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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.  038-4533084 

kerkgebouw:       Kerkweg 26, 8024 AN Zwolle    tel.  038-4535045 

                            hoofdhof@gmail.com  

koster:    mw. T. van Well,  

Aureliavlinder 36, 8016 HB Zwolle   tel.   038-4214706  

scriba:    dhr. J. Neuteboom, 

Herfter Esweg 1, 8026 RH Zwolle 

       scriba@hoofdhof.nl        tel.   038-3377727 

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

                              meulen.wvd@gmail.com  

internet:     www.hoofdhof.nl 

geestelijke verz.   

Berkumstede:   mw. C. Pilon           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:scriba@hoofdhof.nl
mailto:meulen.wvd@gmail.com
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KERKDIENSTEN  

De diensten worden ook uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl 
 

Zondag 3 juli 
9.30 uur        mw. Joke van der Zee uit Zwolle 
Organist        Robert Helder 
Ouderling van dienst              Madeleen Wagteveld 
Diaken en lector     Alice Tanis 
1e Collecte        Voor de Kerk 
2e Collecte       Voor de Diaconie/ 

Stichting ’t Hoefijzer Zwolle 
Beamerdienst      Aafke Zijlstra en Klazien Helder 

Kindernevendienst Kindernevendienst    Irene Heideveld 
 

Zondag 10 juli     Overstapdienst 
9.30 uur        ds. Marijn Rohaan 
Organist        Gert de Jong 
Ouderling van dienst              Desiree Lips 
Diaken        Jan Visscher 
Lector         Ab Kasper 
1e Collecte        Voor de Diaconie 
2e Collecte       Voor de Jeugd 
Beamerdienst      Peter en Rens van der Waal 

Kindernevendienst Kindernevendienst    Gertia Woudsma 
 
Zondag 17 juli 
9.30 uur        ds. Johan Otten uit Meppel 
Organist        Robert Helder 
Ouderling van dienst             Joke Hoekstra 
Diaken en lector     Alice Tanis 
1e Collecte       Voor de Kerk 
2e Collecte        Voor de Diaconie /   

Stichting Nazorgcentrum Intermezzo 
Beamerdienst      Aafke en Marjet Zijlstra 
Kindernevendienst Er is geen kindernevendienst. In de hal 

hangen tasjes klaar waarvan je er één mag 
meenemen de kerk in. 

 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Zondag 24 juli 
9.30 uur        ds. Jaap van Slageren uit Zwolle 
Organist        Jan Post 
Ouderling van dienst             Johan Neuteboom 
Diaken        Anne Schippers 
Lector         Desiree Lips 
1e Collecte       Voor de Diaconie 
2e Collecte        Voor de Kerk 
Beamerdienst      Klazien Helder en Tijmen Buijs 
Kindernevendienst Er is geen kindernevendienst. In de hal 

hangen tasjes klaar waarvan je er één mag 
meenemen de kerk in. 

 
Zondag 31 juli 
9.30 uur        ds. Richard Vissinga uit Kampen 
Organist        Gert de Jong 
Muzikale medewerking   Petralijn Hellinga, dwarsfluit 
Ouderling van dienst              Wiepkje Mensink 
Diaken        Geke Kombrink 
Lector         Desiree Lips 
1e Collecte       Voor de Kerk 
2e Collecte        Voor de Diaconie / Bartiméus Fonds 
Beamerdienst      Klazien Helder en Tijmen Buijs 
Kindernevendienst Er is geen kindernevendienst. In de hal 

hangen tasjes klaar waarvan je er één mag 
meenemen de kerk in. 

 
Zondag 7 augustus 
9.30 uur        ds. Pieter Dirk Wolthaus uit Zutphen 
Organist        Gert de Jong 
Ouderling van dienst              Fokje Duursema 
Diaken        Jan Visscher 
Lector         Wiepkje Mensink 
1e Collecte        Voor de Diaconie 
2e Collecte       Voor de Jeugd 
Beamerdienst      Klazien Helder en Aafke Zijlstra 
Kindernevendienst Er is geen kindernevendienst. In de hal 

hangen tasjes klaar waarvan je er één mag 
meenemen de kerk in. 
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Zondag 14 augustus 
9.30 uur        ds. Wim Blanken uit Zutphen 
Organist        Jan Post 
Ouderling van dienst              Madeleen Wagteveld 
Diaken en lector     Alice Tanis 
1e Collecte        ZWO: Kerk in Actie - Zending in Egypte 
2e Collecte       Voor de Kerk 
Beamerdienst      Aafke en Marjet Zijlstra 
Kindernevendienst Er is geen kindernevendienst. In de hal 

hangen tasjes klaar waarvan je er één mag 
meenemen de kerk in. 

