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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. 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  
diensten worden ook uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl 
 

Zondag 4 december  Tweede zondag van Advent 
10.00 uur      ds. Klaas van de Kamp uit Kampen 
Organist       Robert Helder 
Muzikale medewerking  Het Hoofdhofkoor o.l.v. Johannes Dijkstra 
1e Collecte      ZWO: Kerk in Actie: Libanon / Jordanië / Irak 
         ‘Creëren van banen voor jongeren’ 
2e Collecte      Voor de Jeugd 
Jeugd       Oppasdienst en Kindernevendienst 
 
Zondag 11 december  Derde zondag van Advent 
10.00 uur      ds. Marijn Rohaan 
Organist       Gert de Jong 
1e Collecte      Voor de Diaconie: Binnenlands Diaconaat 

‘Vrolijkheid in asielzoekerscentra’ 
2e Collecte       Voor de Kerk 
Jeugd       Jeugdkerk 
          Oppasdienst en Kindernevendienst  

 
Zondag 18 december   Vierde zondag van Advent  
10.00 uur      ds. Pieter Dirk Wolthaus uit Zutphen 
Organist       Robert Helder 
1e Collecte      Voor de Kerk 
2e Collecte       Voor de Diaconie / Jong Protestant: 
         ‘Ontdekken wat Kerst betekent’ 
Jeugd       Oppasdienst en Kindernevendienst 
 

BIJ DE DIENSTEN 
Gastpredikanten 
Zondag 4 december a.s. zal de dienst worden geleid door ds. Klaas van 
der Kamp (1959) uit Kampen, k.vanderkamp@protestantsekerk.nl  
Ds. Van der Kamp is Classispredikant voor Overijssel-Flevoland. 
Daarvoor was hij secretaris Raad van Kerken i.c.m. uitgever Royal 
Jongbloed Heerenveen en heeft hij verschillende functies uitgeoefend, 
binnen en buiten de kerkelijke wereld. Hij werkte onder meer als adjunct-
hoofdredacteur bij het Friesch Dagblad, als gemeentepredikant in de 
hervormde gemeente Zwaagwesteinde en was hij voorzitter van het 
curatorium van de Theologische Universiteit in Kampen en bestuurslid 
van de IKON.  

http://www.kerkdienstgemist.nl/
mailto:k.vanderkamp@protestantsekerk.nl
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In de dienst van zondag 18 december a.s. hoopt ds. Pieter Dirk  
Wolthaus (1948) uit Zutphen voor te gaan. Hij heeft als predikant de 
gemeenten Eierland, Huissen en Groningen gediend. Ds. Wolthaus is 
sinds augustus 2013 met emeritaat. 
 

Kerkelijk Bureau / Klazien Helder 
 
ZWO COLLECTE 4 DECEMBER 
Creëren van banen voor jongeren in Libanon, 
Jordanië en Irak 
Miljoenen Syriërs zijn in de afgelopen tien jaren 
hun land ontvlucht vanwege het oorlogsgeweld.  

 
Velen zijn terechtgekomen in de buurlanden Libanon, Jordanië en Irak en 
leven er in extreme armoede.  
Zo goed en zo kwaad als het kan, proberen 
ze een nieuw bestaan op te bouwen. Dat is 
lastig. Door de zware economische crisis is 
er nauwelijks werk. 
 

Kerk in Actie ondersteunt Syrische 
vluchtelingen en arme lokale families met 
een opleiding in sectoren waar veel vraag 
is naar personeel, of met het opzetten van 
een eigen bedrijf.  
 

In Libanon is een trainingsprogramma 
opgezet voor Syrische vluchtelingen om te 
gaan werken in de thuiszorg en basis-
gezondheidszorg.  
 

In Jordanië krijgen vluchtelingen met 
trainingen en een lening de kans een nieuwe start te maken als 
ondernemer. Niet alleen Syrische vluchtelingen worden geholpen, maar 
ook de lokale inwoners die in armoede leven. 
 

Met jouw bijdrage aan de collecte steun je het werk van Kerk in Actie 
voor Syrische vluchtelingen om in hun eigen inkomen te voorzien. Van 
harte aanbevolen. 
 

