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DE HOOFDHOF BERKUM 

predikant:    ds. J.M. Rohaan-Bisperink,  

     Boogmakerstraat 27, 8043 AP Zwolle 

     dsmarijnrohaan@gmail.com      tel.       06-53203778  

kerkelijk bureau: mw. K. Helder-Corporaal,  

Erasmuslaan 29, 8024 CT Zwolle  
phelder@home.nl        tel.   453 30 84 

kerkgebouw:        Kerkweg 26, 8024 AN Zwolle     tel.   453 50 45 

                             hoofdhof@gmail.com  

koster:    mw. T. van Well,  

Aureliavlinder 36, 8016 HB Zwolle    tel.    421 47 06  

scriba:    dhr. J. Wagteveld,  

Eikenlaan 37, 8024 CA Zwolle 

     jaapwagteveld@hotmail.com      tel.    454 72 33 

administrateur:     dhr. W. van der Meulen,       tel.       06-18441966 

                             w.meulen@home.nl 

internet:    www.hoofdhof.nl 

geestelijke verz.   

Berkumstede:   dhr. B. Dingjan          tel.       038-2001100 

 

KERNTEAM PASTORAAT 
Voor pastorale ondersteuning kunt u contact opnemen met de coördinator         
mw. D. Lips-Makken, tel. 06-42841201. 

  
OPHAALMOGELIJKHEID VOOR KERKDIENST 
Indien u niet in staat bent op eigen gelegenheid de kerkdienst te bezoeken, dan bestaat 
de mogelijkheid opgehaald te worden. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw 
wijkdiaken of met Jan Visscher (diaconie), tel. 06-48246470. 

 

KERKTELEFOON 
Als u overweegt een abonnement op de kerktelefoon te nemen en u wilt eerst 
voorlichting, vraag dan uw diaken of ouderling of neem contact op met  
dhr. W. Hornstra, Glanerbeek 17, tel. 453 71 45 of met dhr. H. Kooijker, Fivel 3, tel. 420 
22 85. 

 

LITURGIE GROOT LETTERTYPE 
Wilt u in de dienst gebruikmaken van de liturgie met een groter lettertype, dan kunt u 
deze vinden in de hal. 

 

BANKREKENINGNUMMERS                           
Voor de Kerk:       PGB De Hoofdhof          NL71 RABO 0377 3508 93 
Collectebonnen:   PGB De Hoofdhof          NL50 RABO 0313 5432 16 
Voor de Diaconie: Diaconie PGB De Hoofdhof        NL58 RABO 0387 3804 42 
Voor de ZWO:       ZWO Commissie PGB De Hoofdhof NL05 RABO 0373 7109 92 
Voor de Jeugd:     PGB De Hoofdhof          NL71 RABO 0377 3508 93 
          o.v.v. Voor het Jeugdwerk 
 

mailto:dsmarijnrohaan@gmail.com
mailto:phelder@home.nl
mailto:hoofdhof@gmail.com
mailto:jaapwagteveld@hotmail.com
mailto:w.meulen@home.nl
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KERKDIENSTEN 
Online diensten* en aanwezige gemeenteleden 
*) De diensten worden uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl 
 
Zondag 2 mei 
9.30 uur      Dhr. J. Otten uit Meppel 
Organist      Robert Helder 
Muzikale medewerking Sacha Raaijman, zang 
        Erik Raaijman, gitaar 
Ouderling van dienst    Desiree Lips 
Diaken/lector     Alice Tanis 
1e Collecte     Voor de Diaconie / Stichting De Bres 
2e Collecte      Voor de Jeugd 
Beamerdienst    Rens van der Waal en Klazien Helder 
 
Zondag 9 mei 
9.30 uur      Mw. D. Lips-Makken 
Organist      Gert de Jong 
Zang       Leden van het Hoofdhofkoor 
Ouderling van dienst    Jaap Wagteveld 
Diaken      Miny Veenema  
Lector       Jantine Kramer 
1e Collecte      Kerk in Actie: Libanon/ Jordanië, 
        Lichtpunten Syrische vluchtelingen 
2e Collecte     Voor de Kerk 
Jeugd      Jeugdkerk 
Beamerdienst    Aafke en Marjet Zijlstra  
 
