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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:meulen.wvd@gmail.com
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KERKDIENSTEN *) 
 

 

Zaterdag 25 december   Eerste Kerstdag 

9.30 uur         ds. Marijn Rohaan 

Organist         Jan Post 

Ouderling van dienst    Desiree Lips 

Diaken         Jan Visscher 

Lector          Marianne Gerritsen 

1e Collecte         ZWO/Kerstcollecte Griekenland 

2e Collecte        Kerk in Actie: Kinderen in de knel  

Beamerdienst       Niek Aaldenberg en Ties van der Waal 

Kindernevendienst     Gertia Woudsma en Irene Heideveld 
 

Zondag 26 december    Tweede Kerstdag/ Oudejaarsdienst 

9.30 uur         ds. Hans Tissink uit Zwolle 

Organist         Gert de Jong 

Ouderling van dienst           Madeleen Wagteveld 

Diaken         Miny Veenema 

Lector          Jantine Kramer 

1e Collecte         Voor de Diaconie 

2e Collecte        Voor de Kerk 

Beamerdienst       Jaap Drupsteen en Marjet Zijlstra 

Kindernevendienst  Er is geen kindernevendienst. In de hal 

hangen tasjes klaar waarvan je er één 

mag meenemen de kerk in. 
 

Zondag 2 januari 2022 

11.00 uur        ds. Richard Vissinga uit Kampen 

Organist         Gert de Jong 

Ouderling van dienst           Fokje Duursema 

Diaken         Anne Schippers 

Lector          Wiepkje Mensink 

1e Collecte         Voor de Kerk 

2e Collecte        Voor de Jeugd 

Beamerdienst       Klazien Helder en Peter van der Waal 

Kindernevendienst  Er is geen kindernevendienst. In de hal 

hangen tasjes klaar waarvan je er één 

mag meenemen de kerk in. 



4 
 

 

Zondag 9 januari 

9.30 uur         ds. Hans van Ark uit Wezep 

Organist         Jan Post 

Ouderling van dienst         Wiepkje Mensink 

Diaken         Geke Kombrink 

Lector          Ab Kasper 

1e Collecte        Voor de Diaconie 

2e Collecte         Voor de Bloemen 

Beamerdienst       Rens van der Waal en Tijmen Buijs 

Kindernevendienst  Er is geen kindernevendienst. In de hal 

hangen tasjes klaar waarvan je er één 

mag meenemen de kerk in. 

 

Zondag 16 januari 

9.30 uur         ds. Siebren van der Zee uit Zwolle 

Organist         Robert Helder 

Ouderling van dienst           Desiree Lips 

Diaken en lector      Alice Tanis 

1e Collecte        PKN: Ondersteuning gemeenten 

2e Collecte   Voor de Diaconie / Diaconale Stichting 

Gevangenenzorg Zwolle 

Beamerdienst       Niek Aaldenberg en Marjet Zijlstra 

Kindernevendienst     Irene Heideveld 

 

Zondag 23 januari 

9.30 uur         mw. Desiree Lips 

Organist         Gert de Jong 

Ouderling van dienst          Madeleen Wagteveld 

Diaken         Jan Visscher 

Lector          Marianne Gerritsen 

1e Collecte        Voor de Kerk  

2e Collecte         Voor de Diaconie 

Beamerdienst       Jaap Drupsteen en Ties van der Waal 

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 30 januari     Viering Heilig Avondmaal 

9.30 uur         ds. Marijn Rohaan 

Organist         Robert Helder 

Ouderling van dienst           Joke Hoekstra 

Diaken         Miny Veenema 

Lector          Desiree Lips 

1e Collecte        Voor de Diaconie / Stichting Present Zwolle 

2e Collecte         Voor de Kerk 

Beamerdienst       Peter en Rens van der Waal 

Kindernevendienst     Gertia Woudsma 

15.00 uur H.A. Berkumstede  ds. W.P. Ferguson uit Zwolle 

 

*) De diensten worden uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl 
 
VANUIT HET KERNTEAM EREDIENST 
Het Kernteam Eredienst heeft in overleg met de kerkenraad het plan 
opgevat om bij wijze van pilot de aanvangstijd van de kerkdiensten 
gedurende één maand te wijzigen.  
 
In de maand februari a.s. zal de kerkdienst om 10.00 uur beginnen.  
Dit geeft gemeenteleden die moeite hebben om 9.30 uur te ‘redden’ de 
gelegenheid om ook aanwezig te zijn.  
Hoe het tijdstip van tien uur bevalt zullen we samen ervaren. Na afloop 
van de maand zal er worden geëvalueerd.  
 