Namens de Commissie ZWO,  
Ineke Neuteboom-Visser 
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VAN DE DIACONIE 
In de maand december doet de Diaconie een beroep op u voor de 
volgende collectes: 
 
Zondag  11 december  a.s. / Kerk in Actie, asielzoekerscentra 
De eerste collecte is bestemd voor het werk in azc's. 
Vrolijkheid in asielzoekerscentra. 
Iedere dag vluchten er kinderen en jongeren voor geweld en onder-
drukking. Ze hebben vaak nare ervaringen achter de rug.  
In asielzoekerscentra wachten ze op de beslissing of ze in Nederland 
mogen blijven. Stichting De Vrolijkheid organiseert in azc’s wekelijks het 
KunstLab, met creatieve activiteiten zoals dans, theater, muziek, film en 
fotografie voor kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren ontdekken en 
ontwikkelen hun talenten. Kunst en creativiteit versterken hun veerkracht 
en zelfvertrouwen.  
Met steun van Kerk in Actie is het Vakantie KunstLab ontwikkeld, zodat 
jonge azc-bewoners ook in de schoolvakanties creatieve workshops 
kunnen bezoeken. Met een feestelijke presentatie voor bewoners van 
azc’s worden de workshops afgesloten. 
 
Zondag 18 december  a.s. / Eigen Diaconie 
Op deze zondag wordt de collecte bestemd voor de activiteiten van de 
eigen Diaconie. 

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

 
OPROEP VAN DE PENNINGMEESTER VAN DE DIACONIE 
Wanneer u dit nummer van onze Hoofdhof weer doorbladert dan is het al  
weer de 48ste of 49ste week van het jaar 2022, dus nog maar 3 of 4 weken  
voordat het jaar 2023 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 27 
december a.s. in te leveren, zodat alle nog openstaande rekeningen of 
vorderingen nog in het boekjaar van 2022 verrekend kunnen worden. 
 
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking. 

Met vriendelijke groet,  
Jan Visscher, penningmeester 
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VERANTWOORDING DIACONIE 
De opbrengst van de tentcollecte gehouden op 11 september is 
inmiddels bekend geworden, de helft van deze collecte, € 656,35, is 
overgemaakt naar de Stichting "Schipper mag ik ook eens varen". 
 

In de ochtenddienst van 9 oktober is gecollecteerd voor de activiteiten 
van de Oost-Europa Commissie. De opbrengst van deze collecte gaf een 
bedrag te zien van € 170,70, maar het vermelde bedrag dient te worden 
gecorrigeerd naar € 174,70.  
 
Na afloop van de dienst gehouden op 16 oktober is een Bloemencollecte 
gehouden, deze keer was de opbrengst € 122,40, ook dit bedrag dient te 
worden gewijzigd in €126,40. 
 
Op 23 oktober is er een collecte gehouden voor de Stichting Hart voor 
Zwolle, het resultaat was € 179,50, echter n.a.v. een nagekomen gift kan 
het bedrag worden gewijzigd in € 189,50. 
 
De collecte gehouden op 30 oktober voor de Stichting Voedselbank gaf 
een bedrag te zien van € 343,00, in verband met nagekomen giften is het 
bedrag gestegen tot € 500,00.  
 

Op zaterdag 5 november is er een Fancy Fair gehouden ten behoeve van 
het Vluchtelingenwerk, incl. een nagekomen gift van € 5,00 is het 
eindbedrag nu vastgesteld op € 475,00. 
 

Tenslotte dient te worden vermeld dat er een gift is ontvangen van          
€ 200,00 voor de Diaconie, alsmede met dezelfde bestemming nogmaals 
€ 20,00, en een gift van € 25,00 voor de Kerk en € 10,00 voor de 
Bloemen. 
 
Voor zover het een bestemmingscollecte betreft, wordt de opbrengst van 
een dergelijke collecte, zoals gebruikelijk, afgerond naar € 350,00 en 
naar de betreffende bestemming overgemaakt.  
 
Wederom blijkt de betrokkenheid van onze gemeente groot. Dankzij uw 
hulp kan de Diaconie haar taak blijven vervullen, waarvoor hartelijk dank. 
 

Met vriendelijke groet,  
Jan Visscher, penningmeester 
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JEUGDWERK  
We gaan de laatste maand van het jaar 2022 in 
en er is veel gebeurd afgelopen jaar. Zo hebben 
we lang mogen genieten van onze ruimte en 
vinden we het fijn om te weten dat wij niet de 
enige zijn die blij zijn met de metamorfose.  
 