Zondag 16 mei   
9.30 uur      Ds. J. M. Rohaan 
Organist      Robert Helder 
Zang       Leden van het Hoofdhofkoor 
Ouderling van dienst    Joke Hoekstra 
Diaken      Anne Schippers 
Lector       Hanna van der Waal  
1e Collecte     Voor de Kerk 
2e Collecte      Voor de Diaconie 
Beamerdienst    Aafke Zijlstra en Tijmen Buijs   
 
 
 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Zondag 23 mei   Eerste Pinksterdag 
10.00 uur     Ds. J. M. Rohaan 
Organist      Jan Post 
Zang       Leden van het Hoofdhofkoor 
Ouderling van dienst    Fokje Duursema 
Diaken      Ewold Mensink 
Lector       Wiepkje Mensink  
1e Collecte     Kerk in Actie: Zending Egypte 
        Bijbelcompetitie stimuleert bijbellezen 
2e Collecte      Voor de Kerk 
Beamerdienst    Marjet Zijlstra en Ties van der Waal 
 
Zondag 30 mei   
9.30 uur      Ds. L. van den Broeke uit Kampen 
Organist      Gert de Jong 
Zang       Leden van het Hoofdhofkoor 
Ouderling van dienst Wiepkje Mensink 
Diaken      Geke Kombrink 
Lector      Marianne Gerritsen 
1e Collecte     Voor de Kerk 
2e Collecte      Voor de Jeugd 
Beamerdienst    Niek Aaldenberg en Klazien Helder 
 
Zondag 6 juni   Viering Heilig Avondmaal 
9.30 uur      Ds. J.M. Rohaan 
Organist      Robert Helder 
Ouderling van dienst Jaap Wagteveld 
Diaken/lector    Alice Tanis 
1e Collecte     Voor de Diaconie 
2e Collecte      Voor de Kerk 
Beamerdienst    Aafke Zijlstra en Rens van der Waal 
  
BIJ DE DIENSTEN 
Gastpredikanten 
In de dienst van 2 mei a.s. gaat dhr. Johan Otten uit Meppel, tel 06-
11095678, voor.  
 

Mevrouw Desiree Lips-Makken uit Zwolle, tel. 06-42841201 zal voorgaan 
in de dienst van zondag 9 mei a.s.. Mevrouw Lips is in onze gemeente 
Coördinator van het Kernteam Pastoraat. Zij is geboren op 27 juni 1955.  
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Op zondag 30 mei a.s. hoopt dr. C. (Leon) van den Broeke uit Kampen, 
bij ons voor te gaan. Zijn geboortedatum is 12 juli 1966. 
Dr. Van den Broeke is sinds 2016 Universitair Docent Kerkrecht aan de 
Theologische Universiteit te Kampen. Daarvoor heeft hij de gemeenten 
Bakkeveen, Biggekerke-Meliskerke, Sint Pancras en Amsterdam 
(predikant met bijz. opdracht) gediend. 
Ook is hij voorzitter Centrum voor Religie en Recht van de Vrije 
Universiteit Amsterdam. 

Kerkelijk Bureau, Klazien Helder  
 

AMNESTY INTERNATIONAL 
Zondag 9 mei a.s. is de maandelijkse schrijfactie voor Amnesty 
International. 
De brieven zijn dan te vinden in de hal van de kerk (zowel voor als na de 
kerkdienst). 
Bent u niet in de kerk aanwezig en wilt u toch een brief versturen laat het 
ons dan weten. Dan mailen we de brieven of brengen we ze even langs. 
Hiervoor kunt u bellen of mailen naar Ineke Neuteboom-Visser, tel. 
3377727 (’s avonds); inekenv@gmail.com of Miny Veenema, tel. 
8519715; minyveenema@gmail.com . Doet u mee? 
 