 
Zondag 21 augustus 
9.30 uur        ds. Daan Gutter uit Baarn 
Organist        Robert Helder 
Ouderling van dienst              Joke Hoekstra 
Diaken        Miny Veenema 
Lector         Ab Kasper 
1e Collecte        Voor de Kerk 
2e Collecte       Voor de Diaconie / Hospice Zwolle 
Beamerdienst      Peter en Rens van der Waal 
Kindernevendienst Er is geen kindernevendienst. In de hal 

hangen tasjes klaar waarvan je er één mag 
meenemen de kerk in. 

 
Zondag 28 augustus   Viering Heilig Avondmaal 
9.30 uur        ds. Marijn Rohaan 
Organist        Jan Post 
Ouderling van dienst              Johan Neuteboom 
Diaken        Anne Schippers 
Lector         Marianne Gerritsen 
1e Collecte        Voor de Diaconie /  

Stichting Voedselbank Zwolle 
2e Collecte       Voor de Kerk 
Beamerdienst      Aafke Zijlstra en Niek Aaldenberg 
Kindernevendienst Er is geen kindernevendienst. In de hal 

hangen tasjes klaar waarvan je er één mag 
meenemen de kerk in. 

15.00 Berkumstede H.A.  ds. Gertjan Klapwijk 
Collecte        Belevingstuin Berkumstede 
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Zondag 4 september 
9.30 uur        ds. Nelleke Eygenraam uit Zwolle 
Organist        Robert Helder 
Ouderling van dienst          Desiree Lips 
Diaken        Geke Kombrink 
Lector         Desiree Lips 
1e Collecte        ZWO: Kerk in Actie: Myanmar 
2e Collecte       Voor de Jeugd 
Beamerdienst      Klazien Helder en Rens van der Waal 
Kindernevendienst             Irene Heideveld 

 
BIJ DE DIENSTEN 
Gastpredikanten 
Zondag 3 juli  a.s. hoopt mevrouw Joke van der Zee uit Zwolle voor te 
gaan in de dienst, Vanuit haar (levenslange) belangstelling en bezig zijn 
voor geloven-en-leven, heeft zij de studie hbo-theologie aan Windesheim 
gedaan. Zij valt zo af en toe in als kerkelijk werker, maar (veel) vaker als 
deelgenoot-voorganger.  
Joke van der Zee is echtgenote van ds. Sierbren van der Zee, emeritus-
predikant hier in Zwolle en bekend in De Hoofdhof waar hij regelmatig als 
gastpredikant voorgaat in de diensten.   
 
Op zondag 17 juli a.s. is ds. Johan Otten uit Meppel de voorganger.  
Ds. Otten is sinds 2019 predikant in Meppel.  
 
Ds. J. van Slageren uit Zwolle/Berkum, tel. 452 93 53, zal zondag 24 juli 
a.s. voorgaan. Hij is emerituspredikant. Ds. Van Slageren was van 1963-
1974 missionair predikant in Kameroen. Daarna in de Bijlmermeer, 
Amsterdam, in Slochteren en Kolham. Tevens was hij secretaris van de 
Nederlandse Zendingsraad en docent Missiologie en Godsdienstweten-
schap aan de Theologische Faculteit van Brussel.  
Ds. Van Slageren schrijft ook, vooral over de geschiedenis van kerk en 
zending, en de afgelopen jaren zijn twee boeken van zijn hand 
verschenen, nl. het boek ‘Wijzen uit het Oosten uit zo verren land’, 
(Oriëntaals Orthodoxe Kerken in Nederland) en een boek over de 
Thomaschristenen in India. 
 

Ds. Richard Vissinga uit Kampen, tel.  038-2000327, kunt u zondag       
31 juli a.s. als predikant verwachten. Ds. Vissinga is geboren op 17 juli 
1951. Hij heeft de gemeenten Hasselt, Gorinchem, Kampen, Enschede 
en Glanerbrug gediend. Sinds juni 2017 is ds. Vissinga met emeritaat. 
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In de dienst van zondag 7 augustus a.s. hoopt ds. Pieter Dirk  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. 
 
De dienst van zondag 14 augustus a.s. zal worden geleid door ds. Wim 
Blanken uit Zutphen. Ds. Blanken heeft de gemeenten Warffum-Breede, 
Voorschoten, Epe, Oldenzaal, Doorwerth-Heveadorp, Coevorden en 
Groenlo. Sinds september 2018 is ds. Blanken met emeritaat.  
 
