omgehakte boom een nieuwe 
loot laat ontspringen, die uit situaties van onderdrukking nieuw leven 
laat ontstaan. Die in elke tijd en in elke cultuur spreekt met zijn 
bevrijdende woord. De God die steeds met nieuwe dingen bezig is, ook 
nu. Onze opdracht is om dáár te zijn met onze aandacht en kracht, 
waar de Geest al aan het werk is. Leven gevend, hoop delend, 
inspirerend en verfrissend als levend water. 

Ds. Marijn Rohaan 
 

 
UIT DE GEMEENTE 
Houd moed heb lief 
Na het kruis als teken van hoop, is de Hoofdhof samen met de 
Ichthuskerk een nieuwe actie begonnen. Alle huishoudens in Berkum 
ontvingen een kaart met de tekst Houd moed heb lief. We horen terug 
uit de wijken dat de kaarten en blijken van aandacht goed doen. Elke 
wijk is bovendien op zijn eigen wijze actief. 
 
Pinksteren 
Zondag 31 mei, Pinksteren, is een gezamenlijke dienst met de 
Adventskerk, Oosterkerk en Hoofdhof. Voorgangers zijn ds. Hans 
Tissink en ds. Marijn Rohaan. De zang zal worden verzorgd door leden 
van D-Vote. Gert de Jong is organist. Enkele leden van de 
Adventskerk zingen een Taizélied. 
Vanuit deze dienst zullen rozen als warme pinkstergroet worden 
gebracht naar drie verzorgingshuizen in Zwolle: Berkumstede, Arcadia 
en de Kievitsbloem. In de Hoofdhof is dat al jaren een vast gebruik 
(samen met de Ichthuskerk) en het is mooi dat we dat nu kunnen 
uitbreiden. Het zal gaan om enkele honderden rozen, voor de 
bewoners van de huizen, de aanleunwoningen én de verzorging.  
 
Vieren na 1 juni 
De overheid geeft vanaf 1 juni weer ruimte om in kleine kring (tot 30 
aanwezigen) bijeen te komen voor de kerkdienst, en vanaf 1 juli met 
max. 100 aanwezigen. Door de PKN is een protocol gemaakt hoe dat 
er in de praktijk zou kunnen uitzien. Het protocol roept op om niet alle 
ruimte in te nemen die is vrijgegeven, en om voorzichtig te beginnen. 
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Weer samenkomen in de kerkdienst is enkel mogelijk onder strikte 
voorwaarden (zoals geen samenzang, geen koffie na de dienst, vaste 
looproutes etc.) en is afhankelijk van de grootte van de kerkzaal.  
Binnen het Kernteam Financiën en Beheer wordt nagedacht over hoe 
het protocol kan worden toegepast. De kerkenraad heeft gekozen om 
daar vanaf 1 juli mee te beginnen, ook afhankelijk van hoe het in 
Nederland gaat. De raad is voorzichtig omdat veel gemeenteleden zich 
in de kwetsbare leeftijdsgroep bevinden. 
 
Waarschijnlijk kunt u over een tijd reserveren voor een plekje in de 
kerkdienst. Via de nieuwsbrief wordt u over deze zaken steeds 
geïnformeerd. Online vieren blijft belangrijk, voor allen die niet 
aanwezig kunnen of mogen zijn. Toch kijken we er naar uit om 
voorzichtig aan weer elkaar te kunnen ontmoeten in de Hoofdhof. 
 

Leeskring 
Mijn plan om een leeskring te starten en drie keer bij elkaar te komen 
in juni, heb ik door corona doorgeschoven naar het nieuwe seizoen. 
Mogelijk lukt het wel in het najaar. 
 
Leven in Coronatijd 
Wie vindt het leuk om een inkijkje te geven in zijn/haar leven in 
Corona-tijd? Het lijkt me een leuke manier om een beetje van elkaar op 
de hoogte te blijven. Wat doe je juist nu voor nieuwe dingen? Hoe heb 
je het geregeld met de boodschappen, met het contact met de 
(klein)kinderen? Wie het leuk vindt om daar een kort stukje over te 
schrijven, mag zich melden bij mij (Marijn). 
 