De Ichthus-vis, waarop kaarsjes kunnen worden aangestoken, staat nu 
aan de zijkant van de kerk bij de Gedenkhoek.  
Om iedereen uit te nodigen hier vaker gebruik van te maken, en de 
kaarsjes ook een meer zichtbare plek te geven in de eredienst, zal de 
Ichthus-vis voor het liturgisch centrum worden gezet.  
 
Ook tijdens Open Kerk op woensdagmiddag komt hij daar goed tot zijn 
recht. Bij bijzondere gelegenheden zal hij worden verplaatst.  
 
Voor vragen kunt u zich wenden tot de leden van het Kernteam 
Eredienst. 

ds. Marijn Rohaan 
 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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BIJ DE DIENSTEN 
Gastpredikanten 
In de dienst van zondag 26 december a.s. kunt u ds. Hans Tissink uit 
Zwolle, tel. 337 44 06, als voorganger verwachten. Ds. Tissink staat sinds 
2010 in Zwolle, Adventskerk. Hij heeft daarvoor de gemeenten 
Kootwijkerbroek, Nieuw-Vennep, Pijnacker-Nootdorp gediend. Ds. Tissink 
is geboren op 3 december 1960. 
 

Ds. Richard Vissinga uit Kampen, tel.  038-2000327, kunt u zondag         
2 januari 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. 
 

Ds. Hans van Ark uit Wezep, tel. 06-21 87 91 08, is de voorganger op 
zondag 9 januari a.s.. Hij is geboren op 20 augustus 1954.  
Ds. Van Ark was 14 jaar predikant van de Pauluskerk in Wezep.  
Vanaf 1 januari 2014 tot begin december 2020 was hij predikant 
algemene dienst en gaf leiding aan het missionaire werk van de 
Protestantse Kerk in Nederland. Sinds 13 december 2020 is ds. Van Ark 
parttime predikant in Vorchten. Tevens is hij lid van de Provinciale Staten 
van Gelderland. 
Iedere laatste zondag van de maand (behalve de zomermaanden) gaat 
ds. Van Ark voor in ‘Zingen onder de Peperbus’.  
 

Ds. Siebren van der Zee uit Zwolle, tel. 4546829, zal zondag 16 januari 
a.s. de dienst leiden. 
Ds. van der Zee is emeritus sinds 2000. Hij heeft de gemeenten 
Vollenhove-Kraggenburg, Delfzijl en Zwolle gediend. Ds. van der Zee is 
geboren op 30 november 1937.  
 

Mevrouw Desiree Lips-Makken uit Berkum/Zwolle, tel. 06-42841201 zal 
voorgaan in de dienst van zondag 23 januari a.s.. Mevrouw Lips is in 
onze gemeente Coördinator van het Kernteam Pastoraat. Zij is geboren 
op 27 juni 1955.  
 

Ds. W.P. Ferguson uit Zwolle, tel. 457 89 98, is de voorganger op zondag 
30 januari a.s. ’s middags bij de Viering van het Heilig Avondmaal in 
Berkumstede. Ds. Ferguson heeft in de gemeenten Spannum-Edens-
Kubaard (Friesland), Terborg, Ridderkerk, Slikkerveer en Alblasserdam 
gestaan. Hij is sinds 2013 met emeritaat. Ds. Ferguson is geboren op 10 
augustus 1948. 

Kerkelijk Bureau / Klazien Helder 



7 
 

 

1E KERSTDAG 25 DECEMBER 
KERSTCOLLECTE GRIEKENLAND  
Geef licht aan vluchtelingenkinderen  
Gammele tenten. Extreme kou of juist ondraaglijke 

hitte. Onveiligheid, gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen, sanitaire 
voorzieningen.  
En jarenlang onzeker wachten. 
Dat is de realiteit waarin 
duizenden kinderen in Griekse 
vluchtelingenkampen opgroeien.  
 

Via drie partnerorganisaties helpt 
Kerk in Actie hen met voedsel, 
kleding, zorg en onderwijs.  
 

Partner Borderline laat vluchtelingen bij aankomst op Lesbos op krachten 
komen door ze eten en drinken aan te bieden. Daarna krijgen ze hulp bij 
het invullen van officiële documenten.  
Op een eigen school kunnen vluchtelingenkinderen van 6 tot 17 jaar 
lessen Engels, Grieks en wiskunde volgen.  
 

Partner Synyparxis geeft zorg en begeleiding aan alleenreizende 
minderjarige vluchtelingen in vier opvangcentra op het Griekse vasteland.  
 

