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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, 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:          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                                                                                      
Online diensten* en aanwezige gemeenteleden 
 
Zondag 6 september  
9.30 uur       Ds. E. Overeem uit Leusden 
Organist       Jan Post 
Zang         Amicanto 
Ouderling van dienst   Madeleen Wagteveld 
Lector        Marianne Gerritsen 
1e Collecte      Kerk in Actie: Werelddiaconaat, Ghana 
2e Collecte       Voor de Jeugd 
Beamerdienst      Tijmen Buijs en Klazien Helder 
Jeugd        Kindernevendienst 
 
Zondag 13 september 
9.30 uur       Ds. R. Gosker uit de Wijk 
Organist       Robert Helder 
Zang         Amicanto 
Ouderling van dienst  Theo Zijlstra 
Lector        Desiree Lips 
1e Collecte       Jeugdwerk PKN (JOP) en Jeugd 
2e Collecte       Voor de Kerk  
Beamerdienst      Niek Aaldenberg en Rens van der Waal 
Jeugd        Kindernevendienst 
 
Zondag 20 september 
9.30 uur       Ds. J. Visser uit Ermelo  
Organist       Jan Post  
Zang         Amicanto 
Ouderling van dienst   Wiepkje Mensink 
Lector       Ab Kasper 
1e Collecte       Voor de Diaconie 
2e Collecte       Voor de Bloemen 
Beamerdienst      Tijmen Buijs en Peter van der Waal 
Jeugd        Kindernevendienst 
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Zondag 27 september  Gemeentezondag 
9.30 uur       Ds. J. M. Rohaan 
Organist       Robert Helder 
Zang         Amicanto 
Ouderling van dienst   Jaap Wagteveld 
Lector        Hanna van der Waal 
1e Collecte       PKN: Vredeswerk 
2e Collecte       Voor de Jeugd 
Beamerdienst      Klazien Helder en Ties van der Waal 
Jeugd        Kindernevendienst 
 
*Online diensten worden uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl  
 
 

BIJ DE DIENSTEN 

Gastpredikanten 
Ds. E. Overeem uit Leusden, tel. 06-55277231, is de voorganger op 
zondag 6 september a.s. Ds. Overeem is sinds november 2013 
emeritus. Hij heeft de gemeenten Luttelgeest-Kuinre, Enter en Haren 
gediend en was vanaf januari 2003 predikant in algemene dienst. Hij 
is geboren op 4 maart 1949. 
 
In de dienst van zondag 13 september a.s. kunt u ds. R. Gosker uit 
De wijk, tel. 0522-855 782, als predikant verwachten. Hij is geboren 
op 15 september 1950. Ds. Gosker heeft de gemeenten Amsterdam-
West, Scherpenzeel, Zuidwolde en Wesepe gediend. Sinds mei 2016 
is ds. Gosker met emeritaat.  
 
In de dienst van zondag 20 september a.s. kunt u ds. J. Visser uit 
Ermelo, tel. 06-26931534, als voorganger verwachten. Ds. Visser was 
tot april 2018 predikant in Ermelo. Daarvoor is hij verbonden geweest 
aan de gemeente Lexmond. Tevens was hij docent aan de 
Hogeschool Windesheim en aan de Universiteit Utrecht.  
Sinds april 2018 is ds. Visser werkzaam in het bedrijfsleven en gaat 
daarnaast regelmatig voor in kerkdiensten. Hij is geboren op 29 mei 
1981. 

 
Kerkelijk Bureau / Klazien Helder 

 
 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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AMNESTY INTERNATIONAL 
Zondag 13 september a.s. is de maandelijkse schrijfactie voor 
Amnesty International. 
De brieven zijn dan te vinden in de hal van de kerk.  
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, 
038-3377727 (’s avonds); fam.neuteboom@mail.com of Miny 
Veenema, 038-8519715; minyveenema@gmail.com . 
Doet u mee? 

Ineke Neuteboom-Visser 
 

ZWO-COLLECTE 6 september a.s. 
Ghanese kerk leert mensen lezen en schrijven 
In afgelegen dorpen in Noord-Ghana gaan 
steeds meer kinderen naar school, maar zijn 
veel volwassenen nog analfabeet.  