Ineke Neuteboom-Visser 
 
VAN DE DIACONIE 
In de maand mei doet de diaconie een beroep op u voor de volgende 
collectes: 
 
Zondag  2 mei a.s. / Stichting De Bres Zwolle 
De Bres, Inloophuis voor Zwolle geeft mensen de gelegenheid zichzelf te 
zijn en biedt voor wie er aan toe is, gezelligheid en warmte. 
In verband met corona is De Bres gesloten. Het bestuur heeft moeten 
beslissen om voorlopig te sluiten. Dit in verband met de veiligheid van de 
vrijwilligers en bezoekers. 
Toch blijft men telefonisch contact houden met de bezoekers en probeert 
men activiteiten te organiseren die coronaproof zijn. 
 
Zondag 16 mei a.s. / Eigen diaconie 
 

Namens de Diaconie,  
Miny Veenema, tel. 06 48945700 

 

mailto:minyveenema@gmail.com
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STEUN VOOR DE VOEDSELBANK ZWOLLE 
Tijdens de Veertigdagentijd is er op de Open Kerk-woensdagmiddagen 
voedsel ingezameld voor de Voedselbank.  
Fijn dat u mee heeft gedaan. De goederen zijn inmiddels afgeleverd bij 
de Voedselbank. De organisatie is ook door De Hoofdhof financieel 
gesteund. 
 

De Voedselbank is volledig afhankelijk van vrijwilligers en de inkomsten 
bestaan uitsluitend van giften. Mede dankzij de ondersteuning van  
kerkelijke gemeenten lukt het ieder jaar weer honderden huishoudens 
elke week van gezond voedsel te voorzien. Met de donatie maakt de 
kerk het belangrijke werk van de Voedselbank mogelijk. 
 

De Voedselbank bedankt De Hoofdhof-gemeente voor de steun. Deze 
dank wil de diaconie graag overbrengen aan u als gemeente.  
Zij is blij om te weten dat er draagvlak is voor de Voedselbank en dat 
veel mensen bereid zijn mensen in nood een helpende hand te reiken. 

Namens de Diaconie,  
Miny Veenema, tel. 06 48945700 

 
ZWO COLLECTE 9 MEI   
Lichtpunten voor Syrische vluchtelingen 
Miljoenen Syriërs zijn in de afgelopen tien jaren 
hun land ontvlucht vanwege het oorlogsgeweld. 
Velen zijn terechtgekomen in de buurlanden 

Libanon, Jordanië en Irak en leven er in grote armoede. Zo goed en zo 
kwaad als het kan, proberen ze een nieuw bestaan op te bouwen. Dat is 
lastig. Door de economische crisis en de coronapandemie is er 
nauwelijks werk. 
 

Kerk in Actie ondersteunt Syrische vluchtelingen en arme lokale families 
met een opleiding in sectoren waar veel vraag is naar personeel, of met 
het opzetten van een eigen bedrijf. In Libanon is een trainingsprogramma 
opgezet voor Syrische vluchtelingen om te gaan werken in de thuiszorg 
en basisgezondheidszorg. In Jordanië krijgen vluchtelingen met 
trainingen en een lening de kans een nieuwe start te maken als 
ondernemer. Niet alleen Syrische vluchtelingen worden geholpen, maar 
ook Jordaniërs die in armoede leven. 
Met uw bijdrage aan de collecte steunt u het werk van Kerk in Actie voor 
Syrische vluchtelingen om in hun eigen inkomen te voorzien. Van harte 
aanbevolen. 
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PINKSTERZENDING COLLECTE 23 MEI 
Bijbelcompetitie in Egypte stimuleert bijbellezen  
In Egypte hebben veel christelijke gezinnen geen 
geld voor een eigen bijbel.  
Dankzij de bijbelcompetitie van het Egyptisch 