In de voedselkeuken van partner Apostoli in Athene krijgen vluchtelingen 
en dakloze Grieken elke dag een maaltijd.  
Arme gezinnen krijgen iedere maand een voedselpakket en in vluchte-
lingenkampen worden zeep en andere spullen voor persoonlijke 
verzorging uitgedeeld.  
 

Helpt u mee om deze collectes tot een succes te maken? Hartelijk dank! 
 

Namens de commissie ZWO,  
Ineke Neuteboom-Visser 

 
AMNESTY INTERNATIONAL 
Zondag 9 januari a.s. is de maandelijkse schrijfactie voor Amnesty 
International. 
De brieven zijn te vinden in de hal van de kerk (zowel voor als na de 
kerkdienst). Doet u mee? 
Als u wilt dat wij de brieven naar u toesturen of bij u langs brengen, laat 
het dan even weten. 

Namens de ZWO, Ineke Neuteboom-Visser  
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VAN DE DIACONIE 
In de maanden december 2021 en januari 2022 doet de diaconie een 
beroep op u voor de volgende collectes: 
 
Zaterdag 25 december a.s. / Kerk in Actie:  Kinderen in de knel 
De tweede collecte is ook bestemd voor Kinderen in de knel. Hierover 
kunt u lezen bij het nieuws vanuit de ZWO. 
 
Zondag 26 december a.s. / Eigen diaconie 
 
Zondag 9 januari a.s. / Eigen diaconie en de Bloemen 
De eerste collecte wordt bestemd voor de activiteiten van De Hoofdhof en 
de tweede collecte is bestemd voor de bloemen in de kerk. 
 
Zondag 16 januari a.s. / Diaconale Stichting Gevangenenzorg Zwolle 
(DSG Zwolle) 
De Diaconale Stichting Gevangenenzorg Zwolle stelt zich ten doel om 
(ex-)gedetineerden ondersteuning te bieden vanuit het netwerk van 
kerken en organisaties in de regio Zwolle. De stichting werkt zowel 
binnen als buiten de gevangenis. Op die manier wil DSG de verbinding 
leggen tussen de vraag van gedetineerden en het aanbod van buiten. 
De giften worden onder meer gebruikt voor interne diaconale projecten, 
zoals bak- en creamomenten, bloemen en muziek in de kerkdiensten en 
het werk van de diaconaal pastor. 
 
Zondag 23 januari a.s. / Eigen diaconie 
 
Zondag 30 januari a.s. / Stichting Present Zwolle 
De stichting wil een schakel zijn tussen mensen die willen helpen en 
mensen die hulp nodig hebben. 
Vanwege het coronavirus heeft de stichting te maken met verregaande 
maatregelen die een grote impact hebben op het dagelijks leven van ons 
allemaal, maar in het bijzonder de kwetsbare mensen. Toch blijft men 
omzien naar elkaar. De vrijwilligers dragen hun steentje bij aan een 
betere samenleving. 
Graag ondersteunen we als diaconie het werk van bovengenoemde 
stichtingen. 
 

Namens de diaconie, 
                                                      Miny Veenema, tel.06 48945700 
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OP VAKANTIE MET HET VAKANTIEBUREAU IN 2022? 
Bij Het Vakantiebureau kunt u echt vakantie vieren!  
Genieten van de rust, de prachtige omgeving, het comfort van het hotel 
en van heerlijke maaltijden.  
Van gezellige uitstapjes en avondprogramma's, het ontmoeten van 
nieuwe mensen. 
Het zijn Vakanties met Aandacht: de vrijwilligers nemen de tijd voor u, en 
staan dag en nacht voor u klaar met een helpende hand en een 
luisterend oor. 
 

Het Vakantiebureau biedt verschillende vakantiemogelijkheden aan, voor 
verschillende doelgroepen. 
 

De doelgroepen zijn: 
1. Gemengde seniorenvakanties:  
 voor senioren met een (lichte/intensieve) zorgbehoefte; 
2. Seniorenvakanties zonder of met lichte zorg; 
3. Vakanties voor mensen met een meervoudige beperking; 
4. Vakanties voor mensen met een licht verstandelijke beperking; 
5. Vakanties voor mantelzorgers en thuiswonende partners met  
       dementie; 
6. Combinatieweken: mensen met een visuele beperking en senioren; 
7. Indisch Molukse Vakantieweek; 
8. Zorgvakantie voor mensen van 25-50 jaar; 
9. Vakanties voor mensen met de ziekte van Huntington; 
10. Gezinsvakanties: tijdens schoolvakanties worden vakanties geor-

ganiseerd, vakanties voor gezinnen met schoolgaande kinderen 
waarvan een gezinslid ernstig, terminaal of chronisch ziek is. 
Vakanties met aandacht, voor senioren en mensen met een 
zorgvraag. 