De school was ver weg, ze moesten jong werken of ouders vonden 
onderwijs niet nuttig.  
De kerk in Noord-Ghana leert hun alsnog lezen en schrijven in hun 
eigen taal.  
James Neindow (24) geeft les in één van deze dorpen. Hij komt 
iedere dag op de fiets, die hij van de kerk kreeg. Het valt hem op hoe 
leergierig de mensen zijn.  
Waarom willen Suale en Mirjam zo graag leren lezen?  
Suale (32): “Dan kunnen mensen me niet zo makkelijk voor de gek 
houden.”  
Mirjam (27): “Ik wil de Bijbel lezen en leren over gezondheid.”  
 

Samen zijn we de Kerk in Actie: in Nederland en in Ghana.  
Helpt u mee, zodat de Ghanese kerk meer mensen kan leren lezen?  
 

Wat kan Kerk in Actie doen met uw bijdrage? 
€     3,50 voor een bijbel in eigen taal 
€   17,00 voor een schoolbord 
€ 250,00 voor training nieuwe docenten 
 

Bedankt voor uw steun! 
  

Namens de ZWO-commissie, 
Ineke Neuteboom-Visser 

mailto:fam.neuteboom@mail.com
mailto:minyveenema@gmail.com
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VAN DE DIACONIE 

In de maand september doet de diaconie een beroep op u voor de 
volgende collectes: 
 
Zondag 13 september a.s. / JOP, Jong Protestant en eigen jeugd van 
de Hoofdhof 
Vandaag is de collecte bestemd voor JOP. Jong Protestant zet zich in 
voor iedereen binnen het jeugdwerk, zodat gemeenten een vindplaats 
kunnen zijn van geloof, hoop en liefde.  
De opbrengst op deze zondag wordt met name gebruikt voor de 
Kliederkerk. In de Kliederkerk gaan mensen van verschillende 
generaties samen aan de slag met bijbelverhalen.  
 
Zondag 20 september a.s. / Voor de eigen diaconie en de bloemen 
Elke week wordt namens de Hoofdhofgemeente een bloemengroet 
naar een gemeentelid gebracht. 
 
Zondag 27 september a.s. / Collecte Vredeswerk: Verlangen naar 
vrede 
Op veel plaatsen in de wereld verlangen mensen naar vrede. Mensen 
die door bruut geweld moeten vluchten. Mensen die nergens welkom 
zijn of niet gehoord worden. Als Protestantse Kerk willen we er voor 
hen zijn. Door praktische hulp of een luisterend oor te bieden. 
 

Namens de diaconie, 
Miny Veenema 

 
VERANTWOORDING DIACONIE 
Het op schrift zetten van de gebruikelijke verantwoording ligt in deze 
periode wat minder eenvoudig dan gebruikelijk, maar desondanks is 
het weer gelukt een aantal feiten op papier te zetten. 
 
Na afloop van de dienst van 7 juni jl. is er gecollecteerd voor de 
Stichting Er is Hoop, of bij sommigen van u beter bekend onder de 
naam Stichting Eetcafé Zwolle. De opbrengst van deze collecte 
bedroeg € 206,75; met een aanvulling vanuit de eigen middelen van 
de diaconie is er € 350,00 naar deze Stichting overgemaakt ter 
ondersteuning van haar activiteiten. 
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De bloemen-collecte, gehouden op 14 juni, heeft deze keer € 125,50 
opgebracht. 
 
Op 21 juni is er een collecte gehouden voor de Stichting De Bres in 
Zwolle, de opbrengst was € 188,35 en er werd aan nagekomen giften 
nog € 91,74 ontvangen, zodat het totaalbedrag steeg naar € 280,09. 
Ook in dit geval is met een aanvulling vanuit de eigen middelen          
€ 350,00 overgemaakt naar deze bestemming. 
 