Bijbelgenootschap voor kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen kinderen toch 
de bijbelverhalen lezen. Ieder jaar delen ze via de kerken losse 
bijbelboeken uit, met een aantal vragen bij elk hoofdstuk. De kinderen 
kunnen de vragen niet beantwoorden zonder de hoofdstukken te lezen 
en moeten daarbij hun ouder(s), broer of zus om hulp vragen. Zo gaat de 
hele familie aan de slag met de Bijbel.  
De competitie wordt afgesloten met een groot festival op verschillende 
plekken in Egypte. Elke kerk komt er met een kindergroep naar toe voor 
een wedstrijd over wat de kinderen thuis hebben geleerd. De winnaars 
krijgen een prijs, bijvoorbeeld een geïllustreerde bijbel. 
 

Met uw bijdrage aan de collecte steunt u het zendingswerk van Kerk in 
Actie in Egypte en wereldwijd. 
Helpt u mee om deze collectes tot een succes te maken?  
Hartelijk dank! 

 
VERANTWOORDING DIACONIE 
De collecte die is gehouden op 14 maart jl., ten behoeve van uw eigen 
diaconie, gaf in eerste instantie een bedrag te zien van € 129,57. Dit 
bedrag is echter inmiddels gestegen naar € 185,52. 
 

Op 28 maart jl. is er ook een Bloemencollecte gehouden waarvan de 
opbrengst € 149,55 is geweest.  
 

Ook zijn er giften binnengekomen voor o.a.  de bloemen, die elke 
zondag weer te zien zijn op de liturgietafel, nl.: € 40,00. Daarnaast nog 
een gift van € 15,00 voor de Voedselbank, voor de Diaconie een totaal- 
bedrag van € 35,00, eveneens voor de Kerk € 30,00  en tenslotte           
€ 10,00 voor de Jeugdcollecte van 2 mei a.s. 
 

De Diaconie dankt u allen wederom hartelijk voor uw bijdragen. 
Met vriendelijke groet, 

Jan Visscher, penningmeester 
 

P.S.: Nog even een mededeling van de penningmeester privé, nl. het 
vaste telefoonnummer is, vanaf het moment dat u deze verantwoording 
leest, vervallen, en hij is nu dus alleen nog bereikbaar onder nr.: 06-
48246470. 



8 
 

 

JEUGDWERK 
We zijn blij om te kunnen melden dat we 
de jongeren tijdens de Jeugdkerk weer 
”in het echt” kunnen ontmoeten in de 
Hoofdhof. 
We hebben met elkaar vooral veel 
gepraat over hoe we op dit moment in het 
leven staan als we denken aan school, 

vrienden en familie. 
Onvermijdelijk komen de gevoelens over corona, en wat dat met het 
leven van de jongeren doet, veelvuldig aan bod. 
Omdat we  tijdens de dienst samenkomen en deze in deze online 
periode vaak ook wat korter zijn is de Jeugdkerk dat ook. 
We hopen met elkaar dat er meer tijd komt om ook weer eens andere 
dingen met elkaar te kunnen doen. 
 

De Meet & Eat bijeenkomsten zijn tot op het moment van dit schrijven 
nog steeds online geweest.  
Online een escaperoom oplossen en met elkaar naar dezelfde film 
kijken, iedereen toch gewoon thuis, maar wel er met elkaar over praten. 
Mooi dat het allemaal kan. 
Op 25 april zullen de jongeren na een hapje eten, met elkaar nadenken 
over hun eventuele rol bij het vergroenen, dit in het kader van #Durfte 
Vergroenen.  
Zo is het fijn om te zien dat er weer steeds meer mogelijk wordt om 
samen te doen.  
We proberen u op de hoogte te houden van onze activiteiten. 