Meeleven met 
In deze rubriek delen we lief en leed met elkaar. Vindt u het fijn om ook 
genoemd te worden, laat het even weten aan ds. Marijn, de ouderling, 
diaken of contactpersoon. Zonder overleg kunnen we namelijk niet 
over iemand schrijven i.v.m. AVG.  
 
Als kerk zijn we afhankelijk van de signalen die we van elkaar 
doorgegeven krijgen. Dus heb je de indruk dat iemand anders graag 
genoemd zou willen worden, laat het dan ook weten, dan zoeken we 
contact. 
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Zolang de nieuwsbrief wekelijks verschijnt, zullen de berichten daar 
worden opgenomen. Dank voor de kaartjes en blijken van medeleven 
die worden verstuurd. Ik hoor geregeld hoe goed dat mensen doet. 
Overigens is het plaatsen van een bedankje daarna niet per se nodig. 
Het omzien naar elkaar doen we gewoon, omdat we kerk zijn. 
We wensen sterkte toe aan alle gemeenteleden die door een botbreuk 
in de lappenmand zitten, en een periode van herstel voor zich hebben.  
Een felicitatie aan allen die een huwelijksjubileum mochten vieren, 25- 
jarig, of 60-jarig, en alles daartussenin. 
Voor allen Gods nabijheid toegewenst, wat er ook gebeurt, nooit vallen 
we uit zijn hand. 
 
Gezocht!! Iemand voor PR 
Hoe je online zichtbaar bent als gemeente was altijd al belangrijk. Het 
bepaalt mede of iemand het waagt om een stap over de drempel van 
de kerk te zetten. Maar in deze digitale tijd is het belangrijker dan ooit 
om digitaal je zaken op orde te hebben. Van de ‘buitenkant’ zou 
iedereen die nieuwsgierig is een voorproefje moeten kunnen krijgen 
van de ‘binnenkant’ van de kerk.  
 

Binnen de gemeente wordt allerlei nieuws zorgvuldig gedeeld door 
middel van de nieuwsbrief en het mededelingenblad. De interne 
communicatie met andere woorden is goed op orde. De communicatie 
naar buiten (externe communicatie) vraagt nog wél aandacht. 
 

Ik zoek iemand die het mooie van de Hoofdhofkerk zichtbaar wil 
maken. Door foto’s en persberichtjes voor de website aan te leveren bij 
webmaster Jaap Drupsteen, door een (digitale) poster te verspreiden. 
Of door berichten op bijv. Facebook te plaatsen, of deze aan te leveren 
bij lokale kranten. 
 

Ben jij digitaal vaardig genoeg en heb je een neus voor nieuws? Wil jij 
een poging wagen? Dan kom ik graag met je in contact! (Het mooiste 
zou zijn als er zich een klein groepje zou vormen, zodat je het ook 
samen kunt doen en kunt afwisselen.) 
Een hartelijke groet, 

Ds. Marijn Rohaan  
dsmarijnrohaan@gmail.com  

0653203778  

mailto:dsmarijnrohaan@gmail.com
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Leven in coronatijd  
Klazien Helder vertelt over iets moois dat zij heeft zien ontstaan in 
coronatijd: 
Vóór de coronatijd werden iedere dag door vrijwilligers tafeltje-dekje-
maaltijden bezorgd bij bewoners van de aanleunwoningen aan de 
Zernikelaan. Bijna al deze vrijwilligers vallen vanwege hun leeftijd in de 
kwetsbare groep. Daarom is er gezocht naar (tijdelijk) andere 
vrijwilligers.  
 
Eén vaste vrijwilliger heeft een kleindochter die meteen aanbood om 
de taak van oma zolang op zich te nemen. Deze kleindochter brengt 
nu op een vaste dag in de week de maaltijd rond bij de cliënten. 
Via, via kwam ook de tip om contact op te nemen met Hart voor Zwolle. 
’s Morgens om negen uur werd er gebeld en om half elf was er al een 
telefoontje dat op de andere dagen ook jongeren zouden komen om de 
maaltijden te bezorgen. Dit wordt nu ál die weken zo gedaan. Enkele 
van deze vrijwilligers hebben zich afgelopen week moeten afmelden 
omdat hun baan als leerkracht weer begon. Voor hen in de plaats zijn 
ook alweer anderen gestart. Zomaar een voorbeeld van iets moois dat 
voor en door elkaar wordt gedaan! 
 
