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DE HOOFDHOF BERKUM 

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

       Boogmakerstraat 27, 8043 AP Zwolle 

       dsmarijnrohaan@gmail.com     tel.     06-11739149  

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. 06-12046348. 

 

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 2 april    Palmzondag 
9.30 uur       ds. Jaap van Slageren 
Organist       Robert Helder 
Muzikale medewerking  Eritrese muziekgroep 
1e Collecte      PKN: Jongeren: Nederland speelt Sirkelslag 
2e Collecte       Voor de Jeugd  
Jeugd       Oppasdienst en Kindernevendienst 

 
Donderdag 6 april   Witte Donderdag - Maaltijd van de Heer 
19.30 uur      ds. Marijn Rohaan 
Organist       Jan Post 
 
Vrijdag 7 april    Goede Vrijdag 
19.30 uur      ds. Marijn Rohaan 
Organist       Robert Helder 
Muzikale medewerking  Amicanto 
15.00 uur Berkumstede Maaltijd van de Heer 

ds. Jaap van Slageren  
Organist       Robert Helder 
 
Zaterdag 8 april    Stille Zaterdag 
21.00 uur      ds. Marijn Rohaan 
Muzikale medewerking  Chr. Mannenkoor Zwolle o.l.v. Johan Smit 
Organist/vleugel    Wietse Ouwejan 
Cello        Elisabeth Haase 
 
Zondag 9 april    Eerste Paasdag 
9.30 uur       ds. Marijn Rohaan 
Organist       Gert de Jong 
Muzikale medewerking  Eric Westerink, trombone 
1e Collecte  Voor de Diaconie / Diaconale Stichting  

Gevangenenzorg Zwolle 
2e Collecte      Voor de Kerk 
Jeugd       Oppasdienst en Kindernevendienst 
 
 
 

http://www.kerkdienstgemist.nl/


4 
 

 

Zondag 16 april   
9.30 uur       ds. Ale Pietersma 
Organist       Robert Helder 
1e Collecte       Voor de Kerk 
2e Collecte      Voor de Diaconie 
Jeugd       Oppasdienst en Kindernevendienst 

 

Zondag 23 april   
9.30 uur       ds. Anne Zweers  
Organist       Gert de Jong 
1e Collecte       Voor de Diaconie / Oost-Europa Commissie 
2e Collecte      Voor de Kerk 
Jeugd       Oppasdienst en Kindernevendienst 
 

Zondag 30 april   
9.30 uur       ds. Ale Pietersma 
Organist       Robert Helder 
1e Collecte       Voor de Kerk 
2e Collecte Voor de Diaconie / Stichting Eetcafé ‘Er is 

Hoop’ 
Jeugd       Oppasdienst 
 

 

BIJZONDERE DIENST OP ZONDAG 2 APRIL  
Op die zondag heb ik het voorrecht in de dienst in de Hoofdhof voor te 
gaan met de inbreng van jongeren van de Eritrese Orthodoxe Kerk. Die 
heb ik leren kennen tijdens mijn kosterdienst in de Oosterkerk waar zij 
elke zaterdag samenkomen om te leren, te zingen en te mediteren. Een 
afspraak om zo’n dienst op 27 november 2022 te houden, kon helaas op 
het laatste moment niet doorgaan. Maar op nadrukkelijk verzoek van 
deze jongeren zal het er nu wel van komen.  
 

De bedoeling is dat we deze zondagsdienst, die volgens hun kalender 
nog in de lijdenstijd valt, samen met collega-koster van de Eritrese 
jongeren Oosterkerk, zorgvuldig gaan voorbereiden. Het zal de vorm 
van een gewone kerkdienst krijgen met liederen, lezingen en gebeden 
etc. Daartussendoor zullen de jongeren een aantal liederen in hun eigen 
taal ten gehore brengen, waarvan de vertaling op de beamer te zien zal 
zijn. Datzelfde geldt voor de verhalen die verteld zullen worden.  
 

We hopen op een warme belangstelling voor deze bijzondere dienst en 
dat de Eritreeërs zich hier bij ons welkom zullen voelen. 

 Jaap van Slageren 
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OPSTANDING 
 

Getrouwe God, 
wij wennen er nooit aan, 
van z’n levensdagen niet, 

aan de dood. 
 

Maar dit is onze troost, 
het kruis van Jezus, 

is het middelpunt van ons leven, 
het middelpunt van de wereld. 

 
De raadsels van ons lijden, 

komen tezamen 
in het geheimenis van Goede Vrijdag. 