 
Er zijn vier mogelijkheden waar een vakantie kan worden doorgebracht, 
wel rekening houdend met de zorgbehoefte.  
In Doorn, Nieuw Hydepark, in Ermelo Hotel Dennenheul, in Wezep Hotel 
IJsselvliedt en met de Prins Willem Alexanderboot worden vier 
vaarvakanties per jaar georganiseerd.  
Voor informatie kunt u terecht bij www.het vakantiebureau.nl            
tel. 034-3745890 of neem contact op met Miny Veenema, tel. 06 
48945700. 

Namens de diaconie,  
Miny Veenema 
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OPROEP VAN DE PENNINGMEESTER VAN DE DIACONIE 
Wanneer u dit nummer van onze Hoofdhof weer doorbladert dan is het al  
weer de 51ste of 52ste week van het jaar 2021, dus nog maar anderhalve  
week voor het nieuwe jaar weer 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 2021 verrekend kunnen worden. 
 
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking. 

 
Met vriendelijke groet, 

Jan Visscher, penningmeester 
 

 
 
VERANTWOORDING DIACONIE 
Allereerst een vijftal correcties op eerder gehouden collectes, te weten: 
In het decembernummer van ons mededelingenblad is vermeld dat de 
collecte-opbrengst ten behoeve van de Stichting "Het Hoefijzer" in 
Zwolle-Zuid verhoogd moest worden van € 120,65 naar € 125,65. 
Volgens de jongste gegevens blijkt dat het bedrag wederom verhoogd 
moet worden en wel naar € 132,65. 
 
In hetzelfde nummer is de opbrengst vermeld van de Bloemencollecte 
t.w. € 176,00. Ook dit bedrag is in het decembernummer gecorrigeerd in 
€ 190,40. Nu blijkt dat dit bedrag alsnog is gestegen naar € 194,70. 
 
De Diaconiecollecte van 24 oktober had dezelfde bestemming als de 
ZWO-collecte van 17 oktober jl. nl. Kameroen. De Diaconiecollecte gaf 
een bedrag te zien van € 184,20 wat, naar nu blijkt, dient te worden 
gewijzigd in € 188,20. 
Op 7 november is gecollecteerd voor hulp aan Moldavië, voor zover nu 
bekend is de opbrengst € 208,15. Het eerder genoemde bedrag dient nu 
te worden gewijzigd in € 245,15.  
 
Het doel van de collecte die gehouden is op 14 november jl. was voor de 
Stichting Hart voor Zwolle. De opbrengst tot nu toe is € 159,80. Maar ook 
hier is een correctie op zijn plaats en is het nieuwe bedrag € 183,30. 
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Tijdens de laatste zondag van het kerkelijk jaar, 21 november jl., was de 
2e collecte bestemd voor de Diaconie. De opbrengst van deze collecte is 
geweest, voor zover nu bekend, € 210,85. 
 
Tenslotte is er op 28 november gecollecteerd voor het doel "Schipper 
mag ik ook eens varen?", en is de opbrengst tot nu toe € 118,70. Zoals u 
waarschijnlijk weet verhoogt de Diaconie uit eigen middelen de opbrengst 
naar € 350,00 en dit laatste bedrag is inmiddels naar genoemde 
bestemming overgemaakt.  
 
Vanuit het legaat (GK-fonds) is eveneens € 500,00 overgemaakt naar het 
Rode Kruis en tevens € 500,00 voor noodhulp in Moldavië. 
 
Ter afsluiting van deze verantwoording kan ondergetekende nog melden 
dat er op de rekening van de diaconie 2x een gift is binnengekomen tot 
een totaal bedrag van € 700,00. 
 
In verband met de naderende feestdagen heeft de diaconie 
Kerstpakketten samengesteld voor een aantal mensen. Deze zullen 
binnenkort weer worden bezorgd door de betreffende wijkdiaken of 
contactdame.  
 
Niet alleen in deze donkere en koude dagen, maar telkens weer, geeft u 
uw Diaconie middelen om op sommige plekken licht te brengen in de 
duisternis die nog steeds op veel plaatsen aanwezig is.  Waarvoor heel 
veel dank. 
 

