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DE HOOFDHOF BERKUM
predikant:

ds. J.M. Rohaan-Bisperink,
Boogmakerstraat 27, 8043 AP Zwolle
dsmarijnrohaan@gmail.com
kerkelijk bureau: mw. K. Helder-Corporaal,
Erasmuslaan 29, 8024 CT Zwolle
phelder@home.nl
kerkgebouw:
Kerkweg 26, 8024 AN Zwolle
hoofdhof@gmail.com
koster:
mw. T. van Well,
Aureliavlinder 36, 8016 HB Zwolle
scriba:
dhr. J. Wagteveld,
Eikenlaan 37, 8024 CA Zwolle
jaapwagteveld@hotmail.com
administrateur: dhr. W. van der Meulen,
w.meulen@home.nl
internet:
www.hoofdhof.nl
geestelijke verz.
Berkumstede:
dhr. B. Dingjan

tel.

06-53203778

tel.
tel.

453 30 84
453 50 45

tel.

421 47 06

tel.
tel.

454 72 33
06-18441966

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. 3374740.
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
Collectebonnen:
PGB De Hoofdhof
Voor de Diaconie:
Diaconie PGB De Hoofdhof
Voor de ZWO:
Diaconie Geref.Kerk De Hoofdhof
o.v.v. Voor de ZWO
Voor de Jeugd:
PGB De Hoofdhof
o.v.v. Voor het Jeugdwerk

NL71 RABO 0377 3508 93
NL50 RABO 0313 5432 16
NL58 RABO 0387 3804 42
NL05 RABO 0373 7109 92
NL71 RABO 0377 3508 93
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KERKDIENSTEN
Online diensten* en aanwezige gemeenteleden
Zondag 20 december
9.30 uur
Organist
Zang
Ouderling van dienst
Lector
1e Collecte
2e Collecte
Beamerdienst
Jeugd

Vierde zondag van Advent
Mw. D. Lips
Jan Post
Amicanto
Jaap Wagteveld
Wiepkje Mensink
Voor de Kerk
Voor de Diaconie
Marjet Zijlstra en Klazien Helder
Kindernevendienst

Donderdag 24 december
21.00 uur Hoofdhof
Organist

Muzikale Kerstnacht
Berkumse Kerken
Robert Helder

Vrijdag 25 december
9.30 uur
Organist
Zang
Muzikale medewerking
Ouderling van dienst
Lector
1e Collecte
2e Collecte
Beamerdienst
Jeugd

Eerste Kerstdag
Ds. J. M. Rohaan
Gert de Jong
Amicanto
Jennifer Diepman op vleugel
Wiepkje Mensink
Ab Kasper
Voor Kerk in Actie /
Vluchtelingen in Griekenland
Voor de Kerk
Marjet Zijlstra en Rens van der Waal
Kindernevendienst

Zondag 27 december
9.30 uur
Organist
Zang
Ouderling van dienst
Lector
1e Collecte
2e Collecte
Beamerdienst

Oudejaarsdienst
Ds. R. Mynkong uit Weesp
Jan Post
Amicanto
Jaap Wagteveld
Marianne Gerritsen
Voor de Diaconie
Voor de Kerk
Tijmen Buijs en Peter van der Waal

4
Zondag 3 januari
9.30 uur
Organist
Zang
Ouderling van dienst
Lector
1e Collecte
2e Collecte
Beamerdienst

Mw. D. Lips
Gert de Jong
Leden van het Hoofdhofkoor
Madeleen Wagteveld
Marianne Gerritsen
Voor de Kerk
Voor de Jeugd
Klazien Helder en Ties van der Waal

Zondag 10 januari
9.30 uur
Organist
Zang
Ouderling van dienst
Lector
1e Collecte
2e Collecte
Beamerdienst
Jeugd

Ds.J.M. Rohaan
Robert Helder
Leden van het Hoofdhofkoor
Fokje Duursema
Alice Tanis
Voor de Diaconie / Stichting Present Zwolle
Voor de Bloemen
Marjet Zijlstra en Rens van der Waal
Kindernevendienst

Zondag 17 januari
9.30 uur
Organist
Zang
Ouderling van dienst
Lector
1e Collecte
2e Collecte
Beamerdienst
Jeugd