Ook de gemeente Zwolle is onder de indruk geraakt van de huiselijke en 
gezellige sfeer die wij geprobeerd hebben te creëren. Hierdoor hebben 
afgelopen zomer een aantal mensen uit Oekraïne gebruik kunnen maken 
van de ruimte. Het is zelfs zo goed in de smaak gevallen dat de 
gemeente gevraagd heeft of ze er nog langer gebruik van konden maken. 
Ondanks de vele verschillende klanken binnen de kerk, waren de 
jongeren het snel met elkaar eens: we stellen onze ruimte open voor het 
komende jaar voor de mensen die het  harder nodig hebben dan wij.  
 
Gelukkig werden we niet vergeten en werd een nieuwe ruimte gecreëerd 
in de bijzaal. Een likje verf op de muur, de banken in een bepaalde 
opstelling en de pooltafel erin en we hebben weer onze eigen plek. 
Flexibel is het kernwoord van dit seizoen. Een nieuwe studie of werk in 
een nieuwe omgeving, waarbij we keuzes moeten maken wat we wel en 
niet doen. We passen ons aan en creëren iets nieuws. Als de sfeer maar 
goed blijft, dan maakt het niet uit waar we zitten, zolang het maar energie 
geeft. 
 
Afgelopen maand hebben we kunnen genieten van een avondje eten bij 
de familie Wagteveld.  
Komende maand zullen we op een creatieve wijze ons Kerstdiner houden 
en verder vooruitkijkend naar het jaar 2023 staat een stadswandeling op 
het schema langs de lichtbeelden in Zwolle.  
 
Vind je het leuk om een keer een avond met ons door te brengen en/of 
een spelletje te doen?  
Of vind je het leuk om de jongeren een kijkje in jouw huis/leven te geven?  
Je bent altijd van harte welkom en laat het ons weten! 

 
Groetjes, Hannah 
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UIT DE GEMEENTE 
Advent is begonnen, een tijd van voorbereiden, verwachten en 
verlangend uitzien naar het goede dat komende is.  
Elke week steken de kinderen van de gemeente een Adventskaars aan, 
zo zien we: Kerst komt steeds dichterbij.  
En wat is het fijn dat de kinderen dat zo graag willen doen! 
 

Op 20 november was het Eeuwigheidszondag. We zijn dankbaar dat we 
deze dienst weer ‘als vanouds’ konden houden na twee jaren van corona. 
De families waren aanwezig om de kaars aan te steken, en ook de 
gemeente kon weer een waxinelichtje aansteken. Dat was een kostbaar 
moment.  
 

Veel gemeenteleden hebben veel zorg en aandacht besteed aan de 
(voorbereiding van) de dienst, daarvoor veel dank. 
 

De leeskring over ‘Zalige eenvoud’ is afgerond.  
In januari gaan we weer verder met een boek over het oude Testament: 
Leviticus, boek van het heilige, van Jonathan Sacks. Het is niet mogelijk 
om een dagdeel te vinden waarop iedereen kan. Deze kring zal opnieuw 
op een donderdagmorgen worden aangeboden.  
Wil je meedoen, laat het weten aan ds. Marijn Rohaan.  
 
Samen met de jongvolwassenen van de Verdiepende Geloofsgesprekken 
heb ik een bezoek gebracht aan de Ulu Moskee. Het was een 
interessante en inspirerende avond, waar we een persoonlijk inkijkje 
kregen in de moskee en het geloof van één van de bestuursleden van de 
moskee. We ontdekten dat we eigenlijk heel veel gemeen hebben. 
 

De kinderen hebben op 20 november bij 
Land van Verwondering nagedacht over de 
tien ‘beste wegen’, die God aan Mozes gaf. 
Het zijn geen eenvoudige wegen, maar wel 
Gods richtingwijzers voor het leven.  
Er zijn wegen bij die gaan over houden van 
God, en wegen die gaan over houden van 
mensen. En God gaf ons zijn regels, omdat 
Hij houdt van mensen. 
 

