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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. Neuteboom,
Herfter Esweg 1, 8026 RH Zwolle
scriba@hoofdhof.nl
administrateur:
dhr. W. van der Meulen,
meulen.wvd@gmail.com
internet:
www.hoofdhof.nl
geestelijke verz.
Berkumstede:
mw. C. Pilon

tel.

06-53203778

tel.
tel.

038-4533084
038-4535045

tel.

038-4214706

tel.
tel.

038-3377727
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. 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:
Collectebonnen:
Voor de Diaconie:
Voor de ZWO:
Voor de Jeugd:

PGB De Hoofdhof
PGB De Hoofdhof
Diaconie PGB De Hoofdhof
ZWO Commissie PGB De Hoofdhof
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 *)
Zondag 5 juni
9.30 uur
Organist
Ouderling van dienst
Diaken
Lector
1e en 2e Collecte
Beamerdienst
Kindernevendienst
Zondag 12 juni
9.30 uur
Organist
Muzikale medewerking
Ouderling van dienst
Diaken
Lector
1e Collecte
2e Collecte
Beamerdienst
Kindernevendienst

Pinksteren
ds. Marijn Rohaan
Jan Post
Joke Hoekstra
Anne Schippers
Theo Zijlstra
ZWO en Diaconie / Zending: Zuid-Afrika
‘Bijbel brengt arme boeren in actie’
Aafke Zijlstra en Jaap Drupsteen
Gertia Woudsma en Irene Heideveld

Viering Heilig Avondmaal
ds. Jan Bos uit Rolde
Gert de Jong
Gerben Grotenhuis met saxofoon
Johan Neuteboom
Geke Kombrink
Jantine Kramer
Voor de Diaconie/Er is Hoop Eetcafé Zwolle
Voor de Kerk
Tijmen Buijs en Klazien Helder
Er is geen kindernevendienst. In de hal hangen
tasjes waarvan je er één mag meenemen de
kerk in.
9.30 uur
Jeugdkerk in de Jeugdruimte
15.00 uur H.A. Berkumstede ds. Jaap van Slageren
Organist
Robert Helder
Collecte
Voor de Diaconie /Er is Hoop Eetcafé Zwolle
Zondag 19 juni
9.30 uur
ds. Marijn Rohaan
Organist
Robert Helder
Ouderling van dienst
Fokje Duursema
Diaken
Jan Visscher
Lector
Desiree Lips
1e Collecte
Voor de Kerk
2e Collecte
Voor de Bloemen
Beamerdienst
Peter en Rens van der Waal
Kindernevendienst
Gertia Woudsma
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Zondag 26 juni
9.30 uur
Organist
Ouderling van dienst
Diaken
Lector
1e Collecte
2e Collecte
Beamerdienst
Kindernevendienst

Zondag 3 juli
9.30 uur
Organist
Ouderling van dienst
Diaken
Lector
1e Collecte
2e Collecte
Kindernevendienst

ds. Anne Zweers uit Zwolle
Jan Post
Wiepkje Mensink
Geke Kombrink
Jantine Kramer
Voor de Diaconie / Binnenlands Diaconaat
Voor de Kerk
Aafke en Marjet Zijlstra
Er is geen kindernevendienst. In de hal
hangen tasjes waarvan je er één mag
meenemen de kerk in.
ds. Ries Nieuwkoop uit Zwolle
Robert Helder
Madeleen Wagteveld
Alice Tanis
Wiepkje Mensink
Voor de Kerk
Voor de Diaconie
Irene Heideveld