Met vriendelijke groet, 
Jan Visscher, penningmeester 

 
UIT DE GEMEENTE 
De dagen worden steeds korter, donker en kouder. In deze tijd van het 
jaar maken we ruimte voor het licht, voor de geboorte van Christus.  
Elke zondag zien we in de liturgische schikking dat de zon méér stralen 
krijgt, dat er meer kaarsen gaan branden.  
Zo leven we toe naar de Kersttijd, en naar de hoopvolle belofte van God 
voor onze wereld: een toekomst van vrede en recht. 
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Lege plek 
In Berkum kijken we alweer een poosje tegen een lege plek aan. Op de 
plaats van de Emmaüskerk is nu ineens ruimte en daglicht, want er is 
gesloopt.  
Aan de Emmaüskerk hebben heel veel mensen herinneringen. Mooie en 
dierbare momenten werden daar beleefd. Het was een thuis voor een 
gemeenschap, die met elkaar leefde en geloofde. 
Pijnlijk was het, dat de kerk na de sluiting, overwoekerd werd en steeds 
meer in verval raakte. Het deed mij denken aan het huis van mijn 
grootouders, dat na hún verhuizing ook leeg kwam te staan. Het huis 
waar ik vaak logeerde, waar ik elk plekje en hoekje kon dromen, werd 
dichtgespijkerd. En het gras, waar mijn opa zo secuur op was, groeide 
steeds hoger. Toen ook de verf bladderde, werd het steeds troostelozer. 
En zo stond het huis er een hele poos, tot het gesloopt werd en er ook 
een appartementencomplex werd gebouwd. Een opluchting was het voor 
mij dat het was afgebroken, want elke keer als ik er langs fietste deed het 
me zeer.  
 
In mijn geheugen is het oude huis van mijn grootouders er nog steeds, nu 
meer dan 24 jaar na de sloop kan ik nog ieder plekje dromen. En in 
gedachten kan ik zo weer teruggaan naar de stoel waar m’n opa in zat, 
het hoekje bij de tv, of de koekoeksklok bij de trap.  
De herinneringen zijn nooit vervaagd. Ik hoop dat het ook zo zal zijn voor 
de mensen die mooie momenten beleefden in de Emmaüskerk. 
 
Op heel veel plekken krijgen kerken een ander bestemming. De 
kerkelijkheid van mensen verandert. Mensen hebben minder behoefte 
gekregen aan vaste verbanden. Er wordt ook wel gesproken over ‘Liquid 
church’: vloeibare kerk.  
Gelukkig blijkt uit onderzoek dat mensen niet minder religieus zijn 
geworden, het ziet er alleen anders uit. Laten we erop vertrouwen dat 
Gods Geest wegen zal vinden om mensen te inspireren.  
In Berkum komt straks een prachtig appartementencomplex. In de naam 
Emmaüshof zal de geschiedenis van de Emmaüskerk nog voortbestaan. 
Het wordt een plek met een nieuwe toekomst, met nieuw leven. Uit iets 
ouds en afgebrokkeld, ontstaat iets nieuws! 
 
Bij enkele diensten 
Op 25 december vieren we Kerst! Met iedereen thuis en in de kerk vieren 
we de geboorte van Christus.  
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Het Hoofdhofkoor zal met een kleine bezetting meewerken aan deze 
dienst. We hopen binnen de maatregelen er een feestelijke zondag van 
te maken.  
 
Hoop voor het nieuwe jaar 
We hopen dat in het nieuwe jaar corona weer wat op de achtergrond 
raakt, en er weer méér kansen komen voor onze gemeente om samen te 
komen en voluit te zingen. Ook voor de koren in onze gemeente hoop ik 
dat van harte.  
Het nieuwe beleidsplan dat op de gemeentevergadering van 12 
december werd gepresenteerd geeft richting aan de koers die we als 
Hoofdhofgemeente willen gaan. Het geeft focus, en nieuwe impulsen. 
Daarbij houd ik graag in gedachten: niet het vele is goed, maar het goede 
is veel. Dat we samen betekenisvol kerk mogen zijn. 
 
Kerstwens 
Ik wens u en jou hoopvolle en 
gezegende kerstdagen toe.  
 
En via deze weg bedank ik graag 
iedereen die mij een kerstkaart 
heeft gestuurd! 
 
Een hartelijke groet aan u allen, 
ds. Marijn Rohaan 

 
 
 
 
 
 
 
KERSTVIERING BERKUMSTEDE 
Op maandag 20 december a.s. om 15.30 uur houden we een Kerstviering 
in Berkumstede. Voorgangers zijn kerkelijk werker Jeroen Knol van de 
Sionskerk en Bas Dingjan, geestelijk verzorger van Driezorg.  
Als de corona-situatie het toelaat vindt deze viering plaats in het 
restaurant. Mocht dit onverhoopt niet kunnen, dan zullen we online een 
Kerstviering uitzenden. 