Op 21 november was een vervolggesprek 
tussen de Ichthuskerk en de Hoofdhof.  
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Leden van de Kerkenraden van de beide gemeenten hebben een aantal 
keren per jaar een gesprek, om te groeien in het samen werken. Deze 
keer hebben we een appgroep aangemaakt, waarin we gemakkelijk 
informatie kunnen delen. We hebben vastgesteld dat het Ontmoetings-
café goed werd bezocht. En de wens uitgesproken om ook bij leerhuis-
avonden meer van elkaar te horen.  
In de week van Pasen zijn we van harte uitgenodigd om deel te nemen 
aan de Vespers. We nemen als ‘huiswerk’ mee om met de gemeente ook 
in gesprek te gaan over hoe zij de samenwerking met de Ichthuskerk 
zien, en waarnaar zij verlangen.  
 
Ds. Gertjan Klapwijk heeft per 1 december een beroep aangenomen naar 
Dalfsen, om daar nog anderhalf jaar, tot aan zijn emeritaat, te bouwen 
aan de samenwerkende gemeenten van de Nederlands Gereformeerde 
Kerk en de Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk. Dat betekent dat hij 
afscheid heeft genomen van zijn gemeente in Berkum. Op zondag 27 
november was een delegatie van onze gemeente aanwezig bij zijn 
afscheidsdienst. In de komende tijd komen er veel extra taken af op de 
kerkenraad van de Ichthuskerk en op de gemeenteleden. Mede daarom 
is gekozen om de gezamenlijke Kerstnachtzangviering door de Hoofdhof 
voor te laten bereiden. De gemeenteleden van de Ichthuskerk nodigen 
we van harte uit om te komen. Volgend jaar zal de dienst dan weer 
gezamenlijk worden voorbereid. 
Ik heb er weer een tweedaagse opzitten van mijn opleiding Contextueel 
Pastoraat. Rein Brouwer verzorgde een dag over de kerk als systeem, en 
de krachten die daarin te herkennen zijn. Op de supervisie-dag brachten 
we ervaringen uit ons werk in verbinding met onze persoon, en 
probeerden daarvan te leren. De komende maanden is het de bedoeling 
dat ik werk aan een eindwerkstuk. In maart is dan de laatste tweedaagse 
en de afronding van de opleiding.  
 
Bij het ‘ministerie van predikanten’ (PGZ en PGB) doen we ook aan 
bezinning. Als collega’s bespreken we dit jaar een boek van Kees van 
Ekris. Zijn ‘Dans, Duel, Dialoog’ verkent de tijd waarin we leven, en 
onderzoekt de manier waarop in de prediking het evangelie in verbinding 
kan worden gebracht met ‘tijdgenoten’. Het boek is geschreven met het 
oog op predikanten en kerkenraden. In 2023 zal de kerkenraad van de 
Hoofdhof deelnemen aan een driedaagse cursus over dit boek van Kees 
van Ekris. Een mooie kans om als kerkenraad ons te voeden en de 
bronnen van onze bezieling met elkaar te delen. Want al te gemakkelijk 
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word je door het vele ‘doen’ opgeslokt, en raakt de reden waarom we 
kerk zijn achterop.  
 
Meeleven met 
De tijd dat we bijna wekelijks hoorden van gemeenteleden met een 
botbreuk ligt al weer even achter ons. Hopelijk blijft dat zo, ook nu de 
winter zich meldt en de eerste sneeuw is gevallen. Maar nog niet 
iedereen die met tegenslag te maken had, is alweer de oude.  
Beterschap gewenst aan allen die nog herstellende zijn. 
 
Ook hoorden we van ziekenhuisopnames en onderzoeken. Veel geduld, 
moed en vertrouwen gewenst aan allen die met ziekte te maken hebben. 
Niet alles hoeft in het mededelingenblad of de nieuwsbrief gedeeld te 
worden. Maar mocht u iets van uw situatie willen delen, zodat we met 
elkaar kunnen meeleven, geef het dan door aan uw contactpersoon of 
predikant. 
 
Bij enkele diensten 
Op 4 december zingt het Hoofdhofkoor, en is Classispredikant Klaas van 
der Kamp onze voorganger.  
 

Omdat na enkele ‘bijzondere’ zondagen op rij een ‘gewone’ dienst wel 
weer welkom is, is gekozen om de Top2000 dienst door te schuiven naar 
26 maart 2023, de 40-dagentijd. Dan zullen D-Vote en het Top2000-koor 
samen in een Passiondienst het lijdensverhaal vertellen in muziek. 
Voor Maas van der Meulen is een nieuwe doopdatum gepland. Hij zal 
D.V. op 19 februari 2023 worden gedoopt.  
 