In de dienst van zondag 21 augustus 2022 kunt u proponent Daan Gutter 
als predikant verwachten. Zijn geboortedatum is 1 november 1944. Het 
telefoonnummer is 035 54 35227. Daan Gutter is jarenlang werkzaam 
geweest in het ouderenwerk. Daarna heeft hij 16 jaar als advocaat 
gewerkt. Twaalf jaar geleden is hij begonnen met de theologiestudie en 
de opleiding tot gemeentepredikant. Hij gaat geregeld voor in gemeenten 
in de wijde omgeving van Baarn. In Baarn wonen ook zijn beide zoons, 
zijn schoondochter en zijn twee kleindochters. 

Kerkelijk Bureau / Klazien Helder 
 

VAN DE DIACONIE 
In de maanden  juli en augustus doet de diaconie een beroep op u voor 
de volgende collectes: 
 

Zondag  3 juli a.s. / Stichting ‘t Hoefijzer Zwolle 
Stichting Paardrijden Gehandicapten ’t Hoefijzer zet zich op een 
verantwoorde wijze in voor mensen met een beperking of handicap. Men 
wil ook de integratie bevorderen van mensen met een beperking. Er is 
ruimte voor dagbesteding in en rond de manege. 
 

Zondag 10 juli a.s. / Eigen diaconie 
 

Zondag 17 juli a.s. /  Intermezzo 
Intermezzo is het nazorgcentrum voor mensen met kanker en hun 
naasten. Zij krijgen ondersteuning bij het leren omgaan met hun ziekte, 
tijdens en na de behandeling. 
Er is ook een Kindermezzo voor kinderen die opgroeien in een omgeving 
waar kanker dichtbij is. 
De kinderen hebben een plek waar ze kunnen spelen en leuke dingen 
kunnen doen. Samen met andere kinderen. 
We willen hen niet vergeten! 
 

Zondag 24 juli a.s. / Eigen diaconie 
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Zondag 31 juli a.s./ Bartiméus Fonds 
Het fonds zet zich in voor mensen die slechtziend of blind zijn. Zodat zij 
het leven kunnen leiden dat bij hen past. Om dat te bereiken doet de 
stichting veel verschillende dingen, ze ontwikkelen projecten en 
ondersteunen projecten van anderen. 
Een voorbeeld is bijv. het project dat gestart is voor scholieren met een 
visuele beperking om een stageplek te vinden. Dit is vaak lastig. Daarom 
wordt er bij de middelbare school van Bartiméus een receptiebalie 
geopend. De leerlingen kunnen hier kennismaken met receptiewerk-
zaamheden en werkervaring opdoen voor later. 
Ook is er een baby-  en peutercentrum geopend vanaf juni 2021. Hier is 
specialistische hulp aanwezig voor ouders met een kindje dat oogzorg 
nodig heeft. 
 

Zondag 7 augustus a.s. / Eigen diaconie 
 

Zondag 21 augustus a.s. / Hospice Zwolle (Wipstrikkerallee) 
Deze zondag is de collecte bestemd voor Hospice Zwolle, hier is plaats 
om de laatste levensfase door te brengen indien dat thuis niet meer 
mogelijk is. Hier wordt men omringd door naasten, vrijwilligers en 
zorgverleners -  bijna zoals thuis. 
Het hospice is een kleinschalig bijna-thuis-huis waar terminale hulp wordt 
gegeven aan mensen die een levensverwachting hebben van ongeveer 
drie maanden. Hospice Zwolle is kleinschalig opgezet en huiselijk 
ingericht. 
 

Zondag 28 augustus a.s. / Stichting Voedselbank Zwolle 
De Voedselbank in Zwolle geeft verkregen voedsel aan de mensen in 
Zwolle die het hard nodig hebben, aan hen die onder de armoedegrens 
leven. De klanten worden tijdelijk voorzien van voedselpakketten en het 
is de bedoeling dat ze in de toekomst weer op eigen benen kunnen 
staan. 
Het werk bij de Voedselbank wordt  uitsluitend met vrijwilligers gedaan. 
Er wordt samengewerkt met bedrijven, instellingen, overheden en 
particulieren. Op deze manier wordt er voor gezorgd dat de armoede 
wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder 
wordt belast. Zeker in deze tijd zijn veel mensen afhankelijk van de 
Voedselbank. 
 

Graag willen we als diaconie van De Hoofdhof een financiële bijdrage 
leveren aan bovengenoemde doelen. 
 