 
Onze duisternissen 

komen tezamen 
in de nacht van Golgotha. 

 
U hebt geroepen: er zij licht! 

en er was licht 
op de eerste dag van de wereld, 
op de eerste dag van de week, 

Jezus stond op uit de dood. 
 

Wij danken U 
voor het wonder van de Paasmorgen 

en bidden U 
om tegenwoordigheid van Geest, 

dat wij zien en beleven: 
niet de dood 

heeft het laatst woord 
maar Jezus Messias, 

zijn verzoenend sterven, 
zijn heerlijke verrijzenis! 

 
Jaap Zijlstra / Inkeer 
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BIJ DE DIENSTEN 
Gastpredikanten 
Ds. J. van Slageren uit Zwolle/Berkum, tel. 452 93 53, zal zondag 2 april 
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.  
 

Op de zondagen 16 en 30 april a.s. hoopt ds. Ale Pietersma (1948) uit 
Zwolle, tel. 454 33 81, voor te gaan. Ds. Pietersma was tot zijn 
emeritaat, april 2013, voorganger van de Open Kring in Stadshagen. Hij 
heeft eveneens de gemeenten Dirkshorn en Veenendaal gediend.  
 

Ds. Anne Zweers (1960) uit Zwolle, tel. 423 10 74, kunt u zondag 23 
april a.s. als predikant verwachten. Ds. Zweers heeft de gemeenten 
Bolsward en Zwolle (in gedeeltelijke dienst) gediend. Vanaf 1 november 
2000 tot april 2022 was ds. Zweers predikant met een bijzondere 
opdracht: hij was luchtmachtpredikant. Sinds juni 2022 is hij een aantal 
dagen per week werkzaam als geestelijk verzorger in het Isala 
Ziekenhuis. 

Kerkelijk Bureau / Klazien Helder 
 

JEUGD-/JONGERENWERK 
De tweede seizoenshelft voor het Jeugd-
/Jongerenwerk is weer van start gegaan. 
Afgelopen maand hebben we wat kaarsjes 
aangestoken op tafel en met elkaar een 
spelletje Keezen gespeeld. Een gezellige 

activiteit waarbij het op het laatste moment aankomt op samenwerking. 
 

Voor 23 april a.s. staat een Escape Tour op de planning. In onze mooie 
Hanzestad Zwolle zal de Escape Tour starten bij de Peperbus. Aan de 
hand van vragen beantwoorden en door opdrachten te voltooien 
proberen we de geheime uitgang te vinden. Dit alles binnen 2 uur.  
Na afloop zullen we gezamenlijk afsluiten bij Grand café Het Wijnhuis.  
 

Lijkt het je leuk en gezellig om in een groepje van ca. 4 personen Zwolle 
op een andere manier te ontdekken, je hersenen te laten kraken en 
ondertussen je mede-kerkgangers in een andere habitat te leren 
kennen? Dan kun je je opgeven tot uiterlijk 16 april 2023.  
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Mail naar Hannah van Veen-Gerritsen (hannah.gerritsen@gmail.com) of 
vul de lijst in die in de hal van de kerk ligt.  
We verzamelen bij de Peperbus, maar eventueel kan ook een groep 
vanuit Berkum die kant op fietsen. We stallen onze fietsen achter de 
Grote Kerk. De Escape Tour zal ’s middags plaats vinden rond 13.00 
uur. Hopelijk tot dan!  

Groetjes, Hannah van Veen-Gerritsen 
 

VAN DE DIACONIE 
In de maand april doet de diaconie een beroep op u voor de volgende 
collectes: 
 

Zondag  9 april a.s./ Diaconale Stichting Gevangenenzorg Zwolle (DSG) 
De eerste collecte op deze zondag is bestemd voor genoemde stichting. 
De Diaconale Stichting Gevangenenzorg Zwolle (DSG) stelt zich ten 
doel om (ex-)gedetineerden ondersteuning te bieden vanuit het netwerk 
van kerken en organisaties in de regio Zwolle. 
DSG Zwolle werkt zowel binnen  als buiten de gevangenis. Op die 
manier wil ze verbinding leggen tussen de vraag van de gedetineerden 
en het aanbod van buiten. 
Er wordt naar gestreefd om de (ex-)gevangenen, die in de regio Zwolle 
wonen, zoveel mogelijk in contact te brengen met bestaande overheids-
instanties en maatschappelijke organisaties. 
 