De muzikale Kerstnacht op 24 december a.s. zal beginnen om 21.00 uur. 
We hopen samen met veel mensen, met muziek en kerstzang, de 
geboorte van Christus te vieren.  
Op 25 december is de Kerstmorgendienst voor jong en oud. 
 

Op 1 januari 2023 zal Laura Wevers, onze stagiaire, voorgaan in het 
morgengebed om 11.00 uur. Ze kijkt er erg naar uit. 
 

Voor 8 januari 2023 heeft de Werkgroep Groene Kerk mw. Trees van 
Montfoort bereid gevonden om samen met ds. Marijn Rohaan voor te 
gaan. Trees van Montfoort schreef het boek ‘Groene Theologie’ en 
ontving daarvoor in 2019 de prijs voor het Beste Theologische boek. Na 
de dienst is er onder haar leiding een nagesprek over de dienst onder het 
genot van een kopje koffie.  
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Gedicht 
Het volgende gedicht van Rutger Kopland werd mij aangereikt tijdens een 
cursusdag, en raakte me. Ik deel het graag met u/jou: 
 

Tijd 
 

Tijd – het is vreemd, het is vreemd mooi ook 
nooit te zullen weten wat het is 

 
en toch, hoeveel van wat er in ons leeft is ouder 

dan wij, hoeveel daarvan zal ons overleven 
 

zoals een pasgeboren kind kijkt alsof het kijkt 
naar iets in zichzelf, iets ziet daar 

wat het meekreeg 
 

zoals Rembrandt kijkt op de laatste portretten 
van zichzelf alsof hij ziet waar hij heengaat 

een verte voorbij onze ogen 
 

het is vreemd maar ook vreemd mooi te bedenken 
dat ooit niemand meer zal weten 

dat we hebben geleefd 
 

te bedenken hoe nu we leven, hoe hier 
maar ook hoe niets van ons leven zou zijn zonder 
de echo’s van de onbekende diepten in ons hoofd 

niet de tijd gaat voorbij, maar jij en ik 
buiten onze gedachten is geen tijd 

 
we stonden deze zomer op de rand van een dal 

om ons heen alleen wind. 
 

Een hartelijke groet aan u en jou, 
ds. Marijn Rohaan 
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Het boek ‘Dialoog, dans en duel. Preken voor tijdgenoten’, geschreven 
door Kees van Ekris, studieleider van IZB Areopagus, beleefde in een 
half jaar tijd vier herdrukken.                                                    13 mei 2022 
 

De uitgave is een mijlpaal in de 
geschiedenis van Areopagus, de 
werktak die zo’n 15 jaar geleden 
werd opgericht door Wim Dekker 
en Paul Visser.  
‘Centrum voor contextuele en 
missionaire verkondiging’ heet 
Areopagus voluit. Het boek zet 
uiteen wat daar allemaal bij komt 
kijken. 

 
Er is Van Ekris (en de IZB/Areopagus) veel aan gelegen dat in 
gemeenten het gesprek over de prediking wordt gevoerd.  
Om daar een impuls aan te geven, hebben enkele honderden 
predikanten een exemplaar van het boek toegestuurd gekregen.  
Voor Kerkenraden is een brochure beschikbaar waarin de hoofdlijn van 
‘Dialoog, dans en duel’ wordt uiteengezet. Inmiddels zijn de eerste 
cursus-avonden gehouden over de inhoud van het boek, voor delegaties 
uit Kerken(raden).  
 
De korte cursussen zijn bedoeld als aftrap voor het bredere gesprek, dat 
elke delegatie thuis kan voortzetten, in de Kerkenraad en de gemeente.  
Het boek ‘Dialoog, dans en duel’ is verschenen bij Kok Boekencentrum. 
 
https://www.izb.nl/blog/2022/05/13/Dialoog-dans-en-duel-Preken-voor-
tijdgenoten?originNode=105 

ds. Marijn Rohaan 
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WIE DIENT U?  
“26Zo zal het bij jullie niet mogen gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil 
zijn, zal de anderen moeten dienen, 27 en wie van jullie de eerste wil zijn, 
zal jullie dienaar moeten zijn – 28 zoals de Mensenzoon niet gekomen is 
om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als 
losgeld voor velen.”  