Namens de diaconie, Miny Veenema, tel. 06-48945700 
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ZWO COLLECTE - ZONDAG 14 AUGUSTUS 
Egypte: 

De kerk staat op tegen armoede in het dorp. 
 

Met een groot ontwikkelingsprogramma investeert de Koptische kerk in 
dorpen in heel Egypte met als doel: minder armoede.  
 
In elk dorp werkt ze samen met de inwoners drie tot vijf jaar lang aan 
betere gezondheidszorg, onderwijs, werkgelegenheid en huizen.  
 
Er worden bijvoorbeeld alfabetiseringscursussen georganiseerd, 
ondernemers kunnen kleine kredieten afsluiten en huizen worden 
gerepareerd.  
De armste inwoners worden geholpen om stroom en water te kunnen 
blijven betalen. Zo werken kerk en samenleving samen onder het motto:  
‘Veranderen kan’. 
 
De kleine Koptisch Orthodoxe gemeenten in Egypte zijn springlevend en 
van grote betekenis voor de samenleving. In de steden, maar ook op het 
platteland van Egypte heerst veel armoede.  
 
Via de diaconale organisatie BLESS leert de Koptische Orthodoxe kerk 
mensen om zelf hun armoede te lijf te gaan en met elkaar te werken aan 
een betere toekomst voor hun dorp en wijk.  
Mensen uit de kleine Koptische Orthodoxe gemeentes voeren dit 
diaconale werk zelf uit.  
 
En dat werk beperkt zich zeker niet tot de eigen kerk: het hele dorp of de 
wijk profiteert ervan. Regelmatig doen ook moslims mee met de 
projecten. 
U kunt dit werk steunen via de collecte. Hartelijk dank! 

 
Namens de commissie ZWO, 

Ineke Neuteboom-Visser 
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VERANTWOORDING DIACONIE 
Met betrekking tot alle gehouden collectes in de periode van 09-01-2022 
t/m 30-04-2022 is nog een correctie naar boven noodzakelijk van             
€ 58,50, dit bedrag zal verdeeld worden over de in die periode gehouden 
collectes, naar de mening van ondergetekende voert het te ver om dat in 
deze verantwoording nader aan te geven. 
 

Op 22 mei is er door de Diaconie gecollecteerd voor Vakantie met 
Aandacht, de opbrengst van deze collecte, inclusief giften, is geweest      
€ 207,45. 
 

Door de Diaconie en de ZWO is op 5 juni namens Kerk in Actie 
gecollecteerd voor de Zending in Zuid-Afrika en dan toegespitst  op het 
onderwerp  "Bijbel brengt boeren in actie" in de provincie KwaZulu-Natal. 
Het totaal van deze opbrengst is geweest € 399,25, ook inclusief giften. 
De Diaconie zal haar aandeel ook in deze collecte verhogen tot € 350,00 
en afdragen aan de ZWO. 
 

Voor het Eetcafé Zwolle "Er is Hoop" is door de Diaconie gecollecteerd 
op 12 juni jl. Deze  collecte heeft opgebracht € 308,42, inclusief 
nagekomen giften. 
 

Voor zover het bestemmingscollectes betreft: de opbrengst van deze 
collectes worden zoals gebruikelijk verhoogd tot € 350,00 en dit bedrag 
wordt ook nu naar de betreffende bestemmingen overgemaakt.  
 

De Diaconie dankt een ieder weer voor alle inkomsten zoals hierboven 
weergegeven, waardoor weer doelen kunnen worden ondersteund, waar 
hulp nodig blijkt ook in deze tijd. 

Met vriendelijke groet,  
Jan Visscher, penningmeester  

 

BESTE MENSEN 
Wat was er een overweldigende opkomst bij de lezing van Manu Keirse, 
op 31 mei jl. met als onderwerp: Helpen bij verlies en verdriet. 
Een onderwerp dat blijkbaar, gezien de belangstelling, heel veel mensen 
heeft aangesproken.  
Graag organiseren wij opnieuw een dergelijke avond, met een lezing die 
aanspreekt bij een groot publiek. 
De vraag aan u is: Welk onderwerp spreekt u aan? 
Waarover zou u een inleiding willen horen? Ik hoor het graag. 
 

Joke Hoekstra, hoekstrajo@live.nl 

mailto:hoekstrajo@live.nl
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JEUGDKERK EN JEUGDWERK 
De afsluiting van het seizoen van Meet&Eat is 
verplaatst van 26 juni naar 3 juli a.s.. 
  
De jongeren mochten zelf kiezen hoe ze deze 
avond willen gaan invullen. Het programma is 
als volgt geworden: samen eten, volleyballen 

naast de kerk en de avond zal worden afgesloten rondom de vuurkorf 
met marshmallows aan een stokje. 
 