Ds. B. Gras uit Zuidwolde
Jan Post
Leden van het Hoofdhofkoor
Wiepkje Mensink
Hanna van der Waal
Voor de Kerk
Voor de Diaconie
Klazien Helder en Tijmen Buijs
Kindernevendienst en Jeugdkerk

Zondag 24 januari
9.30 uur
Organist
Zang
Ouderling van dienst
Lector
1e Collecte
2e Collecte
Beamerdienst
Jeugd

Viering Heilig Avondmaal
Ds. R. Nieuwkoop uit Zwolle
Robert Helder
Leden van het Hoofdhofkoor
Jaap Wagteveld
Wiepkje Mensink
Voor de Diaconie / Stichting Hart voor Zwolle
Voor de Kerk
Niek Aaldenberg en Peter van der Waal
Kindernevendienst
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Zondag 31 januari
9.30 uur
Organist
Zang
Ouderling van dienst
Lector
1e Collecte
2e Collecte
Beamerdienst
Jeugd

Ds. A. Pietersma uit Zwolle
Gert de Jong
Leden van het Hoofdhofkoor
Desiree Lips
Ab Kasper
Voor de Kerk
Voor de Diaconie
Rens van der Waal en Tijmen Buijs
Kindernevendienst

*Online diensten worden uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl
COLLECTE KERST 2020
Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland
Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig
eten. Zo wachten duizenden bange kinderen in
Griekse vluchtelingenkampen op de winter die
komt. De situatie in de vluchtelingenkampen is mensonwaardig.
Veel mensen bivakkeren noodgedwongen in fragiele, zelfgemaakte
bouwsels die wegwaaien als er veel wind staat.
Medische zorg is er nauwelijks, ook niet voor zwangeren, pasgeboren
baby’s en chronisch zieken.
Er is geen hulp voor getraumatiseerden. Het is er onveilig en er is veel
geweld tussen verschillende bevolkingsgroepen.
Via partnerorganisaties helpt Kerk
in Actie vluchtelingen in Griekenland. Bij aankomst worden ze
welkom geheten, krijgen ze
voedsel en water en een pakketje
kleding. Ook krijgen ze informatie
over hun procedure en hulp bij het
aanvragen van documenten.
Kinderen krijgen les op een veilige
plek buiten het kamp. Onderwijs geeft kwetsbare kinderen structuur.
Waar mogelijk worden vluchtelingen geholpen naar een betere plek.
Kom in actie! Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland!
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!
Namens de ZWO-Commissie, Ineke Neuteboom-Visser
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BIJ DE DIENSTEN
Gastpredikanten
Mevrouw Desiree Lips-Makken, tel. 06-42841201, zal de diensten van
de zondagen 20 december en 3 januari a.s. leiden. Mevrouw Lips is in
onze gemeente coördinator van het Kernteam Pastoraat. Zij is geboren
op 27 juni 1955.
Zondag 27 december a.s. hoopt ds. René Mynkong voor te gaan. Hij is
geboren en getogen in Kameroen en hij woont sinds het begin van de
21e eeuw in Nederland. Ds. Mynkong is blind geworden in zijn puberteit.
De schuldige is een parasiet die hem besmette waardoor hij
rivierblindheid kreeg. Deze aandoening komt hoofdzakelijk in WestAfrika voor. Hij heeft na een schriftelijke cursus, waarbij zijn vrienden
hem hebben geholpen, met succes het Franse diploma baccalaureaat
gehaald, en daarvoor ook een diploma Nederlands en braille. Daarna
behaalde hij de staatsexamens Nederlands zodat hij toegelaten werd op
de Vrije Universiteit in Amsterdam waar hij theologie studeerde. In
november 2013 rondde hij zijn studie met succes af en gaat hij voor in
diensten van de Protestantse Kerk in Nederland en ook in diensten van
de Waalse gemeenten in Nederland. Momenteel is hij werkzaam bij de
Gemeente Bussum bij de dienst Informatie en Voorlichting. Hij volgt nog
een opleiding voor een ambtelijke carrière. Ds. Mynkong woont in
Weesp, waar hij ook lid is van de kerkenraad. Hij is gehuwd en het gezin
telt drie kinderen.
Op zondag 17 januari a.s. kunt u mevrouw ds. Betty Gras uit Zuidwolde,
tel. 0528-854 488, als predikant verwachten. Zij is sinds september