Naar aanleiding van de situatie in Beiroet/Libanon, heeft de diaconie 
een verzoek om financiële hulp ontvangen van Kerk in Actie.  
Op 8 augustus jl. heeft de diaconie daarom € 500,00 uit eigen 
middelen ter beschikking gesteld met daarnaast een aanvulling vanuit 
het “Geer Kuipers Fonds” (legaat), waardoor € 1.000,00 voor dit doel 
naar Kerk in Actie is overgemaakt. De ZWO heeft vanuit haar 
middelen eenzelfde bedrag overgemaakt, dus in z'n totaliteit is er       
€ 2.000,00 voor dit doel ter beschikking gesteld namens de Hoofdhof- 
gemeente. 
Dit laatste heeft ook reeds in de Nieuwsbrief van 14 augustus 
gestaan. 
 
Ook nu weer een ‘hartelijk dank’ voor al de ontvangen bedragen, 
waardoor de diaconie, mede namens u, haar taak om te delen kan 
blijven vervullen. 
 

Jan Visscher, penningmeester 
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UIT DE GEMEENTE 
De (warme!) zomer ligt weer achter ons. Kinderen gaan weer naar 
school, en alle clubs en verenigingen starten weer op. Ook in de kerk 
hebben we na een periode waarin alles even stillag en we konden 
uitrusten, inmiddels de draad weer opgepakt.  
 
In de zomerperiode is door de PR-commissie nagedacht over de 
uitstraling van de Hoofdhof. Besloten is dat er gekeken wordt naar 
een nieuwe opmaak van de website, die meer ruimte laat voor het 
delen van nieuws.  
Er is door Marjet Zijlstra een Facebookaccount aangemaakt van de 
Protestantse Gemeente De Hoofdhof te Berkum. 
We nodigen iedereen uit om op Facebook vrienden te worden, en 
hopen dat u de berichten en aankondigingen daar wilt delen, om de 
zichtbaarheid van de gemeente buiten de eigen kring te vergroten. 
Het is niet zo dat we verwachten dat er daardoor ineens heel veel 
nieuwe mensen komen, maar we kunnen wel open en transparant en 
uitnodigend zijn, en daardoor de drempel verlagen. 
 
Ook is op 19 augustus gestart met ‘Open Kerk’.  
Elke woensdag zal de kerk van 14.00 tot 16.00 uur geopend zijn om 
binnen te lopen, een kaarsje aan te steken, stil te zijn / te bidden, of te 
genieten van de mooie kunst die in de Hoofdhof wordt geëxposeerd. 
 
Koffiedrinken 
Het is jammer dat na een aantal weken het koffiedrinken na de dienst, 
helaas, moest worden gestaakt. Door de landelijk oplopende 
aantallen besmettingen, en het toenemende aantal bezoekers, was 
het niet langer verantwoord.  
Om elkaar toch als gemeente te ontmoeten, is het plan ontstaan om 
op zondag 30 augustus na de dienst van 11.00 tot 12.00 bij 
gemeenteleden in de tuin koffie te drinken. Er hebben zich bij het 
schrijven al 17(!) adressen aangemeld als koffie-adres. Heel erg leuk!  
 
E-meeting 
Door de Corona is het niet goed mogelijk om e-meetings te houden. 
Binnen de e-meeting commissie is afgesproken om de e-meetings 
voorlopig op te schorten en in 2021 hopelijk weer op te pakken. In de 
tussentijd zullen er andersoortige themadiensten plaatsvinden.  
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Zo is er het plan om een Top2000-dienst te houden in december, en 
een Johannes de Heer-dienst in maart 2021.  
 
Ik heb deze zomerperiode weer wat kennismakingsbezoeken kunnen 
afleggen. Dat is fijn, want zo bouw ik steeds wat meer vertrouwdheid 
op in de gemeente.  
 
Ik hoop ook dat het u lukt om het contact onderling te onderhouden, 
nu we elkaar als gemeenteleden niet meer automatisch ontmoeten. 
Klim in de telefoon en bel of ga even langs, bij mensen van wie u 
denkt dat zij dat nodig hebben. 
 

(Wilt u op deze plaats genoemd worden, geef het even door aan ds. 
Marijn of aan één van de contactpersonen in de wijk.) 
 

Bij enkele diensten 
Op zondag 30 augustus a.s. vieren we de Maaltijd van de Heer. Dit 
doen we zowel live (offline) in de kerk, als online via internet.  
 