We kunnen terugblikken op een mooie periode vol gezelligheid, soms op 
afstand, maar gelukkig ook bij elkaar.  
En helemaal in onze fantastische ruimte waar stukje bij beetje alles op 
z’n plek komt te hangen en is aangesloten. We genieten er elke keer van! 
Dankbaar dat we dit mochten en konden doen. 
 
Tijdens de zomerperiode is er geen Jeugdkerk of Meet&Eat. Na de zomer 
wordt dit weer opgestart.   
Wel wordt er nagedacht om nog een filmavond in te plannen.  
Dit was bij de mensen uit "De Schuilplaats" ook goed bevallen. Dus zeker 
voor herhaling vatbaar!  
Wanneer een datum bekend is zal dit via een of meerdere kanalen 
bekend worden gemaakt. 

Hannah Gerritsen 
 

MEDITATIE - GODS OVERVLOED 
‘Wie kent de eenvoud van het breken’ is een 
lied uit het Nieuwe Liedboek.  
Het heeft als derde couplet:  
 

Er staat tot ons geluk geschreven 
dat God zeer overvloedig is, 

wij zijn geschapen om te geven, 
zo tonen wij zijn beeltenis. 

 
De woorden over Gods overvloed nemen me 
mee terug naar de kapel in het Landelijk 
Diensten-centrum van de Protestantse Kerk, 
met haar mooie glas-in-loodramen.  
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Ik ben er voor nascholing, samen met een groep van 25 jonge 
predikanten.  
We beginnen de dag met een opening over Genesis 18.  
Die uitleg is sindsdien met mij meegegaan.... en ik deel hem weer met u 
en met jou. 
 
Abraham, bij de eiken van Mamre, krijgt bezoek van drie gasten. En in 
die drie gasten bezoekt de Ene hem zelf. Het is alsof Abraham dat van 
meet af aan doorheeft, want wat hij de mannen betoont is méér dan 
enkel een staaltje Oosterse gastvrijheid.  
 
Hij vraagt Sara om drie schepel fijn meel te halen, en daarvan deeg te 
maken en te bakken.  Het verrassende zit hem in die drie schepel.  
Zijn dat drie scheppen? Nee zeker niet. Eén schepel is een serieus 
omvangrijke inhoudsmaat: één schepel is maar liefst 13-15 liter.  
En drie laat hij Sara ervan nemen. Hoeveel eten kun je wel niet maken 
van ca. 40 liter meel? Dat is genoeg voor een zéér omvangrijke stapel 
broden of pannenkoeken.  
 
En dat is nog niet genoeg. Daarbij laat Abraham boter en melk halen, en 
een gebraden kalf. Een vorstelijk en vet maal zet hij zijn onverwachte 
gasten voor. Dít is de generositeit waarmee Abraham de Ene ontvangt en 
hem eer betoont. En deze generositeit verwijst naar de eindeloze over-
vloedigheid van God, die Hij ons schenkt.  
 

Gods goedheid en (ver)geven is zo overvloedig, het gaat alle proporties 
te buiten. Het is genoeg om van te leven en dan nog blijft er over.  
Geraakt door Gods overvloedige geven aan ons, mogen wij ook weer 
uitdelen en doorgeven aan een ander. Want als wij zóveel krijgen, dan 
kunnen we toch niet anders? En het mooie is, dat elke keer als wij geven, 
wij Gods beeltenis tonen. Zelf mens worden, zoals we zijn bedoeld.  
 

Het beeld van de grote stapel pannenkoeken als beeld van Gods 
eindeloze overvloed, dat deel ik weer met jullie. De zomer in, de camping 
op, het nieuwe seizoen in.  
En misschien kunnen we er nog iets mee voor het nieuwe jaarthema van 
het komende seizoen: Aan tafel! 

 
ds. Marijn Rohaan    
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MEELEVEN MET 
Veel gemeenteleden hadden in de afgelopen tijd de pech dat ze een 
fractuur opliepen. Voor de één is het een langere weg dan voor de ander 
om te herstellen. Beterschap gewenst aan allen!  
 
In de afgelopen tijd mochten verschillende echtparen weer een 
huwelijksjubileum vieren. Het is bijzonder om het leven zo samen te 
kunnen delen en het vieren waard.  
 
Op 10 juli is de Overstapdienst. We hopen dat er overstappers zijn die 
hun overgang van groep 8 naar de middelbare school in de kerk willen 
markeren.   

ds. Marijn Rohaan 
 

LEZING  
IN DE HOOFDHOF? 