OOST-EUROPA IN CORONATIJD 
Servië  
Voorganger Subotin schrijft in zijn nieuwsbrief:  
Elke dag krijg ik van Roma te horen: heeft u eten voor ons? 
mondkapjes? medicijnen?  
We keken eerst wat we zelf konden doen en begonnen te bidden om 
wijsheid. Eerst naaiden onze vrouwen honderden mondkapjes.  
Daarna vroeg ik voedselhulp aan u in Nederland, speciaal voor de 
ouderen en kinderrijke gezinnen.  
 
De mannen verzamelen normaal gesproken metaal of papier om te 
verkopen of zoeken in containers naar eten… maar nu mogen ze het 
kamp niet uit. Van de bijstand krijgen ze € 100,00 per maand voor 
elektriciteit, water en belastingen en € 30,00 om van te leven.  
 

Om voedsel uit te delen moeten we eerst toestemming vragen aan de 
lokale overheid. Hun reactie was positief, omdat we als kerk zorgen 
voor onze Roma-gemeenschap en dat dit ook vrede brengt in de 
dorpsgemeente en in de kampen.  
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Wij vertellen aan de mensen dat ze vele malen per dag hun handen 
moeten wassen en we laten zien hoe ze mondkapjes en 
handschoenen moeten gebruiken en afstand moeten houden.  
 

Toen de mensen van de lokale overheid dat zagen zeiden ze: “Het is 
geweldig dat de kerk arme mensen en kinderen helpt en dat het kamp 
zo schoon is!” Twee dagen later kwamen ze om het kamp te 
desinfecteren.  
 
De mensen zeiden tegen ons: 
“Bedankt. Onze hoop keert 
terug…Liefde is naar ons 
toegekomen”. Door de liefde 
die jullie geven, ervaren de 
Roma Gods liefde, zo is het.  
 

Roemenië 
André Muit van stichting Betania, waar ook de zorgboerderij in Gagesti 
onder valt, schreef in zijn nieuwsbrief:  
We werken in het armste deel van Roemenië, na de corona-uitbraak 
moesten wij het grootste deel van onze voorzieningen per direct 
sluiten. Onze geitenboerderij, waar jongeren met verstandelijke 
beperkingen wonen en werken, draait onder strikte voorwaarden door.  
 
Het is onduidelijk wat de Roemeense overheid kán of gaat doen en 
voor wie. Het grootste probleem is het hoge aantal besmettingen van 
honderden artsen en verpleegkundigen, die zonder beschermende 
middelen moesten werken.  
 
Een ander groot probleem is de terugkomst van 250.000 dagarbeiders 
en zwartwerkers uit Italië en Spanje, die zonder inkomen kwamen te 
zitten en quarantaineregels aan hun laars lapten. De mensen mogen 
alleen de straat op met een verklaring, anders riskeren ze hoge 
boetes.  
 
Onze stichting heeft het recht om deze verklaringen, onder strikte 
voorwaarden, af te geven aan onze medewerkers. Er is speciale 
aandacht gevraagd voor urgente situaties bij 65-plussers.  
Er zijn meer dan 1 miljoen arbeidsovereenkomsten opgeschort en 
beëindigd. Meer dan 10% van de beroepsbevolking is werkloos.  
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Samengevat is onze vraag: Hoe houden we de zo broodnodige 
projecten in stand en hoe kunnen we mensen/gezinnen helpen die nu 
in de problemen komen?  
 

Onze jongeren hebben in 2019 
geholpen met het schilderen van 
de zorgboerderij. Zij brachten 
voedsel en brandstof naar de 
allerarmsten in de dorpen rond 
Gagesti en zagen zelf hoe blij de 
mensen waren met deze hulp. 
 
Helpt u mee? Kleding en 
schoenen zijn welkom. Giften 
voor bovenstaande projecten 
kunt u overmaken op bankrek. 
nr. NL26RABO0413550745 t.n.v. 
Protestantse Gemeente Zwolle 
t.g.v. Commissie Oost-Europa. 
RSIN/Fiscaal-nummer 002645105.  
 