2012 verbonden aan de Ontmoetingskerk in Zuidwolde en heeft
daarvoor de gemeente Wormerveer gediend.
Ds. Gras is geboren op 20 juli 1978.
Zondag 24 januari a.s. hoopt ds. M.B. Nieuwkoop uit Zwolle, tel. 465 01
55, de dienst te leiden. Ds. Nieuwkoop heeft de gemeenten Balk en
Zwolle gediend. Hij is sinds april 2005 met emeritaat. Ds. Nieuwkoop is
geboren op 8 maart 1943.
Op zondag 31 januari a.s. hoopt ds. Ale Pietersma uit Zwolle, tel. 454 33
81, in de dienst voor te gaan. Ds. Pietersma was tot zijn emeritaat, april
2013, voorganger van de Open Kring in Stadshagen. Daarvoor heeft hij
heeft de gemeenten Dirkshorn en Veenendaal gediend.
De geboortedatum van ds. Pietersma is 9 april 1948.
Kerkelijk Bureau / Klazien Helder
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AMNESTY INTERNATIONAL
Zondag 10 januari 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. 038-3377727 (’s avonds); e-mail fam.neuteboom@mail.com of Miny
Veenema, tel. 038-8519715, e-mail minyveenema@gmail.com.
Doet u mee?
Ineke Neuteboom-Visser
ZENDINGSERFGOEDKALENDER 2021
De Zendingserfgoedkalender 2021 toont afbeeldingen naar het ontwerp
van ds. Khristian Aris Widodo, die als batik zijn uitgevoerd door de
batikstudio in Kalipenten. De studio is een project waar moslims en
christenen samenwerken.
Het thema luidt: ‘Eenheid in verscheidenheid’. Hier verbeeld als het
samen optrekken in een sfeer van tolerantie en wederzijds respect van
volgers van de grote godsdiensten in Indonesië. Eenheid in
verscheidenheid is ook het nationale symbool van de Indonesische
republiek.
Sinds 2015 verschijnt er
elk jaar een Zendingserfgoedkalender.
Kalenders in de traditie van
de vertrouwde MissieZendingskalender (MZK).
De kalender is te bestellen
via de ZWO-commissie
voor de prijs van € 9,00.
U kunt per mail of telefoon
aangeven hoeveel exemplaren u wilt ontvangen.
Opgave tot uiterlijk
20 december. Via mail: fam.neuteboom@mail.com of tel. 038-3377727
(bij geen gehoor: 06 29525659).
Namens de ZWO, Ineke Neuteboom-Visser.
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VAN DE DIACONIE
In de maanden december en januari doet de diaconie een beroep op u
voor de volgende collectes:
Zondag 27 december a.s. / Eigen diaconie
Zondag 10 januari a.s. / 1e Stichting Present Zwolle en 2e de bloemen
Stichting Present Zwolle werkt op diaconaal vlak met diverse kerken in
Zwolle samen. Vanuit de christelijke motivatie geloven ze dat het goed
is om te delen wat je ontvangen hebt.
Deze stichting gelooft dat het leven mooier wordt als we naar elkaar
omzien. Zij vormt een schakel tussen mensen die hulp nodig hebben en
mensen die willen helpen.
De werkwijze van Present Zwolle zorgt ervoor dat allerlei groeperingen
met elkaar worden verbonden en elkaar ontmoeten: daklozen, drukke
tweeverdieners, jongeren, mensen in een sociaal isolement, succesvolle
zakenmensen, verslaafden, etc.
Ook in coronatijd kijkt men om naar elkaar. Met grotere groepen aan het
werk gaan, gaat even niet, maar er zijn in deze tijd met inachtneming
van de RIVM-richtlijnen veel activiteiten die uitgevoerd kunnen worden.
De tweede collecte is voor de bloemengroet. Op de liturgietafel staat
elke zondag een boeket bloemen dat namens de Hoofdhof bij iemand
uit de gemeente bezorgd wordt.
Zondag 17 januari a.s. / Eigen diaconie
Zondag 24 januari a.s. / Stichting Hart voor Zwolle
Stichting Hart voor Zwolle verbindt enthousiaste jongeren (18 tot 35
jaar) aan kwetsbare, eenzame Zwollenaren.
Jongeren bieden hulp en netwerk aan mensen die zelf geen netwerk
hebben.
Veel jongeren zetten zich in voor hun stadgenoten, bijvoorbeeld: ze zien
om naar eenzame ouderen, doen klusjes of ondernemen activiteiten met
vluchtelingen.
Zondag 31 januari a.s. / Eigen diaconie
Namens de diaconie,
Miny Veenema