Op 30 juni werden we 
verrast door een 
enorme opkomst voor 
de lezing van Manu 
Keirse over ‘Helpen bij 
rouw en verlies’.   
Zelfs de bijzaal was 
helemaal gevuld met 
mensen.  

Het was een prachtige waardevolle avond.  
De kerkenraad vraagt zich af, waar u/jij nog meer graag een lezing over 
zou willen horen.  
Weet u een naam van een spreker over een onderwerp dat past bij onze 
Hoofdhof, geef het door aan Joke Hoekstra of Marijn Rohaan.  
 
We hopen in het komende seizoen weer een spreker te vragen.  
Zou u/jij zelf een lezing of een gespreksavond willen leiden of verzorgen? 
Ook daarvoor is er ruimte.  
Laat het ons weten, we denken graag met je mee. 

 
Joke Hoekstra en Marijn Rohaan 
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SENIORENREISJE VAN DE HOOFDHOF  
Met 34 personen vertrokken we woensdagmiddag 1 juni jl. vanaf De 
Hoofdhof voor een gezellig busreisje met als reisleider Dick Smilde. Het 
reisdoel was een verrassing.   
 

De A28 kennen we allemaal. Zelfs het Engelse Werk was geen nieuwtje 
voor ons. 
Daarna over de Zuiderzeestraatweg waarvan de aanleg 700.000,00 
gulden heeft gekost en dat bedrag moest via 14 tolpoorten worden 
afbetaald tot het jaar 1900.  
We reden richting Nunspeet. Dat dit het grootste dorp van de Veluwe is 
wist waarschijnlijk nog niet iedereen.  
Vandaar richting Elspeet (els betekent: oud en speet: ontginning).  
Nunspeet is dus de nieuwe ontginning.  
Daarna reden we richting Uddel. Het dorp van kolenbranders. Daar werd 
houtskool geproduceerd voor volumereductie.  
Bij Uddel ligt het Uddelermeer. Dit is het hoogstgelegen meer in 
Nederland. Het ligt 24 m boven NAP (Normaal Amsterdams Peil).  
Er bestaan meerdere legendes over de oorsprong van het meer.  
 

In Garderen staat in het centrum een oude pomp die nog steeds werkt 
(handbediend) en water uit de ondergrond haalt op 25 m diepte. 
In Garderen ook het Veluws Zandsculpturenfestijn. Een aantal jaren 
geleden zijn we hier ook eens geweest met een reisje van De Hoofdhof.  
 

Via een landweggetje nabij Stroe kwamen we uit bij de Passiflorahoeve-
vlindertuin in Harskamp. Na zo’n lange reis waren we blij met thee of 
koffie met gebak. 
 

Bij de ingang staat vermeld dat in 5 vlindertuinen 150 soorten vlinders 
worden gekweekt hetgeen uniek is in de wereld. 
Na enige uitleg mochten we vrij wandelen in de vlinderkas en in de 
buitentuin met bloemenweelde en veldbloemen. De vlinders in de eerste 
kas kwamen voor het grootste deel uit Costa Rica omdat daar 30% van 
het land beschermd natuurgebied is.  
 

In een filmzaal kon je volgen hoe een vlinder een eitje legt waar een rups 
uit komt, die zich helemaal vol vreet aan bladeren, tot zijn huid afstroopt 
en een cocon wordt. Een poosje later breekt de cocon open en kan een 
vlinder zich ontvouwen. 
 

Er was ook een vlindermuseum met opgeprikte (geprepareerde) vlinders 
met toelichting.  
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Om half vijf kregen we een uitgebreide koffie- en broodmaaltijd.  De 
maaltijd begon met soep en er was keus uit tomaat- of mosterdsoep en 
ook was er voor iedereen een kroket.  
 
Om half zes was het tijd voor de terugtocht. Via Harskamp, de oudste 
legerplaats van Nederland, en langs de Hoge Veluwe en Hoenderloo 
(bos voor de hoenders) reden we naar de A1.  
 
In de draai van de A1 naar de A50 kregen we bijzonder mooie 
wolkenformaties te zien. 
 
Om tien voor zeven kwamen we, na een voorspoedige reis, weer aan bij 
de Hoofdhof.  
 

Henk Hoeksema 
 

 
Naar aanleiding van de Groene Kerkdienst zondag 19 juni jl. heeft een 
gemeentelid onderstaande kopij ingestuurd.  
 
KOOP TURFVRIJE POTGROND 
Wist je dat in de potgrond en tuincompost die we in tuincentra kopen veel 
veen is verwerkt? 
 