 

Hannah Gerritsen en Margriet Vogel 
                                                                   
UIT DE GEMEENTE 
Wat fijn dat steeds meer gemeenteleden worden opgeroepen voor de 
vaccinatie tegen corona en dat zij steeds beter beschermd zijn. We gaan 
de goede kant op! Ook voor het hervatten van het gewone 
gemeenteleven is dat van groot belang. Het zal echter nog wel een 
poosje duren voordat ook de jongere generaties zijn ingeënt. We zitten 
dus voorlopig nog wel even met de maatregelen. Achter de schermen 
wordt al wel gewerkt aan het nieuwe seizoen waarin hopelijk weer meer 
mogelijk is.  
 

Zo zijn Anneke Klein en Marijn Rohaan van plan om een leesgroepje te 
starten rond het boek ‘Genesis’ van Jonathan Sacks. Meer daarover 
leest u in dit mededelingenblad. 
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In de kerk gaan we nu onderweg naar het feest van Pinksteren. Het 
feest van hoop en inspiratie. Waar wij ons soms opgesloten kunnen 
voelen in onze huizen, waait Gods Geest waarheen zij wil en zoekt 
mensen op. 
 

Groene Bijbel 
In de gemeente gaat al een poosje de “Groene Bijbel” rond. In de 
nieuwsbrief stond daarover al eens een berichtje. De herinnering hieraan 
deel ik nog even opnieuw met u: 
Voorzitter Joke Hoekstra heeft 
aan het begin van de 40-
dagentijd als eerste de Groene 
Bijbel ontvangen om in te lezen 
en (groene) inspiratie uit op te 
doen. In deze Groene Bijbel zijn 
woorden over schepping en 
duurzaamheid in groen 
afgedrukt, en aangevuld met 
interessante artikelen. 
 

Joke heeft iets van de inspiratie die zij heeft opgedaan bij het lezen ook 
gedeeld in het bijgevoegde boekje. Bijbel en boekje gaan rond in de 
gemeente. Ze zullen steeds na een dag of 4 weer worden doorgegeven 
aan een ander, zo is de bedoeling. Het is een projectje om samen Bijbel 
te lezen en duurzame stappen te zetten. 
Het is ook leuk als we af en toe een berichtje ontvangen waar de Bijbel 
inmiddels is gebleven op zijn ronde. Daarom een verzoekje aan alle 
lezers: laat af en toe even iets horen. Dat kan door een berichtje naar de 
nieuwsbrief te sturen. 
Bij enkele kerkdiensten 
Op 17 mei is het IDAHOBIT, internationale dag tegen homofobie, 
transfobie en interseksefobie. Op zondag 16 mei steken we in de kerk 
een regenboogkaars aan, samen met vele andere kerken die zich 
hierover uitspreken. Het thema deze zondag is de liefde. 
 

Met Pinksteren, 23 mei zullen we in de openlucht (rondom de kerk) de 
kerkdienst houden. In plaats van binnen te vieren, zetten we de stoelen 
buiten, waar de wind door onze haren blaast en we samen mogen 
zingen. In plaats van 9.30 uur begint de dienst om 10.00 uur. In klein 
comité wordt deze buitenkerkdienst voorbereid. 
Op Pinksterzondag zullen ook weer rode rozen worden gebracht vanuit 
de beide Berkumse kerken naar de bewoners in Berkumstede. 
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#Durftefotograferen 
Op 26 april is de foto-expositie van #Durftefotograferen geopend. 
Daarna is deze voor alle bezoekers van de kerk ook te bezichtigen: op 
woensdag tijdens Open Kerk, of op zondag vóór of ná de dienst.  
Met de expositie is het project #Durftefotograferen ook afgerond. Heel 
veel dank aan Ab Kasper en Jan Flokstra voor de organisatie van dit 
mooie en verbindende project! 
Margriet Vogel en Marijn Rohaan zijn heel blij dat #Durfte zo’n mooi 
vervolg heeft gekregen in de gemeente. Voorstellen voor nieuwe #Durfte 
initiatieven zijn altijd welkom! 
 