Zondag 16 april a.s. / Eigen Diaconie 
 

Zondag 23 april a.s. / Oost-Europa Commissie 
Vanuit Zwolle is er aandacht voor projecten in Oost-Europa. Hierover 
hebt u kunnen lezen in het mededelingenblad van afgelopen maart. 
 
Zondag 30 april a.s. / Stichting Eetcafé ‘Er is Hoop’ 
Deze stichting zet zich in voor Zwollenaren. Wekelijks kookt een groep 
vrijwilligers een warme maaltijd voor ongeveer vijftig mensen in Zwolle. 
De bezoekers zijn Zwollenaren met een smalle beurs of inwoners die 
leven aan de rand van de samenleving. De vrijwilligers hebben altijd een 
luisterend oor. Het evangelie is de basis. 
Het eetcafé valt onder verantwoordelijkheid van de samenwerkende 
kerken in Zwolle en vindt plaats in de WRZV -hallen. 
Graag willen we als diaconie een steentje bijdragen. 
 

Namens de Diaconie, 
Miny Veenema, tel. 06-48945700 

mailto:hannah.gerritsen@gmail.com
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VERANTWOORDING DIACONIE 
Uw Diaconie heeft op 15 januari jl. o.a. een collecte gehouden ten 
behoeve van het Steunfonds Bartimeüs; deze collecte gaf een 
opbrengst te zien van € 221,20. Zoals eerder aangegeven kon dit nog 
met € 1,00 verhoogd te worden, zodat de totale opbrengst, zoals 
vermeld in de vorige verantwoording, kon worden vastgesteld op resp.  
€ 222,20. Echter vanwege nagekomen giften blijkt de opbrengst nu       
€ 262,20 te bedragen, en is € 350,00 naar dit doel overgemaakt. 
 
In de verantwoording opgenomen in het maart nummer van onze 
Hoofdhof, is meegedeeld dat er op 29 januari jl. zowel tijdens de 
ochtenddienst in de Hoofdhof, als 's middags in Berkumstede, een 
Avondmaalcollecte is gehouden met als bestemming de Voedselbank in 
Zwolle. Op dat moment was bekend dat de opbrengst € 429,60 
bedroeg. Naar aanleiding van nagekomen giften is uiteindelijk € 584,60 
overgemaakt naar de Voedselbank in Zwolle. 
 
Eveneens is in dezelfde verantwoording verslag gedaan van het feit dat 
er door uw Diaconie op 12 februari jl. ook een collecte gehouden is voor 
Stichting Present in Zwolle. Volgens de op dat moment bekende 
gegevens was de opbrengst voor dit doel € 198,85, dit bedrag is nu 
uitgekomen op € 212,85 wegens nagekomen giften, en dus is er nu         
€ 350,00 overgemaakt naar deze Stichting. 
 
Voor wat betreft de inzameling voor het doel "De Hoofdhof Helpt", is in 
het maartnummer een bedrag genoemd van € 2.715,00. Voor dit doel is 
wederom een gift ontvangen van € 500,00, zodat er op dit moment een  
bedrag is ontvangen van € 3.215,00.  
 
In het maartnummer werd ook vermeld dat op zondag 19 februari is 
gecollecteerd voor uw eigen Diaconie. Het doel was geld in te zamelen 
voor de slachtoffers die getroffen zijn door de aardbevingen in Turkije en 
Syrië. Volgens opgave van de penningmeester van de Kerk was er op 
dat moment via de bankrekening van de Kerk inmiddels een bedrag 
ontvangen van € 345,00. Ook was voor dit doel een gift  van € 50,00 
ontvangen, zodat het voorlopige bedrag op € 395,00 kon worden 
vastgesteld. Door ondergetekende werd aangegeven dat de opbrengst 
van de  collecte die in de kerk gehouden was nog niet bekend was, 
maar dat geprobeerd zou worden het eindbedrag te vermelden in het 
april-nummer van onze Hoofdhof.  
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Welnu, de opbrengst van deze collecte is € 860,60 en het totaal aan 
giften is gestegen tot € 605,00, zodat het ingezamelde bedrag nu kan 
worden vastgesteld op € 1.465,50.  
Diaconie en ZWO hebben gezamenlijk besloten dit bedrag te verhogen 
tot € 2.500,00. 
 
Zoals bij u bekend, is het gebruikelijk, dat wanneer het een bestem-
mingscollecte betreft, de opbrengst wordt afgerond tot € 350,00 en dit 
bedrag  naar de betreffende bestemming wordt overgemaakt.  
 