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VERJAARDAGSFONDS
Al vele jaren heeft het Verjaardagsfonds zijn diensten bewezen. De
diaconie heeft destijds een fonds in het leven geroepen waarvan de
gelden bestemd werden voor projecten in Oost-Europa. Met de
verjaardag werd er een kaartje bij velen van u in de brievenbus gedaan
of afgegeven met het verzoek om een bijdrage in een envelopje te doen
en vaak werd het weer bij u opgehaald of u deponeerde het in de
collectezak in de kerk.
Als diaconie hebben we gemeend om hier vanaf 1 januari 2021 mee te
stoppen. De projecten in Oost-Europa blijven onze aandacht houden.
We willen iedereen bedanken die de aflopen jaren hieraan hebben
meegewerkt, in het bijzonder noemen we hier de naam van Dick Blom
die inmiddels 16 jaar lang het Verjaardagsfonds heeft beheerd. En ook
niet te vergeten de wegbrengers en de ophalers. Het was iedere keer
weer een hele klus. Nogmaals heel hartelijk dank voor het vele werk!!
In 2021 richten we onze aandacht op het werk van de Diaconale
Stichting Gevangenenzorg Zwolle.
Namens de diaconie, Miny Veenema
VERANTWOORDING DIACONIE
Ten opzichte van de laatste verantwoording blijkt dat de opbrengst van
de collecte, gehouden op 11 oktober jl., voor de Kledingbank € 15,75
hoger is uitgekomen, waardoor het is gestegen naar € 180,15.
Met betrekking tot de gehouden collecte voor uw eigen diaconie op 18
oktober blijkt de opbrengst op dit moment € 142,00 te bedragen in
plaats van € 129,25 zoals eerder opgegeven.
Op 8 november jl. is er gecollecteerd voor de Stichting Bartiméus en is
de opbrengst op dit moment € 177,50; dit bedrag is door de diaconie
verhoogd tot € 350,00 en inmiddels overgemaakt.
Van de collecte die gehouden is op 15 november voor uw eigen
diaconie blijkt de opbrengst € 150,05 te zijn geweest.
De opbrengst van de op 22 november jl. gehouden collecte bestemd
voor de Voedselbank gaf een bedrag te zien van € 238,95 terwijl
daarnaast voor hetzelfde doel nog € 327,00 extra is ontvangen,
waardoor het totaalbedrag nu is gestegen naar € 565,95, zodat met een
kleine aanvulling uit eigen middelen € 600,00 naar het aangegeven doel
is overgemaakt.
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In de vorige Hoofdhof heeft ondergetekende doorgegeven dat de
opbrengst van de gehouden bloemencollecte op 25 oktober € 121,95 is
geweest, nu blijkt dat het bedrag is gestegen naar € 142,70.
Ook mocht de penningmeester nog een gift in ontvangst nemen van een
gemeentelid met een bedrag van € 50,00.
In verband met de naderende feestdagen heeft de diaconie 8 Kerstpakketten samengesteld voor een aantal leden in onze gemeente, en
deze zullen binnenkort worden bezorgd via de betreffende wijkdiaken
of contactdame.
Niet alleen in deze donkere en koude dagen maar telkens weer, geeft u
de diaconie middelen om op sommige plekken wat licht te brengen in de
duisternis die op veel plaatsen aanwezig is, waarvoor heel veel dank.
Jan Visscher, penningmeester
OPROEP VAN DE PENNINGMEESTER VAN DE DIACONIE
Wanneer u dit nummer van onze Hoofdhof weer doorbladert dan is het
al weer de 51- of 52ste week van het jaar 2020, dus nog maar
anderhalve week voor het nieuwe jaar voor de deur staat.
In verband hiermee het verzoek aan iedereen die nog een rekening
heeft die bestemd is voor de penningmeester van de diaconie om deze
vóór 24 december a.s. in te leveren, zodat alle nog openstaande
rekeningen of vorderingen nog in het boekjaar van 2020 verrekend
kunnen worden.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.
Jan Visscher, penningmeester
KERSTVIERING BERKUMSTEDE
Op vrijdag 18 december zal er voor de bewoners van Berkumstede en
bewoners aanleunwoningen Zernikelaan een kerstviering gehouden
worden. Tijdens deze viering worden er kerstliederen gezongen.