Namens de Oost-Europa Commissie,  
Gerry van Berkum, tel. 453 3112, Dineke Rohaan, tel. 453 9490,  

Jan Flokstra, tel. 455 00 06 en Herman Lammersen, tel. 453 47 08 
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KOM SCHEPPER 

 

Kom Schepper, adem in ons hart 

dat koud en eenzaam op jou wacht, 

en vul ons met jouw warme gloed 

die mensen anders leven doet. 

 

Jij troost ons machteloos verdriet, 

als jij niet komt bestaan wij niet, 

jij bent het vuur dat ons ontsteekt, 

de adem die ons leven geeft. 

 

In jou zien wij de hand van God 

door wie ons zwijgen spreken wordt 

als hij ons aanraakt duizendmaal 

en wij gaan spreken in zijn taal. 

 

Verlicht ons duistere bestaan 

en steek ons met jouw liefde aan, 

neem onze zwakke twijfel weg 

en zet ons wankel leven recht. 

 

Maak ons toch los van alle kwaad 

en breng ons vrede, vroeg of laat, 

wijs ons de weg, de goede baan 

die wij ons leven moeten gaan. 

 

Geef ons van jou een nieuw gezicht, 

een straaltje van Gods lieve licht, 

dan worden wij, als jij ons helpt 

een spiegelbeeld van Jezus zelf. 

 

Open Deur mei 2020 

Michaël Steehouder 

Uit: ‘Zangen van zoeken en zien’ 
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COLLECTE OPBRENGSTEN  
Opnieuw wordt een bijzonder lijstje van collecte-opbrengsten getoond.  
Vorige keer was het lijstje korter dan gebruikelijk, door het vervallen 
van de gebruikelijke vorm van kerkdienst per 15 maart.  
Opnieuw geven we een overzicht vanaf 15 maart, omdat er sinds de 
vorige opgave nog enkele wijzigingen zijn. De bedragen hieronder zijn 
de ontvangsten tot en met 18 mei jl.: 

 
15-03  Diaconie                €   17,50 
15-03  Kerk                  €   50,50 
22-03  Kerk                  € 164,25 
22-03  Diaconie, Kerk in Actie-Vakantie met aandacht,  

Binnenlands Diaconaat           €   84,25 
29-03  PKN: Kerk in Actie Werelddiaconaat Ghana     €   92,75 
29-03  Bloemen                € 105,25 
05-04  Diaconie                € 145,25 
05-04  Jeugd                 € 132,00 
12-04  Kerk                  € 324,75 
12-04  Diaconie, Kerk in Actie,  

Toekomst kansarme kinderen in India      € 228,75 
19-04  Diaconie, Voedselbank           € 304,25 
19-04  Kerk                  € 226,00 
26-04  Kerk                  € 165,25 
26-04  Diaconie, Vakanties met aandacht        € 161,75 
03-05  PKN: Kerk in Actie, Hulp Slachtoffers Boco Haram  € 261,25 
10-05  Diaconie, PKN Collecte JOP          €   98,75 
10-05  Jeugd                 € 106,75 
17-05  Kerk                  € 171,75 
17-05  Diaconie                €   89,75 

 
U ziet dat er in de afgelopen maand weer ruim gegeven is, daar zijn we 
dankbaar voor en blij mee en we hopen meteen dat u dat ook in de 
komende tijd blijft doen, voor alle projecten die lopen vanuit Diaconie 
en Kerk in Actie en ook voor de Kerk. 

 
Op de volgende pagina de informatie die in de 4e “Hoofdhof Nieuws” 
gestaan heeft. 
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Informatie collectes  
  In – bijna – iedere dienst zijn er twee collectes (Zie pagina 3 van ons 

mededelingenblad).  
Gedurende de corona-periode kunt u aan de collectes op verschillende 
manieren bijdragen:  
1. Vanaf uw bankrekening een overboeking ‘uitschrijven’ (meestal via 

Internet), en het bedrag rechtstreeks overmaken naar NL71 RABO 
0377 3508 93, t.n.v. PGB De Hoofdhof. Daarbij graag vermelden 
voor welke zondag en voor welk collectedoel. Uw bijdrage wordt 
gelijkelijk verdeeld over de collectes van die zondag indien er geen 
doel van de collecte bij vermeld is.  