Bas Dingjan 
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JEUGDWERK 
Meet & Eat 
Deze maand gaan we op 19 december samen 
eten. Aangezien Kerst voor de deur staat, 
maken we er een kerstdiner van.  
Met zo’n 10 mensen wordt het een gezellige 
avond. Ieder “gezin” bereidt een gang voor, 

waardoor ieder zijn specialiteit en creativiteit met ons kan delen. We 
zullen genieten van het eten dat ons wordt voorgeschoteld en de kaarsjes 
op tafel zullen de sfeer nog gezelliger en huiselijker maken.  
Ik weet zeker dat het een mooie afsluiter van het jaar 2021 wordt. 
 
Aankomende maand, januari 2022, staat een winterBBQ op het 
programma. We hadden Hans Bisperink en Matthieu Diepman vorig jaar 
al gevraagd of ze dit wilden organiseren, maar helaas was het toen niet 
mogelijk.  
Huize Diepman heeft hun achtertuin voor ons opengesteld. Het zal een 
soort Amerikaanse BBQ worden waarbij iedereen wat meeneemt. 
Hopelijk laten het weer en de maatregelen het toe om dit jaar wel te 
BBQ’en.  
Met wat kaarsverlichting en misschien een vuurkorf en warme choco kan 
het niet anders dan dat het leuke en gezellige avond zal worden. 

 
 Hannah Gerritsen 

 
 

NIEUWJAARSBIJEENKOMST 
Door omstandigheden is de kerkdienst van 2 januari 2022 naar 11.00 uur 
verplaatst. De kerkenraad leek het een goed idee die gelegenheid aan te 
grijpen om een half uur van te voren een nieuwjaarsbijeenkomst te 
houden. Bij binnenkomst is er een kop koffie, thee of limonade en kunnen 
we elkaar op gepaste wijze een gelukkig nieuw jaar toewensen.  
 

Uitnodiging nieuwjaarsbijeenkomst 
zondag 2 januari 2022; aanvang 10.30 uur 

programma volgt nog 
 

Aansluitend zal de kerkdienst om 11.00 uur beginnen met als voorganger 
ds. Richard Vissinga. 

Namens de kerkenraad, Johan Neuteboom, scriba 
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ACTIE KERKBALANS 2022  
“Geef vandaag voor je kerk van morgen” 
 
De afgelopen weken zijn wij als team Actie 
Kerkbalans 2022 druk bezig geweest met het 
samenstellen van onze folder voor de Vaste 
Vrijwillige Bijdrage (VVB)  “Geef vandaag voor 

je kerk van morgen” en voor een vaste bijdrage voor Diaconie- en ZWO - 
activiteiten.  
 
Wij hebben heel veel input gekregen van predikant, kernteams, 
werkgroepen en de kerkenraad voor het maken van de tekst van de 
folder en de begeleidende brief. Ook hadden wij gevraagd om foto’s. En 
die hebben wij gekregen. Prachtige plaatjes van wat wij met elkaar 
allemaal doen. Kortom wij zijn “een levendige gemeente” met “heel veel 
vrijwilligers en iedereen doet mee” ook in Coronatijd. Daar blijkt ook uit 
dat wij geïnspireerd zijn door Gods Woord en niet alleen praten maar ook 
doen. 
 
En dan is het de kunst om een kleurige folder met weinig tekst en mooie 
beelden uit zo’n enorme hoeveelheid aangeleverde tekst en foto’s samen 
te stellen. Want wij willen u kernachtig informeren waaraan uw VVB 
bijdrage 2020/2021 en uw bijdrage 2020/2021 voor Diaconie en ZWO zijn 
besteed en waarvoor de gemeente uw bijdragen nodig heeft in 2022 en 
daarna.  
Ik kan u geruststellen: wij zijn er met elkaar uitgekomen. Veel mailverkeer 
en overleg was nodig. Bijvoorbeeld het dilemma: Geef je “voor je kerk” of 
“voor de kerk”. 
Wij hebben uiteindelijk gekozen voor “je kerk”. Waarom?  
De Hoofdhofgemeente ligt ons na aan het hart. Wij willen allemaal graag 
dat die door kan gaan. Het is iets van jezelf geworden. Daar geef je graag 
voor.  
 