Ds. Marijn Rohaan zal voorgaan tijdens schriftlezingen en gebed en Bas
Dingjan (Geestelijk Verzorger van Driezorg) zal een hedendaags
kerstverhaal vertellen.
We nodigen u van harte uit om met ons mee te vieren. Dit jaar zal de
viering uitgezonden worden vanuit de Hoofdhof. De viering is te volgen
via televisie (voor de bewoners van Berkumstede en Zernikelaan) en via
www.kerkdienstgemist.nl . De aanvang van de viering is 15.30 uur.
Bas Dingjan, geestelijk verzorger Driezorg
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OPROEP KERNTEAM EREDIENST
Weet u of jij iemand die tijdens een eredienst en/of op een woensdagmiddag wil musiceren? Wij zoeken muzikanten, maar ook met
zangers/zangeressen zouden wij heel blij zijn.
U kunt mailen naar Marion Nijenhuis: marion_nijenhuis@hotmail.com
Hartelijk dank!
NOOIT ALLEEN
‘Samen’ was het thema van de eerste Top2000-dienst die 13 december jl.
werd gehouden.
Eén van de liederen die werden gezongen is ‘Door de wind’.
Het eindigt met de woorden:
Door een zee van afstand
Door een muur van leegte
Door een land van stilte
Door een muur van leegte
Door de wind
Al zit alles me tegen
Door jou
Ben ik nooit alleen
Dat wij deze Advents- en Kersttijd ons ook opnieuw bewust mogen
worden dat we nooit alleen zijn. Dat God zijn Zoon geboren liet worden
in een menselijk gezin, en mens werd tussen de mensen. Dat Hij zich
ook door ons laat vinden. Dat zijn Licht ons moed geeft in donkere
tijden.
Dank aan iedereen die deze Top2000-dienst heeft mogelijk gemaakt.
Heb je genoten van deze dienst? Kijk dan ook naar de nationale
Top2000-kerkdienst die op 27 december a.s. om 19.30 uur online zal
worden uitgezonden.
Kijk voor meer informatie: www.top2000kerkdienst.nl/live
Land van Verwondering
Voor Land van Verwondering zijn al meer dan 20 aanmeldingen
binnengekomen. Heel erg leuk dat we samen Kerst zullen vieren en het
verhaal van de heilige familie gaan horen. Helaas is er maar ruimte voor
maximaal 30 ouders en kinderen. Als er geen plek meer is, ben je van
harte uitgenodigd om deze eerste keer via de livestream mee te kijken.
Volgende keer is er hopelijk weer meer plek en kun je er echt bij zijn!
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Informatiebord
Heel blij zijn we met het mooie informatiebord dat buiten bij de heg is
geplaatst. Hierin hangt informatie over kerkelijke activiteiten en de
diensten. Hans Veenema houdt het overzicht over het informatiebord.
Wil je iets geplaatst hebben, lever het dan bij hem aan.
Groene kerk
De Hoofdhof is een Groene Kerk. In de Commissie Groene Kerk wordt
gewerkt aan steeds weer nieuwe ideeën hoe dat handen en voeten kan
krijgen. Zo zal er o.a. een pluktuin komen en is er het voornemen om elk
jaar een dienst rond het thema duurzaamheid te houden. Heb je goede
ideeën voor deze commissie, lever ze dan aan bij Jantine Kramer.
#Durfte
De eerste Durfte-groep is in oktober gestart maar ondervond redelijk wat
tegenslag. Coronatijd is een lastige tijd om je weg te zoeken als groep.
Gelukkig zijn er nog meer plannen voor mogelijk andere Durfte-groepen.
In het nieuwe jaar zal een tweede groep een begin maken.
Nascholing ds. Marijn
Door corona ging vorig jaar mijn tweedaagse studiecursus Contextueel
Bijbellezen niet door. Op 11 en 12 januari staat deze opnieuw ingepland
(onder voorbehoud van corona-maatregelen).
In september 2021 zal ik beginnen aan de driejarige nascholingscursus
Contextueel Pastoraat. Genoemde cursussen vallen onder de
Permanente Educatie voor predikanten. Dit aanbod is in de plaats
gekomen van het oude vrij in te vullen ‘studieverlof’ dat u vast van
vroeger wel kent. Kortgeleden kregen we Classispredikant Klaas van
der Kamp op bezoek voor een bezoek aan onze gemeente. Hij vroeg
ook naar mijn nascholingsplan.