Terugkijkend op deze verantwoording mag ook nu weer worden 
geconcludeerd dat u uw Diaconie, opnieuw,  voorziet van de middelen 
om haar taak te blijven vervullen, en om te zien naar elkaar, zowel 
dichtbij als ver weg wanneer de situatie daarom vraagt. Heel veel dank 
voor uw niet aflatende steun. 

Met vriendelijke groet,  
Jan Visscher, penningmeester 

 
UIT DE GEMEENTE 
Als kerkenraad hebben we de toerusting van Areopagus rond het boek 
‘Dialoog, dans en duel’ afgerond. We zitten nog middenin het proces 
van bezinning waarin Anne Zweers ons als gemeente begeleidt. Het nut 
en de noodzaak daarvan wordt ons steeds duidelijker.  
Sinds corona is het gemeenteleven kleiner geworden en de gemeente 
weer een aantal jaren ouder. Het is helpend als we onze 
gemeentestructuur daar op aanpassen. Toch blijkt veranderen nog niet 
zo eenvoudig te zijn. Maar er is genoeg gedeeld vertrouwen om die 
stapjes samen te zetten. Heel blij zijn we dat parallel aan dat proces 
achter de schermen gewerkt wordt aan het project over de Midden-
Generatie.   
  

Meeleven met 
We denken aan de mensen die geopereerd zijn, of binnenkort zullen 
worden. We voelen ons verbonden met degenen die spannende tijden 
hebben doorstaan, en zijn dankbaar met hen die goed nieuws hebben 
gekregen.  
 
Het is bijzonder hoeveel kaarten er gestuurd worden binnen de 
gemeente. Na ons 12,5 jarig huwelijksjubileum hebben Hans en ik ook 
ervaren hoe bijzonder dat is. Heel veel dank aan iedereen die aan ons 
gedacht heeft!  
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Heel mooi zijn ook de verhalen die ik hoor van bijbelgroepjes in de 
gemeente. Groepjes mensen die al jarenlang met elkaar onderweg zijn 
en geloof en van alles in het leven met elkaar delen.  
Hebt u ook behoefte aan zo’n groepje samen met anderen? Laat het mij 
(ds. Marijn) weten, dan kijk ik hoeveel gedeelde interesse daarvoor is. 
 
Bij het verschijnen van dit Mededelingenblad is de Lees- en 
Gesprekskring voor dit seizoen afgerond. Dank aan allen die daar met 
veel interesse en betrokkenheid aan hebben deelgenomen. 
 
Op 23 maart ging er een tweede groep gemeenteleden naar de 
Glaskunstworkshop, onder leiding van Ab Kasper.  
Dezelfde avond kwam Riemer Roukema in de gemeente vertellen over 
zijn boek ’ ‘s Zondags ga ik naar de kerk - of niet?’ 
 
Bij enkele diensten 
De Passiondienst, die is voorbereid door het Top2000-koor en D-Vote, is 
inmiddels geweest als dit mededelingenblad verschijnt. Ik hoop dat u 
hebt genoten van deze eigentijdse verwerking van het lijdensverhaal 
door een hele grote groep gemeenteleden. Onze midden-generatie is er 
heel intensief mee bezig geweest. En ze zullen er nog lang op kunnen 
teren. 
 
Over de diensten in de Stille Week en Pasen leest u verderop meer. 
 
Vooruitblik in het seizoen 
Met Pinksteren zal onze jeugdband voor de tweede keer spelen. We zijn 
blij met de muzikale manier waarop jonge mensen hun geloof 
uitdrukken! Daar ligt een belangrijke verbinding.  
 
Het is ook fijn dat de groep van de Verdiepende Geloofsgesprekken zelf 
een vervolg zal geven aan hun avonden. Gespreksgroepen zijn een 
tweede belangrijke manier van geloof-beleven van jonge mensen.  
Onze gemeente is uitgewaaierd over allerlei gemeente-activiteiten die 
zich op verschillende momenten van de week afspelen. Het geeft 
energie om die verhalen van elkaar te horen en te lezen. En misschien 
wordt het ook eens tijd voor een  gezellige ontmoetings-borrel voor de 
twintigers, dertigers, veertigers en vijftigers?  
Ik ben erover aan het broeden, binnenkort hoor je meer. 
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Afronding opleiding 
Op 16 maart jl. was de afronding van mijn tweejarige opleiding 
Contextueel Pastoraat. We ontvingen een brief van de opleiders en 
onze certificaten, en maakten een groepsfoto om de mooie reis die we 
met elkaar hebben afgelegd vast te leggen. 
 