Meeleven met 
Vind je het fijn om iemand beter te leren kennen in de gemeente? Zou je 
wel gekoppeld willen worden aan een gemeentelid dat wat intensiever 
contact erg op prijs zou stellen? Of ben je zelf op zoek naar een wat 
intensiever contact met iemand uit de kerk? Meld je dan aan bij Desiree 
Lips (desireelips@kpnplanet.nl) om een duo te vormen. De bedoeling is 
dat je enkele keren per jaar dan contact hebt met elkaar. 
 

Succes voor allen die pas verhuisd zijn, of aan het verbouwen zijn.   
 

Sterkte voor hen die revalideren en voor grote veranderingen staan. We 
denken ook aan de mantelzorgers in de gemeente die met hun liefde en 
zorg voortdurend klaarstaan. 
 

Afwezig 
Ds. Marijn Rohaan is afwezig van 26 april t/m 8 mei. 
 

Een hartelijke groet,  
ds. Marijn Rohaan 

OMZIEN NAAR ELKAAR 
Het pastoraat en het diaconaat hebben in de organisatie van de 
Hoofdhof al enige overlap. Voorzitter Diaconie Miny Veenema, voorzitter 
Pastoraat Desiree Lips en ds. Marijn Rohaan hebben de hoofden bij 
elkaar gestoken om na te denken hoe we de samenwerking kunnen 
versterken, en pastoraat en diaconaat meer kunnen verweven.  
 
Een van de ideeën is dat Miny, Desiree en Marijn iets vaker een overleg 
hebben, en elkaar op de hoogte houden van het wel en wee in de 
gemeente. Soms zullen zij ook ‘stille bloemen’ doen uitgaan. Een hart 
onder de riem voor mensen die geen ruchtbaarheid wensen te geven 
aan hun zorgen, maar wel een bemoediging kunnen gebruiken. 
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De gezamenlijke wens is het omzien naar elkaar van gemeenteleden 
(het algemene pastoraat) meer te stimuleren en aan te moedigen. 
Bijvoorbeeld door acties als het engelenproject, of door het koppelen van 
twee gemeenteleden aan elkaar. 
 
Het bijzondere pastoraat, door ambtsdragers en predikant, gebeurt 
voornamelijk op levensmomenten en bij ziekte/zorgen. Dit is op verzoek 
altijd mogelijk, daarnaast leggen zij ook op eigen initiatief bezoeken af. 
Belangrijk bij het organiseren van dit bezoekwerk zijn echter ook altijd de 
contactpersonen als ‘ogen en oren in de wijk’, en de gemeenteleden die 
zelf signalen doorgeven. Meeleven met elkaar kan alleen als we weten 
wat er speelt aan vreugde en dankbaarheid, zorgen en verdriet. 
 
Heel fijn is het dat er daarom geregeld iets gedeeld wordt in de rubriek 
‘Meeleven met’, en dat zoveel gemeenteleden kaartjes aan elkaar 
sturen. Keer op keer horen we terug hoe goed dat mensen doet. 
 
Een van de sterke kanten van de Hoofdhof-gemeente is de 
betrokkenheid bij elkaar. We hopen dit, ook met het oog op het hervatten 
van het gemeenteleven ná corona, verder te versterken en uit te 
bouwen. 
 
Wilt u reageren op bovenstaande, of vind je het leuk om als duo 
gekoppeld te worden aan iemand, wend je dan tot Desiree Lips.  
(desireelips@kpnplanet.nl) 
 

Desiree Lips, Miny Veenema en Marijn Rohaan 
 
 

JONATHAN SACKS LEESGROEP 
Anneke Klein werd erg geïnspireerd door Het boek ‘Genesis, verhalen 
van het begin’ van rabbijn Jonathan Sacks. Haar enthousiasme over dit 
boek deelde ze met Marijn Rohaan. Samen hebben ze het voornemen 
om een leeskring te vormen rond dit waardevolle boek.  
Heb je ook interesse om deel te nemen? Meld je dan aan bij Marijn 
dsmarijnrohaan@gmail.com / 06 53203778. 
 