Ds. Marijn Rohaan
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KERST IN DE HOOFHOF
Rondom kerst is er van alles te doen in de Hoofdhof, voor jong en oud:

18 dec 15:30

20 dec 15:00

20 dec
24 dec 21:00
25 dec 09:30

Kerstviering voor ouderen
(Driezorg/Hoofdhof)
Te volgen via kerkdienstgemist.nl
Kerst voor ouders en kinderen
“Land van Verwondering”
Ook te volgen via kerkdienstgemist.nl
Kerstchallenge jeugdkerk
Muzikale kerstnacht in de Hoofdhof
Te volgen via kerkdienstgemist.nl
Kerstdienst voor jong en oud
Ook via kerkdienstgemist.nl

Op zondagmorgen 27 december a.s. zal de ‘oudejaarsdienst’ van de
Hoofdhof zijn.
Op zondag 3 januari hopen we dat het na de dienst mogelijk zal zijn om
elkaar de beste wensen te geven. Digitaal/fysiek of op andere wijze. De
diaconie is daarover druk aan het brainstormen!
KERSTWENSEN
Via deze weg wil ik u en jou
heel goede en gezegende
Kerstdagen toewensen.
Ik hoop dat het – in kleine kring
– lukt om de vreugde van Kerst
te delen.
Voor 2021 wens ik iedereen
veel gezondheid en liefde toe.
Dat het nieuwe jaar veel moois
mag brengen!
Ds. Marijn Rohaan

14
NIEUWS UIT HET KERNTEAM EREDIENST - DECEMBER 2020
We zitten midden in de Adventsperiode en bereiden ons voor op het
feest van de geboorte van Jezus.
2020 zal de geschiedenis ingaan als een heel bijzonder jaar.
Corona beheerst het leven van veel mensen terwijl er ook zo veel
anderen lijden aan andere ziekten.
In de kerk is alles anders geworden. Je kan je bijna niet meer voorstellen hoe het was voor die tijd. De anderhalve-meter-samenleving
heeft ons als Kernteam Eredienst ook veel beperkingen opgelegd.
Veel muziekgroepen en muziekkorpsen komen niet bij elkaar om te
oefenen en komen dus ook niet spelen.
Veel afzeggingen, waaronder de Musical “Kom over de brug”, die in
november zou hebben plaatsgevonden. We hopen op betere tijden.
Rondom de Kerstdagen zal veel online gebeuren. Er mag immers maar
een beperkt aantal mensen aanwezig zijn in de kerk.
Toch proberen we er een bijzondere Kerst van te maken.
De Muzikale Kerstnacht, samen met de Ichthuskerk, belooft een mooie
avond te worden voor heel Berkum.
We zetten samen onze schouders eronder en hopen in 2021 ons beleid
van een open gastvrije kerk voort te zetten.
De hagenpreek op de gemeentezondag heeft veel gemeenteleden goed
gedaan. We zijn dan ook van plan om met Pinksteren weer een
buitendienst te organiseren.
De wekelijkse open kerk-middag begint steeds meer vorm te krijgen.
Het gaat ons niet om het aantal bezoekers maar om de uitstraling dat de
kerk een fijne plek is om te zijn.
Juist voor wijkbewoners die een wandelingetje willen combineren met
even luisteren naar muziek of kunst te bekijken of een kaarsje aan te
steken.
We hopen dan ook dat deze woensdagmiddag een vaste plaats blijft
innemen. Gelukkig zijn er voldoende mensen die willen meewerken en
soms bieden mensen zich spontaan zelf aan.
Daar zijn we heel blij mee.
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Het nieuw aangebrachte publicatiebord voldoet goed. Zo is ook op
straat goed te zien wat er in de Hoofdhof gebeurt.
Namens het Kernteam Eredienst wens ik u allemaal Goede Kerstdagen
en een gezegend Nieuwjaar!
Hans Veenema