 
 

Inge Hoek, voorzitter van de Stichting Contextueel Pastoraat sprak ons 
toe met goede woorden: contextueel pastoraat is meer dan een manier 
van kijken, of van verbindende vragen stellen, het is een manier van 
zijn.  
 
Wie kennis heeft genomen van 
het gedachtegoed van Ivan 
Boszormeny - Nagy, is in het 
kleine dagelijkse leven een 
andere mens geworden. 
 
Ik ben blij dat we met een 
prachtige groep predikanten en 
geestelijk verzorgers uit allerlei 
beroepsvelden (van verpleeg-
huis tot justitie, van defensie tot 
gemeente en hospice) deze 
leerzame weg hebben afgelegd.  
En dat er door de afronding ook weer meer ruimte is vrijgekomen.  
Dank aan mijn familieleden en aan u als gemeente, die deze opleidings-
investering in mij mede mogelijk hebben gemaakt. 
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Stille Week en Pasen! 
In de Stille Week gaan we de weg van het lijden, sterven en de 
opstanding van Jezus.  
Op Palmzondag begint de Stille Week voor de kinderen met de 
mogelijkheid om in de morgendienst een Palmpasenstok te maken.  
’s Middags bij Land van Verwondering horen ze over Pasen: Wat paars 
is, verandert in wit!  
 
Zoals we gewend zijn, zijn er in de Stille Week de diensten op Witte 
Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag, die ons voorbereiden op 
Paasmorgen.  
Een commissie bestaande uit Janneke Jansen, Madeleen Wagteveld, 
Fokje Duursema,  Marten Woudsma, Barend ten Have, Jennifer 
Diepman, Klazien Helder en Marijn Rohaan heeft zich gebogen over de 
voorbereiding van de diensten.  
 
Heel blij zijn we ook met de muzikale medewerking die verleend zal 
worden door onze organisten, Amicanto, het Christelijk Mannenkoor 
Zwolle en Eric Westerink. En door het gelegenheidskoor dat gevormd is 
uit mensen van verschillende koren in onze gemeente. 
 

Janneke Jansen zal weer een liturgische schikking maken bij de dagen 
voor Pasen.  
En op Paasmorgen bent u van harte uitgenodigd om een bloem mee 
te nemen naar de kerk, en deze in het houten kruis te steken.  
Het thema van de Paasdiensten is ‘Verandering’.  
Voorganger in de diensten is ds. Marijn Rohaan en de lectoren verlenen 
hun medewerking. 
 

Overzicht: 
Witte Donderdag: 19.30 uur, Maaltijd van de Heer in de kring 
 

Goede Vrijdag:   19.30 uur, Kruisweg, met zang door Amicanto 
 
Stille Zaterdag:  21.00 uur, Intocht van het Licht en doopgedachtenis, 

met zang door het Christelijk Mannenkoor Zwolle. 
 

Paasmorgen:    een dienst voor de hele gemeente,  
muzikale medewerking door het projectkoor met 
Gert de Jong, orgel/vleugel en Eric Westerink, 
trombone.   
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Bij Goede Vrijdag 
In de dienst van Goede Vrijdag lezen we de kruisweg van Jezus uit het 
Johannesevangelie.  
De woorden worden ondersteund door de beelden van de kruisweg 
geschilderd door Ted Felen.  
Ted Felen (1931-2016) is geboren en opgegroeid in Nijmegen. Hij 
studeerde monumentale kunst met de specialisatie ‘glazenier’ aan de 
Academie voor Beeldende Kunsten te Arnhem.  Deze kruisweg is in de 
barre winter van 1962/1963 door hem geschilderd. Ted Felen toont in de 
verschillende kruiswegstaties de menselijkheid van Jezus, vooral in 
diens ervaring met eenzaamheid, lijden en foltering. 
 

 
 

Extra toelichting verdient de manier waarop Ted Felen Jezus heeft 
afgebeeld na zijn kruisiging. Hij ziet het kruis als een troon, de kruisiging 
is tegelijk een troonsbestijging.  
De gekruisigde Jezus is geen verliezer, maar dé overwinnaar.  
 