De bedoeling is dat iedereen de komende maanden de tijd neemt om in 
dit boek te lezen. Het is opgebouwd uit kleine afgebakende stukjes, en 
leent zich daarmee prima om bijvoorbeeld steeds een stukje uit te lezen 
na de maaltijd.  
 

mailto:dsmarijnrohaan@gmail.com
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In september kunnen we hopelijk weer bij elkaar komen om steeds een 
gedeelte samen te bespreken. Hierbij gaan we te werk als leesgroep en 
bereiden bij toerbeurt een gedeelte voor, waarna iedereen zijn/haar 
eigen leeservaringen kan delen. 
 

Verrassende Joodse inzichten en interpretaties komen aan bod, en 
verrijken ons begrip over dit eerste boek van de Bijbel. We hopen dat 
zich een mooi groepje vormt! 

Anneke Klein en Marijn Rohaan 
 
WERKGROEP GROENE KERK ORGANISEERT ENQUÊTE 
Zoals u wellicht weet, houdt de Werkgroep Groene Kerk zich bezig met 
duurzaamheid in en rond gemeente en kerkgebouw.  
Dat we als mensheid niet goed met de aarde omgaan, zal velen 
onderhand wel duidelijk zijn. Zowel wereldwijd als ‘in onze achtertuin’ 
zijn genoeg zorgelijke ontwikkelingen.  
Ontbossing, water- en luchtverontreiniging, verlies van biodiversiteit. 
Bodemverzakking door droogte, gezondheidsproblemen door o.a. 
vervuilende fabrieken en ga zo maar door. Je zou er zomaar moedeloos 
van kunnen worden …… . 
 
De Werkgroep Groene Kerk gaat echter uit van de goede wil van 
mensen. Daarom vestigen we graag de aandacht op mogelijkheden:  
in en rond je huis kun je zo veel doen dat goed is voor de leefomgeving 
van mens, plant en dier.  
Dit doen we door tips te geven en activiteiten te organiseren. Dit laatste 
hopen we na de pandemie weer te kunnen oppakken.  
Wat de tips betreft: hoe weten we of deze aan u welbesteed zijn?  
We kunnen van alles roepen, maar als het niet aansluit bij uw dagelijks 
leven, dan mist het zijn doel.  
Dus om een goed uitgangspunt voor onze werkgroep te formuleren, 
hebben we bedacht dat we een soort nulmeting zouden moeten doen.  
 
In de vorm van een enquête willen we u vragen te vertellen wat u zoal 
doet en denkt als het gaat om duurzaamheid en milieu.  
Met de antwoorden van de enquête hopen we een goed beeld van onze 
Groene Kerk te krijgen, waar we onze activiteiten op kunnen aanpassen.  
 

Binnenkort krijgt u zowel via de mail (in de nieuwsbrief) als via het 
kerkblad de vragenlijst aangereikt. We hopen natuurlijk op een grote 
respons!  
Om u te stimuleren verloten we een leuke prijs onder de inzenders.  
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Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze enquête of over de 
Werkgroep Groene Kerk, dan kunt u een mail sturen naar 
jantine.kramer@ziggo.nl . Alvast hartelijk dank! 

Namens de Werkgroep Groene Kerk, 
Jantine Kramer 

 
COLLECTE-OPBRENGSTEN 
Hieronder een overzicht van giften en collecte-opbrengsten, dit keer van 
de periode 1 januari t/m 11 april 2021, waarbij opgemerkt dat het gaat 
om de stand van zaken per 18 april.  
 