70 tot 100% van de potgrond is veen.  
Om aan dat veen te komen, worden in verschillende Europese landen 
(Duitsland, Estland, Finland, Ierland, Letland, Litouwen, Polen, Rusland 
en Zweden) hoogveengebieden afgegraven.  
Dat gaat ten koste van de biodiversiteit in die landen. Bovendien komt er 
op die manier veel extra CO2 in de lucht. 
 
Zijn er alternatieven? Jazeker. Er zijn mengsels met kokosvezels en 
compost in de handel. Je kunt ook je eigen potgrond maken, meng 
tuingrond met compost (twee op één); dat kan met je eigen compost, 
maar er zijn ook gemeenten waar het gratis af te halen is. 
 

Uit: Puur Natuur, blad van Natuurmonumenten 
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OPEN  KERK - DE HOOFDHOF  
Iedere woensdagmiddag heeft  de Hoofdhof  
van 15.00-17.00 uur haar deuren open voor 
iedereen om binnen te lopen, om kunst te 
bekijken, om muziek te luisteren, een kaarsje 
aan te steken of in de stilteruimte te bidden 

of te mediteren.  
 
Als de kerk open is hangt er een beachflag buiten met daarop: WELKOM 
 
Hieronder het rooster voor juli en augustus 2022 (wijzigingen 
voorbehouden) 
 
6 juli    15.00-16.00 uur  Kees Bierman op vleugel 
     16.00-17.00 uur Gert de Jong op orgel en vleugel 
 
13 juli   15.00-16.00 uur Wim de Just op orgel 
     16.00-17.00 uur Nel en Frans op trekharmonica 
 
20 juli   15.00-17.00 uur Fred Pals, organist uit Wijhe 
  
27 juli   15.00-17.00 uur Gert de Jong op orgel en vleugel 
 
3 augustus  15.00-17.00 uur Wim de Just op orgel 
 
10 augustus 15.00-16.00uur Presentatie Bijzondere Gevelstenen door 
           Kees Bos 
     16.00-17.00 uur Goed Folk (trekharmonicagroep) 
           brengt een afwisselend programma 
 
17 augustus 15.00-16.15 uur Henk Hoeksema op piano of orgel 

16.15-17.00 uur Dian en Annet, trekharmonica en 
nickelharpa  

 
24 augustus 15.00-16.00 uur Bram en Rieke van Dijk op orgel en                                                                  

vleugel en zangeres Christine  
 
31 augustus 15.00-16.15 uur Wim de Just op orgel 



17 
 

 

OOST-EUROPA NIEUWS 
Bedankt  
Graag willen wij allen bedanken voor de giften, collectes, bijdrage 
rommelmarkt, die we in de afgelopen tijd mochten ontvangen.  
 
Daardoor konden betrouwbare vrienden en organisaties directe hulp 
verlenen aan mensen en groepen in Oekraïne.   
Ook aan kinderen die een VakantieBijbelWeek meemaken en aan 
vluchtelingen die opgevangen konden worden. 
 
Giften blijven welkom op NL26RABO0413550745 t.n.v. Protestantse 
Gemeente Zwolle-Commissie Oost Europa. 
 

Namens deze commissie,   
Dineke Rohaan, Gerry van Berkum,  

Jan Flokstra en Herman Lammersen 
 

 

 
 
ZOMERAVOND ONTMOETINGEN  
U bent van harte welkom bij de zomeravond ontmoetingen bij de 
gedenksteen van Thomas a Kempis op de Agnietenberg bij begraafplaats 
Bergklooster.  
Dit jaar zijn er drie ontmoetingen, maar als dit blad uitkomt is de 
bijeenkomst van 25 juni al geweest. De volgende ontmoetingen zijn op 
zaterdag 2 juli en 9 juli. 
 
De sprekers kiezen een passage uit het boek “De Navolging van Christus” 
van Thomas a Kempis en geven een korte beschouwing over de gekozen 
tekst. Het geheel wordt omlijst door muziek.  
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Zaterdag 2 juli om 20.00 uur 
Spreker: Helène Evers, predikant Sionskerk 
Muziek: Jeroen van Dijk, cello en Maaike Gerritsen, viool 
  
Zaterdag 9 juli 20.00 uur 
Spreker:  André van Boven, diaken parochie Thomas a Kempis 
Muziek: Domini Cantus o.l.v. Rene  van Breukelen 
 
Na afloop is er gelegenheid tot ontmoeting en napraten bij koffie en thee 
bij het museum Thomas a Kempis. 
Het museum ligt ongeveer 100 meter van de gedenksteen en is dan ook 
open en gratis te bezoeken. 
 