In de dienst horen we meer over het vrijwilligerswerk in de 
gevangenis. Gevangenen zijn een belangrijke groep mensen om in 
het oog te houden, omdat zij vaak een broos netwerk hebben en erg 
eenzaam kunnen zijn. Het is een Bijbelse taak om de gevangenen te 
bezoeken. De samenleving is hard en snel in haar oordeel. Kerken 
hebben de levenskennis in huis dat geen mens zonder zonde is, en 
weten van het onderscheid tussen de mens, en zijn fouten. 
 

Op 27 september a.s.  is de Gemeentezondag.  
De voorbereidingscommissie is hard aan het werk om hier een mooie 
invulling aan te geven. We hopen dat veel mensen zullen meedoen. 
Er wordt gekeken naar coronaproof-activiteiten.  
De gemeentezondag heeft o.a. als doel om elkaar te ontmoeten en 
beter te leren kennen.  
Zie voor meer info de bijdrage van Johan Neuteboom in dit 
mededelingenblad. 
 

Quote om mee te nemen 
‘Een dag met gebed omzoomd, rafelt nooit uit.’  (Afrikaans gezegde) 
 

Hartelijke groeten,  
ds. Marijn Rohaan 
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MAALTIJD VAN DE HEER 
Op zondag 30 augustus a.s. vieren we de Maaltijd van de Heer. 
 
U wordt van harte uitgenodigd om dit met ons in de Hoofdhof te 
vieren of als u thuis met ons online bent verbonden dit met ons te 
delen. 
 
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. 
 
Er is een plan bedacht dat we lopend Avondmaal kunnen vieren met 
inachtneming van de corona-regels.  
 

 
 
 
 
Want uw goedheid, Heer, 
is hemelhoog en wereldwijd, 
en uw aanwezigheid 
is voor ons een bron van vreugde, 
onuitputtelijk, 
tot in eeuwigheid! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Namens de diaconie,  
Miny Veenema, tel. 06 48945700 
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            OPEN KERK             
                                                     DE KERK IS OPEN 

In de PR-commissie is gesproken 
over de zichtbaarheid van de 
Hoofdhof als kerk in de wijk.  
 

Juist nu in Coronatijd missen veel mensen het contact met de kerk. 
Het idee kwam toen naar voren om tenminste 1 x in de week de kerk 
een paar uur open te stellen voor voorbijgangers, buurtbewoners, 
bewoners van Berkumstede, gemeenteleden en anderen. 
 
Veel bewoners in de wijk kennen alleen de kerk van buiten. Wij willen 
graag kerk in de wijk zijn en mensen de gelegenheid bieden binnen te 
lopen en rustig rond te kijken, kunst te bekijken en wellicht even te 
gaan zitten, eventueel een kaarsje aan te steken. 
 
We willen een gastvrije kerk zijn niet alleen voor onze eigen gemeen-
teleden maar juist voor de hele wijk. 
Het is nadrukkelijk geen thee- of koffiemiddag. Hooguit schenken we 
een glas water bij warm weer.  
We willen een heel rustige sfeer creëren waar heel zachtjes muziek 
kan klinken of op de vleugel of op het orgel wordt gespeeld en 
mensen even tot rust kunnen komen 
 
Vanaf woensdagmiddag 19 augustus a.s. zal de Hoofdhof tussen 
14.00 uur en 16.00 uur open zijn voor belangstellenden. 
 

Namens de PR-commissie, 
 Hans Veenema 
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GEMEENTEZONDAG 27 SEPTEMBER 2020 
Leden werkgroep:  
Jan Flokstra, Els Pierik, Marjet Zijlstra, 
Nancy Post, Marc van der Meulen,  
Johan Neuteboom en Marijn Rohaan. 
 
Thema: Het goede leven.  

Als werkgroep hebben wij ons gericht op het vormgeven van een 
gemeentezondag, waarin ruimte is voor het woord maar daarnaast 
ook een aantal coronaveilige activiteiten, waarin gemeenteleden 
elkaar kunnen ontmoeten en spreken. Dit alles onder de paraplu van 
boven genoemd thema.  
 