De mantel van pijn in de voorgaande staties is door de schilder 
getransformeerd in een koningsmantel. Die hangt achter hem, met in 
het midden reeds het begin van de lichtende gloed van het morgenrood 
dat zich aan de verre einder aandient.  
Pasen wordt al zichtbaar aan het kruis.  
Wie meer wil lezen over de kruisweg, kan terecht op 
www.kruiswegstaties.nl/nl/ted-felen. 

ds. Marijn Rohaan   
 

http://www.kruiswegstaties.nl/nl/ted-felen
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ACTIVITEITEN RONDOM PASEN ICHTHUSKERK 
Wij zijn ook van harte uitgenodigd voor de diensten en 

activiteiten rond Pasen in de Ichthuskerk. 

Dinsdag 28 maart, 19.30 uur  - van Pesach naar Pasen. 
Een verdiepende avond over Pesach.  
 

Dinsdag 4 april, 19.30 uur – Vesperdienst. 
 

Woensdag 5 april – Kruizen bij uiterwaarden Vecht. 
Er staan drie kruizen in de uiterwaarden bij de Vecht.  
Je kunt daar zelf een bezinningswandeling maken. 
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NIEUWS VAN DE GROENE KERK 

 
VOORLICHTINGSBIJEENKOMST  
doelmatig watergebruik voor onze tuinplanten 
Op donderdag 13 april a.s. in Wijkcentrum De Weijenbelt, 20.00 uur.                   
Dit als vervolg op ons project ‘Regenwateropvang’.  
Dit project is binnenkort afgewerkt. Het Waterschap Drents- Overijsselse 
Delta verstrekte hierbij een belangrijke bijdrage.  
 Mede hierdoor hebben wij in Berkum een aantal goede en verschillende 
voorbeelden gekregen, die ook in de toekomst van belang kunnen zijn. 
De volgende fase is – mede in verband met de klimaatsverandering – 
het opgevangen regenwater goed te gebruiken. 
 

Op de voorlichtingsbijeenkomst hopen ondergenoemden hier hun zegje 
over te doen.                    
-  De heer P. Sandmann, leraar plantkunde.                                                                                        
-  De heer G. Lubben, praktisch tuinder, die dit al verschillende jaren 
toepast en soms een waterbesparing van wel 50% kan realiseren.                                                                                  
Wij hopen op een mooie opkomst en een goede bespreking.                      
 

Bij vragen kunt u contact opnemen met H. Lammersen  
h.lammersen@ziggo.nl – tel. 453 47 08 

 

De Commissie Duurzaam Berkum en  
Werkgroep Groene Kerk van De Hoofdhof            

 
THEATERVERSIE ‘GELOOF EN EEN HOOP ZONNEPANELEN’  
Kees Posthumus, al jaren bekend als een sprankelend en boeiend 
verhalenverteller, tevens theatermaker, treedt op woensdag 10 mei a.s. 
op in de Oosterkerk in Zwolle (Bagijnesingel, nabij Turfmarkt).  
 
Hij brengt daar de voorstelling ‘Geloof en een hoop zonnepanelen’, 
samen met multi-muzikant Henk van Glabbeek. 
 
Aanvang 20.00 uur; toegang vrij – vrijwillige bijdrage 
 
Een gezamenlijk initiatief van verschillende (Groene) Kerken in Zwolle 
(Oosterkerk, Adventskerk, Open Kring, Sionskerk, Christelijke 
Gereformeerde Kerk Zwolle, Koningskerk, Dominicanenklooster,  
De Hoofdhof, Evangelisch Lutherse Gemeente) 

mailto:h.lammersen@ziggo.nl
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MUZIEK MET EEN PLUS 
Na het succesvolle concert van het Sallands 
Bachkoor van 19 maart jl. waar meer dan 200 
gasten van mochten genieten, presenteert 
Muziek met een Plus op 23 april a.s. een 

concert met een kleinere setting. 
 

Dan treedt op het Sciolto Trio met een zeer aansprekend programma: 
muziek van Bach t/m Queen met daarbij gesproken woord en een 
filmisch beeldverhaal.  
Het Sciolto Trio verzorgt een programma onder de titel “Gevangen of 
bevrijd?”  
Het trio bestaat uit Bas Egberts op altviool, Thirza van Driel op viool en 
Esther de Boer op cello, alle drie goede bekenden in de concerten van 
Muziek met een Plus. Het concert biedt een aangrijpende reflectie op de 
(recente) geschiedenis. Dat is ook het doel van het trio: het publiek 
meenemen in een innemende muzikale reis. Het programma “Gevangen 
of bevrijd”? belooft een bijzonder concert te worden.  
Natuurlijk bent u van harte welkom. Wij zien ook naar u uit! 
Kaarten te bestellen via www.muziekmeteenplus.nl.  
Toegang € 15,00; livestream: € 10,00; jongeren t/m 16 jr. € 7,50.  
23 april – zalencentrum De Hoofdhof 15.00 uur. 
 