  Mattheüs 20: 26-28 
 

In dit gedeelte wordt benadrukt dat het belangrijk is dat je een ander 
dient. Maar wat is dienen eigenlijk? Er zijn verschillende manieren om het 
woord dienen uit te leggen, maar ik denk dat in dit gedeelte de beste 
uitleg in dit geval is: behulpzaam zijn of een hand uitsteken naar een 
ander. Het bijzondere aan dit gedeelte is dat Jezus meteen een 
voorbeeld geeft. Hij kijkt om naar de mensen die uitgejouwd worden, niet 
geaccepteerd worden. Hij reikt met zijn hand naar degene die anders is. 
Hij steekt zijn hand uit naar u en jou.  
 

Maar wat betekent dat voor ons? Hoe kan ik de wereld dienen? Klein 
beginnen, dat is al een hele stap. Dienen gaat niet alleen over het dienen 
van een ander mens, maar ook om het dienen van de rest van de 
schepping. Stelt u zich een klein plantje voor dat in de vensterbank staat. 
Of op het balkon. Jezus gaf zijn liefde aan de mens als water en zon voor 
de plantjes. De plantjes staan symbool voor ons als mensen en kinderen 
van God. God gaf ons liefde en al het andere om te overleven. Maar 
soms heb je een voorbeeld nodig dat je kunt volgen. Een juf of een ouder 
of een collega. Iemand die ons voordoet wat goed of juist is.  
 

Jezus heeft de wereld op meerdere manieren gediend. Hij heeft de 
wereld gediend als een tuinman die zorgt voor de plantjes. En juist als 
het met één van de plantjes niet goed gaat, geeft hij het extra aandacht. 
Jezus is als een meester die kinderen voorbereidt op het leven dat zal 
komen. Een ouder die zijn of haar kind met liefde vasthoudt als de baby 
die net geboren is. Tot de dag dat dat kleine kind jouw hand vasthoudt en 
jou helpt waar nodig, omdat je het zelf niet meer kunt.  
 

Dienen is omkijken naar een ander. Dat is het begin van dienen. Het 
omzien naar een ander en naar de schepping. Voor wie bent u er? Tegen 
wie zegt u ‘ik ben er voor jou’? In alle goede dagen maar ook als het 
minder gaat. Dat is wat dienen betekent. Er zijn wanneer het nodig is, 
maar ook als dat niet het geval is. Wie is uw naaste? Wie dient u en op 
welke manier? 

Laura Wevers, stagiaire 
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OPEN KERK - WELKOM IN DE KERK 
Iedere woensdagmiddag zijn voor 
iedereen de deuren van De Hoofdhof 
open om binnen te lopen, om kunst te 
bekijken, naar muziek te luisteren of 
een kaarsje aan te steken.  

Er is een stilteruimte voor meditatie en gebed. 
 
Ook is er een speelhoek voor kinderen. 
 
 

Hieronder het rooster voor december 2022 (wijzigingen voorbehouden) 
 
 7 december 15.00-16.00 uur Willem Krabbe, zang en muziek 

      16.00-16.30 uur   Kees Bierman op vleugel 
14 december 15.00-16.00 uur  Gert de Jong op orgel of vleugel 

      16.00-16.30 uur  Ruben Walinga op vleugel 
21 december 15.00-16.30 uur   Wim de Just op orgel  
28 december 15.00- 16.00 uur  Presentatie Vakantieweken van het          

Vakantiebureau door Hans en Miny 
16.00-16.30 uur   muziek 

 
In Berkum bestaat de Kringloopwinkel 
voor Red een Kind nu ruim anderhalf jaar 
en we zijn trots op onze mooie winkel 
waar we samenwerken om kinderen weer 
kansen te geven. Op dit moment wordt er 

hard gewerkt aan het vergroten van de kledingafdeling op de 1e etage. 
Hierdoor hebben wij dringend uitbreiding van ons team vrijwilligers nodig, 
maar ook op de inname of bij een van onze andere afdelingen. 
 