*) De diensten worden ook uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl
BIJ DE DIENSTEN
Gastpredikanten
In de dienst van zondag 12 juni a.s. hoopt ds. Jan Bos uit Rolde, tel.
0592-422536, voor te gaan. Hij is sinds 27 november 2016 predikant in
de Jacobuskerk-gemeente te Rolde. Ds. Bos heeft eerder de gemeenten
Almelo en Oldenzaal gediend en was predikant met een bijzondere
opdracht, nl. leraar levensbeschouwing aan het Twents Carmel College.
Zijn geboortedatum is 17 september 1963.
Ds. Anne Zweers uit Zwolle, tel. 423 10 74, kunt u zondag 26 juni a.s. als
predikant verwachten. Hij is geboren op 10 april 1960.
Ds. Zweers heeft de gemeenten Bolsward en Zwolle (in gedeeltelijke
dienst) gediend. Vanaf 1 november 2000 is ds. Zweers predikant met een
bijzondere opdracht: hij is luchtmachtpredikant
Kerkelijk Bureau / Klazien Helder
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ZWO COLLECTE, PINKSTEREN 5 JUNI
Bijbel brengt arme boeren in actie in Zuid-Afrika
Veel inwoners in de Zuid-Afrikaanse provincie
KwaZulu-Natal leven al generaties lang in
armoede.
Ze geloven niet dat het ooit beter zal worden.
Met een ambitieus bijbel- en landbouwprogrammamma lukt het een ZuidAfrikaanse organisatie om dit te doorbreken: ze brengen families samen
in actie en geven hun hoop.
De inwoners lezen eerst samen bijbelverhalen, die hen inspireren om niet
bij de pakken neer te zitten maar in actie te komen. Daarna leren ze hoe
je compost maakt voor een vruchtbare bodem, moestuinen aanlegt en
water beter vasthoudt.
En hoe je samen een spaargroep vormt en een bedrijf opzet.
Het programma is succesvol: door betere landbouwmethoden verhogen
de boeren hun voedselopbrengst en is er meer geld voor investeringen,
onderwijs en gezondheidszorg
Vader Shabangu begon na de training een moestuin en verkoopt nu ook
schoorstenen. Die gebruiken mensen als afvoer van hun oven.
Zoon Mnqobi (8) vindt het zo leuk dat hij zijn vader nu helpt met groenten
planten en besproeien en schoorstenen in elkaar zetten.
Op de foto ziet u vader Shabangu met zijn gezin in de moestuin.