Namens Muziek met een Plus, 

Andries Westerholt, Peter van Zwieten, Peter Bareman,  
Jaap Drupsteen en Jaap Wagteveld 

 
 

ONTMOETINGSCAFÉ 
Onze gezellige en gastvrije jeugdruimte is op de 2e vrijdag van april 
weer beschikbaar voor de laatste bijeenkomst in dit seizoen van het 
Ontmoetingscafé.  
Dus openen we op 

vrijdag 14 april vanaf 21.00 uur 
de deuren van de Hoofdhof.  
 

U en jij bent dan weer van harte welkom voor een praatje en een 
drankje. 
Adrie en Kees Willemstein zijn deze keer het gastechtpaar. 
Zij zien u daar graag. Noteer maar vast in uw agenda. 
 

Namens de gastechtparen, 
Kees Willemstein, tel. 4542027 

http://www.muziekmeteenplus.nl/
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HOOFDHOF – OPEN KERK 
Elke woensdagmiddag 15.00-16.30 uur.      
WELKOM IN DE HOOFDHOF om elkaar te 
ontmoeten, kunst te bekijken, muziek te 
luisteren of een kaarsje aan te steken.  

Rooster voor de maand april 2023 (onder voorbehoud)                     
05-04-2023  Creatieve Puzzeltocht  in de ontmoetingsruimte met 

plaatsnamen raden. 

 Op het orgel en de vleugel spelen: Ton Wismeijer en 

Helmus Visscher; de gevleugelde vrienden. 

12-04-2023  Creatieve Puzzeltocht  in  de ontmoetingsruimte met 

plaatsnamen raden.   

  Op het orgel en de vleugel: Ton Wismeijer en Helmus 

Visscher; de gevleugelde vrienden. 

19-04-2023  Creatieve Puzzeltocht in de ontmoetingsruimte met 

plaatsnamen raden. 

  Op het orgel speelt Wim de Just uit Raalte. 

26-04-2023  Creatieve Puzzeltocht in de ontmoetingsruimte met 

plaatsnamen raden. 

  Op het orgel speelt: Leo van den Boomgaard. 
 

 
 

LOOPJONGEN  
 

De loopjongen van Jeruzalem 
heeft aan den lijve ondervonden 

dat zijn last licht is 
en zijn juk zacht. 

Hij met zijn ezelsoren 
en zijn ezelsbegrafenis. 

Het ruiterlijke paard, 
de hoogwaardige kameel, 

zij komen er niet aan te pas. 
De hoge eer valt te beurt 
aan een armzalige ezel. 

Palmtakken vallen hem te voet. 
Gezegend is hij 

die komt in zijn grauwe pak, 
de lastdrager van de Heer. 

 

Jaap Zijlstra 
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COLLECTE-OPBRENGSTEN 
Hieronder de opbrengsten van collecten vanaf 5 februari t/m  
14 maart 2023 die bij de administrateur van de Kerk zijn binnen- 
gekomen: 
 

05-02  ZWO / Kerk in Actie / Pakistan  € 215,30 
05-02  Jeugd  € 122,50 
12-02  Kerk  € 190,20 
12-02  Diaconie / Stichting Present Zwolle  € 198,85 
19-02  Diaconie / Actie 555  € 860,60 
19-02  Kerk  € 172,30 
26-02  Kerk  € 158,10 
26-02  Diaconie / Stichting Hart voor Zwolle  € 167,20 
05-03  ZWO / Kerk in Actie / Palestina  € 132,50 
05-03  Jeugd  € 113,20 
12-03  Diaconie / Stichting 't Hoefijzer Zwolle  € 181,15 
12-03  Bloemen  € 136,20 
14-03  Koffie  €  34,40 
 
In deze periode is nog een gift voor de kerk ontvangen € 200,00. 
 
Hartelijk dank voor alle bijdragen! 
 
Collectebonnen 
Collectebonnen zijn verkrijgbaar in vellen van 20 bonnen á € 2,00          
(€ 40,00), 20 bonnen á € 1,00 (€ 20,00) en van 20 bonnen á € 0,50       
(€ 10,00). Graag opgave van het aantal vellen per waarde. 
 
Bestellingen vanaf € 50,- door overboeking op de Rabobankrekening 
van de kerk: IBAN: NL50 RABO 0313.5432.16 t.n.v. “Hoofdhofgemeente 
inzake collectebonnen”, waarna u de bonnen krijgt thuisbezorgd. 
 