Bij het inleveren van de kopij zitten we nog in de uitwerkingsfase van 
een aantal ideeën. Er zijn zowel binnen- als buitenactiviteiten. Voor 
de buitenactiviteiten zijn gemakkelijke kleding en schoenen handig. 
Voor zowel binnen als buiten is een open geest en interesse in de 
ander aan te bevelen.  
 

De jongeren proberen we te interesseren om te ervaren wat het is om 
een straatjongere te zijn in een grote stad door de nacht voor de 
gemeentezondag te slapen in een eigen gebouwd onderkomen van 
karton. De jongeren krijgen hier nog een communicatie over.  
 

Met vriendelijke groet, 
mede namens de werkgroepleden, 

Johan Neuteboom 
 

WANDELEN - 4 SEPTEMBER OM 14.00 UUR  
Wandelen is volgens neurowetenschapper Shane O’ Mara op heel 
veel manieren goed voor een mens. Het traint de hersenen en geeft 
een gevoel van geluk. Veel problemen zouden worden opgelost als 
mensen meer zouden wandelen.  
Naast fijn en gezond, raak je al wandelend ook gemakkelijk in 
gesprek met mensen. Zo leer je andere mensen laagdrempelig 
kennen. Dat is ook de bedoeling van deze wandeltocht. 
Op vrijdag 4 september willen we, met wie maar wil, (van binnen én 
buiten de Hoofdhof), een wandeling maken van ca. 8 km. Ds. Marijn 
Rohaan en Jan Flokstra staan op 4 september om 14.00 uur op je te 
wachten voor de ingang van de Hoofdhof. Halverwege houden we 
een pauze. Neem je flesje water mee. 



13 
 

 

We hopen dat er veel mensen mee zullen gaan!  
• Bij heel slecht weer kan de wandeling helaas niet doorgaan.  
• Aanmelden is niet nodig.  
• Dit is de eerste keer dat de wandeling plaatsvindt, bij succes zal er   

een vervolg komen.  
• Kun je 4 september niet, maar heb je wel interesse?  

Laat het ons dan even weten. 
Marijn Rohaan, Jan Flokstra  

GRENZELOOS HERDENKEN 
Voor eenieder van ons is de afgelopen periode veelbewogen 
geweest. Weliswaar is het leven voor de meeste mensen op allerlei 
verschillende manieren doorgegaan, maar niet gewoon.  
Wij mogen bij voorbeeld behoudens binnen onze eigen huiselijke 
kring, elkaar niet meer omhelzen, knuffelen, laat staan een kus 
geven. Er zijn van overheidswege noodgedwongen nog meer 
veiligheidsmaatregelen getroffen die voor sommigen onder ons 
letterlijk pijn deden en soms nog doen. 
 
Voor een ander aantal mensen onder ons heeft het leven in deze tijd 
z’n laatste momenten gekend. Het afscheid van nabestaanden van 
hun geliefden heeft door de maatregelen van de regering vaak een 
ander karakter gekregen dan gehoopt of gewild. 
 
Voor een ieder die tijdens deze Coronacrisis is overleden zouden wij 
graag in gezamenlijkheid een moment van herdenking willen 
organiseren. 
Wij denken aan een beperkte ceremonie op 14 november a.s. aan het 
Reviusplantsoen waarbij de namen van hen die ons ontvallen zijn, 
zullen worden opgelezen en wij hen ook zullen herdenken met 
poëzie, muziek en het planten van een herinneringsboom. 
Dit moment van herdenking is bedoeld voor alle mensen die in deze 
tijd in Berkum een dierbare hebben verloren en daar behoefte aan 
hebben.  
 
Wij zullen er voor zorg dragen dat wij alle noodzakelijke maatregelen 
treffen ter voorkoming van verspreiding van het virus. 
Wij, de Wijkvereniging, de Hoofdhof, de Ichthuskerk en de Sionskerk, 
hopen u over enige tijd het exacte tijdstip te kunnen meedelen.  
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Het zal waarschijnlijk in de middag zijn. Ook zullen wij zorgen voor 
een aantal telefoonnummers en een e-mailadres waardoor u met ons 
in contact kunt komen. 
 