2. Ook is het mogelijk met collectebonnen bij te dragen. Wilt u dan de     
bonnen in een gesloten enveloppe, met vermelding van datum van     
de dienst en eventueel de bestemming voor welke collecte, in de     
brievenbus van De Hoofdhof deponeren?  

3. Inmiddels kunt u ook digitaal bijdragen aan de collecte door op       
onderstaande link te klikken. 
https://www.samengoeddoen.nl/gift/723065cd420308b0bb886edfc9
1a7d8e  
U komt dan op een pagina voor digitale collecte. Na het invullen van 
gegevens kunt u via iDEAL aangeven via welke bank u de 
collectegift wilt storten. De gift wordt gestort naar een 
verzamelrekening van de SKG (Stichting Kerkelijke Gelden), met de 
naam: Samen Goed Doen via ING Bank. Deze giften worden 
vervolgens wekelijks doorgestort naar de Hoofdhof. U kunt hierbij 
geen datum of collectedoel opgeven, uw collecte-gift wordt gelijkelijk 
verdeeld over de collectedoelen van die zondag (of als u dit door de 
weeks doet, van de afgelopen zondag).  

4.  U kunt ook geven door bijgaand plaatje (een 
QR-code) te lezen met een daarvoor geschikte 
app. Als u dat hanteert, dan verzoeken wij u 
uitdrukkelijk te kiezen voor betaling via de 
Website. Ook deze betalingen komen terecht 
op de verzamelrekening van SKG (zie punt 3), 
en worden op dezelfde wijze verwerkt.  

 

Op de website van De Hoofdhof (www.hoofdhof.nl) kunt u alle verdere 
Informatie vinden onder: Collecten Corona periode. 

 

https://www.samengoeddoen.nl/gift/723065cd420308b0bb886edfc91a7d8e
https://www.samengoeddoen.nl/gift/723065cd420308b0bb886edfc91a7d8e
http://www.hoofdhof.nl/
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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 

 
 
MICHAËLSVIERINGEN IN DE GROTE KERK 
Sinds half maart zijn er in de Grote Kerk geen Michaëls vieringen meer 
geweest. En door de sluiting van het Academiehuis was het helaas niet 
mogelijk om op andere wijze woord en muziek vanuit de Grote Kerk te 
laten klinken. 
 
Door de verruiming van de Coronamaatregelen is er weer mogelijkheid 
tot vieren in de Grote Kerk, zij het digitaal.  
 
Vanaf zondag 24 mei worden er wekelijks korte Michaëls-vieringen 
uitgezonden vanuit de Grote Kerk. Deze zijn vanaf 16.30 uur te 
bekijken en te beluisteren. 
 
Aan deze vieringen werken verschillende voorgangers, cantor-organist 
Toon Hagen en leden van de Michaëls-cantorij mee. 
 
De vieringen worden uitgezonden via het YouTubekanaal  
Michaëls vieringen Grote Kerk Zwolle,  
en zijn te zien door gebruik te maken van de link  
https://www.youtube.com/channel/UCYKWdLiXTiWSVj2CuUoN3ng 
of door in YouTube de zoekterm Michaëlsvieringen in te voeren. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCYKWdLiXTiWSVj2CuUoN3ng
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KOPIJ DE HOOFDHOF 

Het volgende kerkblad verschijnt op 2 juli 2020 en bevat gegevens 

over de maanden juli en augustus 2020.  

U kunt uw kopij inleveren bij de heer J. Wagteveld, Eikenlaan 37, 8024 

CA, tel. 45 47 233 tot uiterlijk maandag 22 juni 2020 

 

De redactie verzoekt u vriendelijk uw berichten schriftelijk in te leveren 

via e-mail: jaapwagteveld@hotmail.com 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
    DUURZAME 

TIP VAN DE MAAND 

                     

Doe het zelf allesreiniger: 

                                    1 deel natuurazijn 
                                    4 delen water 
                                    Spuitfles 
                                   Klaar!  

Duurzaam, goedkoop,  
                                  geen plastic verpakking 

              
. 

 
  

mailto:jaapwagteveld@hotmail.com