GEBRUIK VAN DE HOOFDHOF: RESERVEREN! 
Iedereen die gebruik wil maken van ruimte in De Hoofdhof, dient tevoren 
bij onze beheerder (hoofdhof@gmail.com) te controleren of er ruimte 
beschikbaar is en vervolgens te reserveren 
 

Kernteam Beheer en Financiën, 
Gerard Gerritsen 

 

mailto:hoofdhof@gmail.com
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MICHAËLSVIERINGEN april 2023 Grote Kerk Zwolle 
2 april 19.00 uur Michaëlsviering Palmzondag Psalm 22,  

voorganger ds. Jan Doelman 
7 april 22.00 uur  Goede Vrijdag, Kruismeditatie 

De Michaëlscantorij o.l.v. Eugène van Bohemen 
zingt de Via Crucis van Franz Liszt 
Organist/pianist: Toon Hagen 
Voorganger is ds. Jan Doelman 

9 april  17.00 uur   Zondag Eerste Paasdag.  
Een Michaëlscantateviering. In deze viering voeren 
solisten, de Michaëlscantorij, het Michaëlscantate-
koor en Musica Michaelis o.l.v. Toon Hagen de 
cantate’ Erfreut euch, ihr Herzen’ (BWV 66) uit van 
Johan Sebastiaan Bach.  
Solisten: Alt- Esther de Vos, Tenor- William Knight, 
Bas- Daniël Mostert  
Voorganger is ds. Jan Doelman 

16 april 17.00 uur Michaëlsviering Vesper  
voorgangers Robert Kanning en Harry Steenbergen  

23 april  17.00 uur Michaëlsviering met cantorij  
voorganger ds. Iemke Epema  

30 april  17.00 uur Michaëlsviering Vesper 
voorganger ds. Evert Jonker 

 
Alle vieringen muzikaal begeleid door Toon Hagen m.m.v. enkele 
zangers van de Michaelscantorij, tenzij anders vermeld. 
 

Christa van Stappen 
 
 
 

                  DUURZAME TIP 
                       Uitnodiging  

Komt u ook naar de voorlichtingsavond over  
doelmatig watergebruik voor tuinplanten? 

 
Donderdag 13 april a.s.  
Wijkcentrum De Weijenbelt 
aanvang 20.00 uur 
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AGENDA 
02-04  Land van Verwondering, Jeugdruimte      15.00-16.15 uur 
02-04  Michaëlsviering/Palmzondag, Grote Kerk       19.00 uur 
05-04  Open Kerk                   15.00-16.30 uur 
07-04  Michaëlsviering, Goede Vrijdag, Grote Kerk       22.00 uur 
09-04  Michaëlsviering, Cantate, Grote Kerk         17.00 uur 
11-04  Vraagmoment voor gemeenteleden aan de voorzitter 

Kerkenraad                   19.00-19.30 uur 
11-04  Kerkenraadsvergadering, de Hoofdhof        19.30 uur 
12-04  Open Kerk                   15.00-16.30 uur 
13-04  Voorlichtingsbijeenkomst watergebruik, de Weijenbelt  20.00 uur 
14-04  Ontmoetingscafé, Jeugdruimte de Hoofdhof       21.00 uur 
16-04  Jeugdkerk, de Hoofdhof             09.30 uur 
16-04  Michaëlsviering, Grote Kerk            17.00 uur 
19-04  Open Kerk               15.00-16.30 uur 
23-04  Jeugdwerk / Escape Tour Zwolle, bij Grote Kerk   plm. 13.00 uur 
23-04  Muziek met een Plus, de Hoofdhof          15.00 uur 
23-04  Michaëlsviering met cantorij, Grote Kerk        17.00 uur 
26-04  Open Kerk               15.00-16.30 uur 
30-04  Michaëlsviering/Vesper, Grote Kerk         17.00 uur 
 
 
10-05  Geloof en een hoop zonnepanelen, Oosterkerk      20.00 uur 

 
 
 

 

KOPIJ DE HOOFDHOF 

Het volgende kerkblad verschijnt op 4 mei 2023 en bevat gegevens over 

de maand mei 2023.  

 

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

8024 CA, tel. 45 47 233 tot uiterlijk maandag 24 april 2023. 

 
 

De redactie verzoekt u vriendelijk uw berichten schriftelijk in te leveren 

via e-mail: jaapwagteveld@hotmail.com 
 

 

mailto:jaapwagteveld@hotmail.com