Dan de vormgeving. Waar komt wat? En welke door ons geselecteerde 
foto haalt het wel of niet. Dat hebben we dit keer overgelaten aan een 
klein vormgevingsbureau, waar goede ervaringen mee waren. Het zelf op 
maat maken van het aangeleverde PKN-materiaal was heel lastig omdat 
de PKN het werken in de landelijke voorbeeldfolder had gewijzigd. De 
landelijke slogan “Geef vandaag voor de kerk van morgen” en de 
landelijke logo’s passen we, iets aangepast, wel toe. 
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Op 7 december heeft de kerkenraad het voorstel voor de folder en 
inlegvel goedgekeurd. Alle direct betrokkenen zijn heel blij hoe de folder 
en het inlegvel er nu uitzien. Het is heel herkenbaar. Elementen als ons 
karakteristieke gebouw, ons “regenboog” raam, de prachtig vernieuwde 
jongerenruimte, onze openluchtdiensten en prachtige “Hoofdhoffers” zijn 
allemaal te zien. Maar nog veel belangrijker is hoe u het straks gaat 
vinden en of het u stimuleert om royaal bij te dragen.  
Want dat is echt nodig als we alleen al denken aan de huidige inflatie van 
5% en het begrote tekort. Meer gedetailleerde cijfers kon u inzien en zijn 
u al aangereikt met de begroting 2022 in de vorige Hoofdhof. 
De folder, het inlegvel, de begeleidende brief en de toezeggings-
formulieren gaan nu naar de drukker.  
 
Ook zijn wij heel blij u te kunnen melden dat de adreslijsten door het 
kerkelijk bureau zijn opgesteld en de wijk-coördinatoren al een groot 
aantal bezorgers bereid hebben gevonden om straks op pad te gaan met 
Actie Kerkbalans 2022 van 15 januari t/m 29 januari 2022. Geweldig dat u 
zich wilt inzetten als bezorger.  
In de week van 3 januari 2022 zullen de bezorgers de brief met 
handleiding ontvangen. En op woensdag 12 januari kunnen de te 
bezorgen enveloppen in de Hoofdhof vanaf 19.00 uur tot 20.30 uur 
worden opgehaald. 
 
De komende weken gaat met name het kerkelijk bureau hard aan het 
werk om alle enveloppen, begeleidende brief en toezeggingsformulieren 
van het goede adres te voorzien, zodat de bezorging vlekkeloos kan 
verlopen. Een heel precies werk, maar dat gaat zeker goedkomen.  
 
We blijven u op de hoogte houden. Als team Actie Kerkbalans 2022 
hebben we veel plezier beleefd aan dit stukje kerkelijk werk. En wij gaan 
samen met u door, wij zijn er nog niet. Nu nog de eindspurt. Mocht u nog 
vragen hebben, wij beantwoorden ze graag. 
 
We wensen u hele goede feestdagen en een gezegend nieuwjaar toe.  
 

Team Actie Kerkbalans 2022 
Andries Westerholt 

e-mail westzwolle@outlook.com  
of tel. 06 31658822 

 

mailto:westzwolle@outlook.com
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MUZIEK MET EEN PLUS IN DE HOOFDHOF  
Wat was het een plezier om weer eens een concert 
te mogen organiseren voor Muziek met een Plus!  
En wat voor een concert! Het Zwols Vocaal 

Ensemble  trakteerde ons op een programma dat goed paste bij de tijd 
van het jaar. We mogen in Zwolle trots zijn op een koor dat op zo'n hoog 
niveau zingt! Of het nu vroeg klassiek werk is of premières van de hand 
van dirigent Martien Hovestad,  het koor brengt het met plezier en 
bezieling. Organist Mannes Hofsink en celliste Esther de Boer 
completeerden het programma. Een middag om niet snel  te vergeten!  
En, last but not least, wat een genot om weer een programma voor een 
volle zaal te mogen organiseren. En ook nog net op tijd! Een paar dagen 
later sloeg de coronapandemie weer in volle hevigheid toe.  
 

Dat weerhoudt Muziek met een Plus er niet van, door te gaan met mooie 
programma's die geweldig passen in de zaal van de Hoofdhof. Het kan 
niet genoeg gezegd worden, op deze zaal met zijn akoestiek en 
technische uitrusting mogen we trots zijn! 
 

Zoals gebruikelijk nemen we in de maand december een maandje rust, 
maar op 16  januari in het nieuwe jaar brengen we u een heel ander 
programma.  
Kleinschalig en mooi intiem cabaret. Zangeres Annemiek van Bussel en 
gitarist  Eric Raaijman brengen een programma onder de titel "Meisjes 
van vijftig". In het programma staat: 
"Hoera het is gelukt, we zijn vijftig! We hebben carrière gemaakt, liefdes 
gehad, kinderen grootgebracht, ons te pletter gewerkt, wat wil je nog 
meer?" 
Laat u verrassen door dit mooie programma. De toegangsprijs is € 12,50  
per persoon en de kaarten zijn nu online verkrijgbaar op de website 
www.muziekmeteenplus.nl. Het kan zijn dat de coronamaatregelen het 
aantal bezoekers aan het concert gaan beperken.  
Houd vooral de website www.muziekmeteenplus.nl in de gaten voor het 
laatste nieuws. 
 