Tot spoedig.  
Laten wij samen herdenken. 

 
Namens de commissie ‘Grenzeloos Herdenken’, 

Marion Nijenhuis 
 

COLLECTE OPBRENGSTEN 
Hieronder weer een overzicht van collecte-opbrengsten, nu van de 
periode 7 juni t/m 16 augustus. Ook dit keer weer een overlap met de 
vorige opgave, omdat er sinds de vorige vermelding nog enkele 
wijzigingen zijn.  
De maanden juni en juli sluiten we nu af, we rekenen erop dat ook de 
bedragen van augustus nog zullen wijzigen door giften die vanaf 18 
augustus binnenkomen.  
Fijn dat er regelmatig en veel gegeven wordt, zowel in de kerk als via 
stortingen op de bankrekeningen! 
Het kan zijn dat rechtstreeks aan Diaconie of ZWO ook giften zijn 
overgemaakt, dat gaat dan niet via de boekhouder van de Kerk en 
wordt elders verantwoord.  

 

07-06  Diaconie (Stichting Er is Hoop)      € 206,50 
07-06  Jeugd              € 125,74 
14-06  Kerk               € 273,52 
14-06  Bloemen             € 125,50 
21-06  Kerk in Actie/Werelddiaconaat (Opvang  

ontheemden Colombia)        € 185,35 
21-06  Diaconie (Stichting De Bres)       € 188,35 
28-06  Kerk               € 269,00 
28-06  Diaconie             € 218,50 
05-07  Kerk in Actie/Binnenlands Diaconaat    € 214,00 
05-07  Jeugd              € 145,50 
12-07  Diaconie             € 221,60 
12-07  Kerk               € 259,90 
19-07  Kerk               € 206,00 
19-07  Diaconie             € 146,00 
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26-07  Diaconie             € 159,50 
26-07  Kerk               € 197,00 
26-07  Gift Diaconie            €   50,00 
02-08  Kerk               € 179,05 
02-08  Jeugd              € 224,52 
09-08  Diaconie             € 192,60 
09-08  Kerk               € 156,70 
16-08  ZWO & Diaconie samen voor Kerk in Actie/ 

Rwanda, Kerk als plek van hoop     € 214,20 

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 
 

TEKST BONHOEFFER 
In de kerkdienst van 19 juli jl. werd onderstaande tekst door ds. 
Jonker gelezen als geloofsbelijdenis. Enkele gemeenteleden hebben 
gevraagd deze tekst af te drukken om thuis nog eens rustig te kunnen 
nalezen. 
 

Ik geloof, dat God uit alles, ook uit het meest kwade, iets goeds 
kan en wil laten ontstaan. Daar heeft hij mensen voor nodig die alle 
dingen in dienst willen stellen van het goede. 

 
Ik geloof dat God ons in elke noodsituatie zoveel vermogen tot 

weerstand wil geven als we nodig hebben. 
 
Ik geloof dat God geen tijdloos noodlot is, maar dat God wacht en 

antwoordt op oprechte gebeden en verantwoordelijke daden.  
 

(enkele geloofsuitspraken uit 1943  
van Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) 
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AGENDA 
13-09  Schrijfactie Amnesty International, 
   In de hal van de kerk, na de dienst 
27-09  Gemeentezondag, de Hoofdhof       09.30 uur 
 
 
 
 

 

KOPIJ DE HOOFDHOF 

Het volgende kerkblad verschijnt op 24 september 2020 en bevat 

gegevens over de maand oktober 2020.  

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

8024 CA, tel. 45 47 233 tot uiterlijk maandag 14 september 2020 

 

De redactie verzoekt u vriendelijk uw berichten in te leveren via e-

mail: jaapwagteveld@hotmail.com 

 

 

 
 
 

                       DUURZAME TIP VAN DE MAAND 
       
                   U neemt toch ook altijd uw afval mee? 
 
        Zaterdag 19 september: World Cleanup Day.  
                       Wereldwijde opschoonactie.  
                  Maar liefst 180 landen doen mee.  
                   Wij in Nederland natuurlijk ook. 
                                        www.nederlandschoon.nl 
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