Om de kosten van koffie en organisatie te dekken, wordt een vrijwillige 
bijdrage gevraagd. 
Er zijn voldoende zitplaatsen aanwezig. 
 
 
MICHAËLSVIERINGEN GROTE KERK ZWOLLE 
AANVANG 19.00 UUR 
De lezingen in deze periode zijn gekozen uit de Handelingen der 
apostelen. Een boek met goed vertelde spannende gebeurtenissen, 
reizen en krachtige verdedigingen van de handelwijze van apostelen en 
zendelingen. 
 

3 juli:         ds. Evert Jonker  
10 juli:      zomervesper  ds. Anneke van der Velde 
 

Geen vieringen op 17, 24, 31 juli en 7 augustus. 
 

14 augustus: zomervesper ds. Henk Mijnders 
21 augustus: zomervesper ds. Ad Geerling 
28 augustus: zomervesper ds. Cor Baljeu - ‘Regenboog’ 
 

Christa van Stappen 
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COLLECTE-OPBRENGSTEN 
Opnieuw zijn voor de verschillende collecten van januari, februari zijn nog 
extra bedragen ontvangen, voor een totaalbedrag van € 100,00.  
In de administratie zijn die bij de eerder vermelde opbrengsten geboekt. 
Hieronder de opbrengsten van de collecten vanaf 1 mei t/m 12 juni 2022.  
 
01-05  Diaconie  € 206,82 
01-05  Jeugd  € 148,88 
08-05  ZWO / Kerk in Actie Nigeria  € 273,95 
08-05  Kerk  € 196,50 
15-05  Kerk  € 129,30 
15-05  Diaconie / Stichting Hart voor Zwolle  € 168,45 
22-05  Diaconie / Vakantie met aandacht  € 172,45 
22-05  Kerk  € 144,45 
29-05  Kerk  € 203,90 
29-05  Jeugd  € 118,10 
31-05  Lezing “Helpen bij rouw en verlies”  € 362,16 
05-06  ZWO en Diaconie / Zuid Afrika  € 339,25 
12-06  Diaconie / ‘Er is Hoop’ Eetcafé Zwolle  € 268,42 
12-06  Kerk  € 238,70 
 

Hartelijk dank voor uw bijdragen, klein of groot: alles is welkom om ons 
kerkenwerk te doen! 
 

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. “Hoofdhofgemeente inzake 
collectebonnen”, waarna u de bonnen krijgt thuisbezorgd.  
Levertijd is maximaal 3 weken. 

 
Kernteam Beheer en Financiën, 

Gerard Gerritsen 
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’T LIEFST 

 

’t Liefst lig ik languit in ’t gras 

op mijn rug naar de wolken te staren 

en te peinzen waarheen ze varen 

en vanwaar ze gekomen zijn 

‘k ben zo dicht bij mezelf 

en zo klein 

en de weg naar de hemel omhoog lijkt zo open 

maar ik weet geen manier om naar boven te lopen 

 

in mijn glimlach begint er een antwoord te dagen 

want een kind wordt heus wel gedragen 

 

Uit: Horizon van Joke Verweerd 
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AGENDA 
03-07  Michaëlsviering                    19.00 uur 
06-07  Open Kerk                 15.00-17.00 uur 
10-07  Overstapdienst               09.30 uur 
10-07  Michaëlsviering/Zomervesper             19.00 uur 
13-07  Open Kerk               15.00-17.00 uur 
20-07  Open Kerk                  15.00-17.00 uur 
27-07  Open Kerk              15.00-17.00 uur 
 
03-08  Open Kerk              15.00-17.00 uur 
10-08  Open Kerk              15.00-17.00 uur 
14-08  Michaëlsviering/Zomervesper              19.00 uur 
17-08  Open Kerk              15.00-17.00 uur 
21-08  Michaëlsviering/Zomervesper           19.00 uur 
24-08  Open Kerk              15.00-17.00 uur 
28-08  Michaëlsviering/Zomervesper          19.00 uur 
31-08  Open Kerk              15.00-17.00 uur 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KOPIJ DE HOOFDHOF 

Het volgende kerkblad verschijnt op 1 september 2022 en bevat 

gegevens over de maand september 2022.  

 

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

8024 CA, tel. 45 47 233 tot uiterlijk maandag 22 augustus 2022. 

 
 

De redactie verzoekt u vriendelijk uw berichten schriftelijk in te leveren 

via e-mail: jaapwagteveld@hotmail.com 
 

mailto:jaapwagteveld@hotmail.com