Word ook vrijwilliger in ons gezellige team en help mee in onze mooie 
winkel! Meer weten? berkum@kringloopredeenkind.nl 

 

Namens kringloop voor Red een Kind,  
Lida ter Haar, bestuurslid winkel Zwolle 

 

mailto:berkum@kringloopredeenkind.nl


15 
 

 

WORKSHOP "GELOVEN IN GLAS" 
Wil je meedoen aan een workshop glasfusion? 
In het glasatelier van Marian Torenbeek in de bossen van Hellendoorn 
gaan we met glas aan het werk. We gaan proberen uit te beelden wat 
geloven voor ons betekent. Dat kun je op allerlei manieren vormgeven: 
een symbool, een afbeelding of gewoon een gevoel dat je met kleuren en 
vormen tot uitdrukking brengt. We gaan zelf stukjes gekleurd glas snijden 
en op een onderplaatje leggen. Vervolgens wordt het in de oven 
samengesmolten en kan het in een standaard worden gezet of worden 
opgehangen. Het is mooi als we elkaars gedachten en verhalen tijdens 
de avond kunnen delen. 
 
De workshop wordt gehouden op  woensdag 8 of 15 februari 2023 
(afhankelijk van de voorkeur van de deelnemers) van 19.00 tot 22.00 uur. 
Er is ruimte voor maximaal 8 personen. 
Kosten:  € 35,00 (exclusief standaard) 
Wil je meedoen? Geef je op bij Ab Kasper  
kasperzwolle@gmail.com voor uiterlijk 10 december  
(laat even weten voor welke dag je voorkeur hebt)  

Ab Kasper 
 

OPROEP:  BEDRIJFSHULPVERLENING OF BEDIENING VAN DE AED 
Beste Hoofdhoffers, 
Gelukkig heb ik het nog niet eerder meegemaakt. En eerlijk gezegd hoop 
ik het ook nooit mee te maken. Brand in onze kerk of dat ik iemand heb 
moeten reanimeren. Maar als er iets gebeurt, dan is snel handelen een 
vereiste en telt iedere minuut.  
Het is van belang om hierop voorbereid te zijn en hulp te bieden/verlenen 
die op dat moment nodig is. In de kerk is een ontruimingsplan aanwezig, 
hebben we de benodigde blusmiddelen, hesjes en andere benodigd-
heden om te kunnen ontruimen of eerste hulp te verlenen.  
Op dat punt hebben we het prima voor elkaar.    
 

Nu zijn we op zoek naar leden die in het bezit zijn van een geldig BHV 
diploma of een AED-certificaat en bereid zijn om, als ze in de kerk 
aanwezig zijn, eerste hulp te verlenen indien nodig.   
Heb jij een geldig BHV diploma of AED-certificaat en ben jij bereid om op 
vrijwillige basis een handje te helpen, stuur dan een mailtje naar: 
heideveldm@gmail.com . 
 

Hartelijke groet,  Mark Heideveld 

mailto:heideveldm@gmail.com
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OOST-EUROPA NIEUWS 
Met verdriet namen we kennis van het overlijden van ons bestuurslid 
Gerry van Berkum. Zij en Eilert stonden op het punt om naar Roemenië 
te vertrekken. De bus stond klaar, tot aan de nok toe volgepakt met 
hulpgoederen. Toch voelde Gerry zich niet fit genoeg en wilde het vertrek 
een dagje opschorten en eerst de dokter raadplegen.  
We kennen de afloop. Op 9 november namen we afscheid van haar.  
We zullen haar zorg, gedrevenheid en passie missen en wensen Eilert 
Gods nabijheid toe in het verwerken van dit zware verlies.    
 
Op 19 november 2022 werd een jubileum gevierd: 300 jaar geleden, in 
1722, werd in Utrecht de eerste Hongaarstalige Gereformeerde Eredienst 
in Nederland gehouden.  
De Hongaarstalige protestantse gemeenten in Nederland organiseerden 
ter herinnering daaraan in de Pieterskerk te Utrecht een symposium, met 
lezingen van erkende Hongaarse en Nederlandse sprekers.  
De conferentie werd voorafgegaan door een openingsdienst en aan het 
eind vond een afsluitingsdienst, met aansluitende receptie plaats. Een 
historische dag in onze eeuwenoude gezamenlijke kerkgeschiedenis.                                                                                                                                                      
 
Een kleine bijdrage voor kerstcadeautjes voor Romakinderen is van harte 
welkom op NL26RABO 0413 5507 45 t.n.v. Protestantse gemeente 
Zwolle, o.v.v. commissie Oost-Europa. 
 