MUZIEK MET EEN PLUS
Door alle coronamaatregelen hebben wij dit
jaar helaas geen concerten kunnen geven,
maar we hebben in de tussentijd niet stil
gezeten.
Wij zijn erg blij dat we op zondag 7 februari 2021 tweemaal een concert
van een uur kunnen geven met een tussentijdse pauze.
We gaan er van uit dat de huidige coronamaatregelen (maximaal 30
bezoekers per concert in de zaal) dan niet gewijzigd zijn.
We mogen dan Roza Herwig and Friends verwelkomen.
Dit trio bestaat uit Roza Herwig, mezzosopraan/actrice; Joshua Herwig,
cello en Felix Justin, piano.
Ze zullen u verrassen met werken van o.a. Rossini, Schubert, Vivaldi,
Boccherini, Offenbach, Weill en Gershwin.
Deze mooie muziekstukken zullen afgewisseld worden met vrolijke
gedichten van Annie M.G. Schmidt.
Kaarten voor dit concert, dat tweemaal wordt uitgevoerd, zijn binnenkort
weer verkrijgbaar. De kaarten zijn alleen online via de website van
Muziek met een Plus te bestellen. De concerten zullen ook via een
livestream worden aangeboden; ook daarvoor kunt u tickets online
bestellen.
Wij wensen u allen Gezegende Kerstdagen en een voorspoedig en
gezond 2021. We zien u graag terug bij Muziek met een Plus.
Ab Kasper

16
WANDELGROEP
De wandelgroep heeft in september en in oktober een wandeling
kunnen maken onder leiding van Jan Flokstra.
Helaas hebben de strenge maatregelen rondom corona het onmogelijk
gemaakt om in november met een groep buiten samen een activiteit te
ondernemen. Zodra er een nieuwe datum is gepland, zal deze worden
gecommuniceerd.
Marijn Rohaan

Word ook vriend op Facebook
van Protestantse Gemeente De Hoofdhof Berkum
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COLLECTE-OPBRENGSTEN
Hieronder een overzicht van collecte-opbrengsten, dit keer van de
collecten in de periode 4 oktober tot en met 22 november; ook deze
keer is het een tussenstand, per 6 december:
4-okt
4-okt
11-okt
11-okt
11-okt
18-okt
18-okt
25-okt
25-okt
1-nov
1-nov
8-nov
8-nov
15-nov
15-nov
22-nov
22-nov

PKN Kerk en Israël
Jeugd
Kledingbank
Kerk
Onkosten Avonddienst Marius van Dokkum
ZWO / Kerk in Actie Rwanda
Diaconie
Kerk
Bloemen
Kerk in Actie Zending (ZWO) / West-Papoea
Jeugd
Diaconie / Stichting Bartiméus
Kerk
Diaconie
Kerk
Kerk
Diaconie / Voedselbank Zwolle

€ 156,45
€ 132,60
€ 180,15
€ 207,70
€ 307,20
€ 243,50
€ 142,00
€ 156,70
€ 142,70
€ 177,25
€ 101,25
€ 177,50
€ 202,95
€ 150,50
€ 164,70
€ 152,25
€ 238,95

We zijn blij met de bijdragen die zo binnenkomen!
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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AGENDA
18-12 Kerstviering vanuit de Hoofdhof voor ouderen (online)
15.30 uur
15.00-16.00 uur
16.30 uur
21.00 uur

20-12
20-12
24-12

Land van Verwondering, de Hoofdhof
Meet&Eat / Kerstchallenge
Muzikale Kerstnacht, de Hoofdhof

10-01

Schrijfactie Amnesty International, brieven liggen
klaar in de hal van de kerk, voor en na de dienst
Meditatiegroep, in de consistorie
Jeugdkerk
Meditatiegroep, in de consistorie
Meet&Eat / WinterBBQ

11-01
17-01
25-01
31-01

19.30 uur
09.30 uur
19.30 uur
17.00 uur

KOPIJ DE HOOFDHOF
Het volgende kerkblad verschijnt op 28 januari 2021 en bevat gegevens
over de maand februari 2021.
U kunt uw kopij inleveren bij de heer J. Wagteveld, Eikenlaan 37, 8024
CA, tel. 45 47 233 tot uiterlijk maandag 18 januari 2021
De redactie verzoekt u vriendelijk uw berichten schriftelijk in te leveren
via e-mail: jaapwagteveld@hotmail.com

DUURZAME TIP VAN DE MAAND

Dit jaar eens een vegetarisch Kerstmenu?
Er zijn genoeg recepten te vinden
op internet en in allerlei bladen!