Wilt u het concert liever thuis op de livestream beluisteren, dan kunt u 
daarvoor een kaartje met de inlogcode voor het concert kopen voor 
slechts € 5,00, eveneens op de  website www.muziekmeteenplus.nl.  Het 
concert begint om 15:00 uur, maar u kunt al 10 minuten van tevoren 
inloggen. 
We zien u graag op 16 januari 2022.             

Namens het bestuur,  Ab Kasper 

http://www.muziekmeteenplus.nl/
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HOOFDHOF – OPEN KERK 
Sinds augustus 2020 heeft  de Hoofdhof elke 
woensdagmiddag 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. 
 

Belangeloze medewerking wordt verleend door mensen uit de hele 
omgeving, de musicus bepaalt zelf wat hij of zij wil spelen. Ook worden 
verzoeknummers gespeeld. 
 

Vanaf januari 2022 zijn de tijden iets aangepast.  
Nu elke keer van 15.00 – 17.00 uur. 
Als de kerk open is hangt er een beachflag buiten met daarop: WELKOM 
 

Bij de opstelling van de stoelen in de kerkzaal wordt rekening gehouden 
met de geldende coronamaatregelen.  
Ook wordt een kopje koffie of thee aangeboden. 
 

Hieronder het rooster voor de maand januari  (wijzigingen voorbehouden) 
 

05-01-22 Ton Wismeijer uit de Hemsterhuislaan op de vleugel  
12-01-22 Willem Krabbe uit de Aa-landen, veelzijdig zanger en pianist 
19-01-22 Uit Hoogeveen Rieke van Dijk op vleugel en  

Bram van Dijk op orgel 
26-01-22 Ingeborg van Dokkum uit Ugchelen op orgel en vleugel  

Hans Veenema 
 

 
 
 

 
     DUURZAME TIP VAN DE MAAND 

 
    Project Opvangen Regenwater 

Opgavemogelijkheid is verlengd tot 10 januari a.s. 
             Voor informatie: dhr. H. Lammersen 
                e-mail: h.lammersen@ziggo.nl of   
                       tel. 038 453 47 08. 

mailto:h.lammersen@ziggo.nl
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COLLECTE-OPBRENGSTEN 
Hieronder een overzicht van de collecte-opbrengsten, dit keer van de 
periode t/m 28 november 2021. 
 
03-10  PKN Kerk en Israël              € 163,75 
03-10  Jeugd                  € 171,20 
10-10  Diaconie/Stichting Hoefijzer Zwolle-Zuid       € 132,65 
10-10  Kerk                   € 147,90 
17-10  ZWO / Kerk in Actie / Kameroen         € 362,20 
17-10  Bloemen                 € 194,70 
24-10  Diaconie / Kerk in Actie / Kameroen        € 188,20 
24-10  Kerk                   € 129,60 
31-10  Kerk                   € 190,90 
31-10  Jeugd                  € 174,00 
07-11  Diaconie / Moldavië              € 245,15 
07-11  Kerk                   € 165,85 
14-11  Diaconie / Stichting Hart voor Zwolle        € 183,30 
14-11  Kerk                   € 151,50 
21-11  Kerk                   € 263,60 
21-11  Diaconie                 € 210,85 
28-11  Diaconie / Stichting Schipper mag ik ook eens varen?  € 118,70 
28-11  Kerk                   € 137,20 
 
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 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 
19-12  Meet & Eat, Jeugdruimte 
20-12  Kerstviering Berkumstede               15.30 uur 
22-12  Open Kerk              14.00-16.00 uur 
29-12  Open Kerk             14.00-16.00 uur 
 

10-01  Vraagmoment voor gemeenteleden aan voorzitter kerkenraad 
                   19.00-19.30 uur 
10-01  Kerkenraadsvergadering           19.30 uur 
05-01  Open Kerk             15.00-17.00 uur 
09-01  Schrijfactie Amnesty International, 
   in de hal van de kerk, na de dienst 
12-01  Open Kerk             15.00-17.00 uur 
19-01  Open Kerk             15.00-17.00 uur 
26-01  Open Kerk                 15.00-17.00 uur  
 

 
 
 

 

KOPIJ DE HOOFDHOF 

Het volgende kerkblad verschijnt op 27 januari 2022 en bevat gegevens 

over de maand februari 2022.  

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

8024 CA, tel. 45 47 233 tot uiterlijk maandag 17 januari 2022. 
 

De redactie verzoekt u vriendelijk uw berichten schriftelijk in te leveren via 

e-mail: jaapwagteveld@hotmail.com 
 

mailto:jaapwagteveld@hotmail.com