Namens de Oost-Europa Commissie 
Dineke Rohaan, Herman Lammersen en Jan Flokstra 

 
MICHAËLSVIERINGEN GROTE KERK ZWOLLE  
aanvang 17.00 uur 
 4 december Michaëlsviering, Vesper,  

Robert Kanning en Harry Steenbergen m.m.v. enkele 
leden van de Michaëlscantorij o.l.v. Toon Hagen  

11 december  geen viering i.v.m. sluiting van de Grote Kerk 
18 december  geen viering i.v.m. sluiting van de Grote Kerk 
24 december Kerstnachtviering, Cantate   

ds. Jan Doelman m.m.v. de Michaëlscantorij,  
het geheel o.l.v. Toon Hagen. 

 

Zie www.michaelsvieringen.nl   
Christa van Stappen 
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COLLECTE-OPBRENGSTEN 
Hieronder de opbrengsten van collecten vanaf 2 oktober t/m  
13 november 2022, de koffiepot en de opbrengst van de Fancy Fair: 
02-okt  Jeugd  € 132,85 
09-okt  Diaconie  € 174,70 
09-okt  Kerk  € 168,80 
16-okt  ZWO / Indonesië  € 157,28 
16-okt  Bloemen  € 126,40 
23-okt  Diaconie St. Hart voor Zwolle  € 179,50 
23-okt  Kerk  € 109,00 
30-okt  Diaconie St. Voedselbank  € 343,00 
30-okt  Kerk  € 105,20 
02-nov  Collecte Dankdag ZWO  € 165,00 
06-nov  Kerk  € 154,50 
06-nov  Jeugd  € 115,95 
06-nov  Kerk: Taizé-viering  €   48,30 
13-nov  Diaconie  € 162,00 
13-nov  Kerk  € 170,40 
14-nov  Koffie  €   46,65 
05-nov  Fancy Fair t.b.v. Vluchtelingenwerk € 470,00 
 

Ook zijn enkele giften ontvangen: € 200,00 voor de Diaconie en € 17,50 
voor de kosten van Gaandeweg. 
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 € 50,00 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! 
Als u gebruik wilt maken van ruimte in De Hoofdhof, dan is het nodig 
tevoren bij onze beheerder (hoofdhof@gmail.com) te controleren of er 
wel ruimte beschikbaar is en vervolgens: reserveren. U zorgt er zo voor 
dat er voldoende ruimte en verwarming voor alle gegadigden is. 

 
Kernteam Beheer en Financiën,  

Gerard Gerritsen 

mailto:hoofdhof@gmail.com
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AGENDA 
04-12  Michaëlsviering/Vesper, Grote Kerk       17.00 uur 
07-12  Open Kerk              15.00 – 16.30 uur 
09-12  Ontmoetingscafé, De Hoofdhof         21.00 uur 
11-12  Jeugdkerk                09.30 uur 
11-12  Land van Verwondering, “Jeugdsoos”     15.00 – 16.15 uur 
12-12  Vraagmoment voor gemeenteleden aan voorzitter kerkenraad 
                    19.00 – 19.30 uur 
12-12  Kerkenraadsvergadering, De Hoofdhof      19.30 uur 
14-12  Open Kerk              15.00 – 16.30 uur 
17-12  Aan Tafel 
18-12  Meet & Eat, Pre-Kerstdiner          18.00 uur 
21-12  Open Kerk              15.00 – 16.30 uur 
24-12  Kerstzangviering, de Hoofdhof         21.00 uur 
24-12  Kerstnachtviering Cantate, Grote Kerk      22.00 uur 
25-12  1e Kerstdag, viering jong en oud, de Hoofdhof    10.00 uur 
28-12  Open Kerk              15.00 – 16.30 uur 
 
 
 
 

 

KOPIJ DE HOOFDHOF 

Het volgende kerkblad verschijnt op 22 december 2022 en bevat 

gegevens over de maanden december 2022/januari 2023.  

 

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

8024 CA, tel. 45 47 233 tot uiterlijk maandag 12 december 2022. 

 
 

De redactie verzoekt u vriendelijk uw berichten schriftelijk in te leveren 

via e-mail: jaapwagteveld@hotmail.com 
 

mailto:jaapwagteveld@hotmail.com