03-01  Kerk    € 130,75 
03-01  Jeugd    € 103,55 
10-01  Diaconie    € 134,80 
10-01  Bloemen    € 140,30 
17-01  Kerk    € 143,30 
17-01  Diaconie    € 108,80 
24-01  Diaconie/Stichting Hart voor Zwolle    € 436,80 
24-01  Kerk    € 195,80 
31-01  Kerk    € 154,30 
31-01  Diaconie    € 107,80 
07-02  ZWO / Kerk in Actie / Bangladesh    € 285,80 
07-02  Jeugd    €   83,30  
14-02  Diaconie / Voedselbank Zwolle    € 239,30 
14-02  Kerk    € 150,30 
21-02  Kerk    € 199,80 
21-02  Diaconie    € 196,30 
28-02  Diaconie / Stichting Gevangenenzorg Zwolle  € 123,30 
28-02  Bloemen    € 141,80 
07-03  ZWO / Kerk in Actie / Colombia    € 191,25 
07-03  Diaconie    € 167,75 
14-03  Kerk    € 206,32 
14-03  Diaconie    € 185,82 
21-03  ZWO    € 288,55 
21-03  Kerk    € 191,05 
28-03  PKN Jong Protestant Paas Challenge    € 210,55 
28-03  Bloemen    € 149,55 
04-04  ZWO / Kerk in Actie (PEN)    € 280,30 
04-04  Kerk    € 186,80 
11-04  Kerk    € 199,26 
11-04  Jeugd    € 161,75 

mailto:jantine.kramer@ziggo.nl
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De lijst is wat langer dan gebruikelijk; dat komt omdat ook voor collecten 
die in januari en februari gehouden zijn, nog bedragen ontvangen zijn. 
We sluiten die maanden nu wel af. 
 
Naast deze collecte-opbrengsten is ook nog een gift van € 50,00 
ontvangen, gelijk te verdelen over Diaconie en Kerk. 
 
Alle gevers hartelijk dank! 
 
Collectebonnen  
Collectebonnen zijn verkrijgbaar in vellen van 20 bonnen à € 2,00           
(€ 40,00), 20 bonnen à € 1,00 (€ 20,00) en van 20 bonnen à € 0,50          
(€ 10,00). Graag opgave van het aantal vellen per waarde. 
 

Bestellingen vanaf € 50,00 door overboeking op de Rabobankrekening 
van de kerk: NL 50 RABO 0313.5432.16 t.n.v. “Hoofdhof-gemeente 
inzake collectebonnen”, waarna u de bonnen krijgt thuisbezorgd. 
Levertijd is maximaal 3 weken. 

 
Kernteam Beheer en Financiën, 

Gerard Gerritsen 
 

 

Gele zonnevlekjes langs de waterkant 
tussen het welig groene blad 

zo licht en stevig in hun kracht 
alsof geen mensenhand 

ze heeft geplant 
maar zon en wind 

in speelse bui 
dit schouwspel samenbracht. 

 

De Scheppergeest heeft diep in het hart 
daarna zijn naam geschreven 

met dunne lijn 
en één voor één de bloemen 

aangeblazen om te leven. 
Jeanette van Osselen 
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    DUURZAME TIP VAN DE MAAND 

 
            Mei is de maand om te zaaien voor  

prachtige bloemen, waar allerlei insecten,  
onder andere vlinder en bij op af komen en  
mensen blij van worden. 
Bloemen: een groot plezier voor mens en dier. 

 
 
 
 
 
 
 
AGENDA 
09-05  Schrijfactie Amnesty International, 
   in de hal van de kerk, na de dienst 
 
09-05  Jeugdkerk               09.30 uur 
30-05  Meet & Eat, spelletjes en friet        18.00 uur 
 
13-06  Jeugdkerk               09.30 uur 
27-06  Meet & Eat, samen koken / afsluiting      18.00 uur 
 
 
 

 

KOPIJ DE HOOFDHOF 

Het volgende kerkblad verschijnt op 27 mei 2021 en bevat gegevens 

over de maand juni 2021.  

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

CA, tel. 45 47 233 tot uiterlijk maandag 17 mei 2021 

 

De redactie verzoekt u vriendelijk uw berichten schriftelijk in te leveren 

via e-mail: jaapwagteveld@hotmail.com 

 

mailto:jaapwagteveld@hotmail.com