Helpt u mee om deze boeren te steunen?
Namens de commissie ZWO,
Ineke Neuteboom-Visser
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VAN DE DIACONIE
In de maand juni doet de diaconie een beroep op u voor de volgende
collectes:
Zondag 5 juni a.s. / Kerk in Actie Zending Zuid-Afrika
Als diaconie sluiten we graag aan bij de collecte voor ZWO die deze
zondag bestemd wordt voor boeren in Zuid-Afrika.
Zie het artikel bij ZWO in deze Hoofdhof.
Zondag 12 juni a.s. / Stichting Er is Hoop Eetcafé Zwolle
De eerste collecte op deze zondag is voor het eetcafé in Zwolle. Met
elkaar delen we op deze zondag brood en wijn. We denken in het
bijzonder op deze dag aan de kwetsbare Zwollenaren die een veilige plek
zoeken. Wekelijks wordt er op de woensdagen vanaf 17.00 uur een
maaltijd gedeeld en is er altijd een luisterend oor. De levens worden met
elkaar gedeeld.
Er zijn veel interkerkelijke vrijwilligers die inhoud geven aan het werk.
De maaltijden worden gehouden in de nieuwe WRZV hallen, Grote Voort
4 in Zwolle.
Zondag 19 juni a.s. / Bloemen
De tweede collecte is bestemd voor de bloemen op de liturgietafel die als
groet van de gemeente bij iemand bezorgd worden.
Zondag 26 juni a.s. / Kerk in Actie Binnenlands Diaconaat
De collecte wordt bestemd voor hulp en perspectief voor mensen zonder
papieren. Nederland telt zo’n 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen bleven na een
mislukte asielprocedure in Nederland, bijvoorbeeld omdat het land van
herkomst hen niet accepteert. Ongedocumenteerden hebben weinig
rechten en er is altijd de angst voor uitzetting.
Diverse kerkelijke initiatieven, zoals de Wereldhuizen in Amsterdam en
Den Haag, de Pauluskerk in Rotterdam en Villa Vrede in Utrecht helpen
met advies en dagbesteding en stimuleren zo de veerkracht van deze
mensen.
Als diaconie bevelen we bovengenoemde collecten van harte bij u aan.
Alvast hartelijk dank!
Namens de diaconie,
Miny Veenema, tel. 06-48945700
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VERANTWOORDING DIACONIE
Met betrekking tot alle gehouden collectes in de periode van 09-01-2022
t/m 27-03-2022 is nog een correctie naar boven noodzakelijk van
€ 16,00; naar de mening van ondergetekende voert het te ver om dat in
deze verantwoording nader aan te geven.
De Bloemencollecte, welke is gehouden op 10 april, gaf een bedrag te
zien van € 139,20, i.v.m. nog nagekomen giften (€ 5,00 en € 20,00) is het
bedrag nu uitgekomen op € 164,20.
Voor wat betreft de gehouden collecte voor de jongeren in Beiroet
namens Diaconie en ZWO moet worden vermeld dat het laatst bekende
bedrag € 332,15 moet worden aangepast naar € 363,65.
Op 24 april is er gecollecteerd voor uw eigen Diaconie, opbrengst
€ 199,30. Echter wegens een nagekomen gift van € 30,00 is het
eindbedrag nu vastgesteld op € 229,30.
Eveneens is er een gift ontvangen ad € 50,00 ten behoeve van de Kerk,
ook dit bedrag zal op de gebruikelijke wijze zijn bestemming bereiken.
De Diaconie heeft op 1 mei een collecte gehouden ten behoeve van de
Stichting de Bres in Zwolle, opbrengst € 206,82.
Voor de Stichting Hart voor Zwolle heeft uw Diaconie op 15 mei
gecollecteerd. De opbrengst van deze collecte gaf een bedrag te zien
van € 168,45.
Voor zover het bestemmingscollectes betreft, de opbrengst van deze
collectes worden zoals gebruikelijk afgerond naar € 350,00 en dit bedrag
wordt ook nu naar de betreffende bestemming overgemaakt.
Namens uw Diaconie weer een hartelijk dank voor uw gaven, die uiting
geven aan de betrokkenheid van onze gemeente met de noden in de
wereld om ons heen.
Met vriendelijke groet,
Jan Visscher, penningmeester
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RODE ROZEN ALS PINKSTERGROET!
Ook dit jaar brengen we namens de Hoofdhof en de
Ichthuskerk een rode roos met een Pinkstergroet naar
de bewoners in Berkumstede.
Het is een initiatief van de ZWO-commissie.
Het is fijn om de rozen, namens de beide kerken in
Berkum, te kunnen aanbieden.
Gemeenteleden zijn welkom om mee uit te delen.
Na het koffiedrinken verzamelen we ons in de hal van de kerk.
Namens de ZWO-commissie,
Miny Veenema
JEUGDKERK
Zondag 8 mei jl. heb ik met jongeren in de
Jeugdkerk gepraat over Vrijheid.
Wat betekent vrijheid voor ons, de jongeren.
Het gedicht uit de Hoofdhof van mei is daarbij
ook gebruikt.
We hebben met elkaar een moodboard gemaakt (zie afbeelding op
volgende pagina).
Uit allerlei kranten en tijdschriften hebben we teksten en plaatjes gezocht
die ons aanspreken en ons op de een of andere manier iets zeggen over
vrijheid. Vrijheid in de breedste zin van het woord. Onder het knippen en
plakken werden er mooie dingen gezegd.
Een stukje met alle kleuren van de regenboog omdat vrijheid is dat je
kunt zijn wie je bent en we dat respecteren. Het vredesteken is te zien.
De vredesduif neemt ook een plekje in. In de week voor de Jeugdkerk
was de nieuwe abortuswet in Amerika in het nieuws, de jongeren vinden
dat vrijheid ook is het zelf mogen beschikken over je lichaam.
Ook zijn er afbeeldingen van vogels te zien. Vogels zijn vrij, ze worden
niet gehinderd door grenzen of muren.
Het was fijn om ook eens op deze manier met een onderwerp bezig te
zijn. De volgende Jeugdkerk is op 12 juni a.s.
Margriet Vogel
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Annets Alfabet
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UIT DE GEMEENTE
Op 15 mei konden we als gemeente ervaren hoe het zingt met een
bandje. Het was bedoeld als een opstapje naar het vormen van een
eigen gelegenheidsjeugdband. Want hoe mooi zou het zijn als de
jongeren van onze gemeente samen in een dienst zouden spelen?
Het voornemen is om dat in de kerkdienst op 25 september a.s. te
realiseren. En dan niet in een Top200dienst, maar een ‘gewone’
zondagmorgendienst. In de komende tijd zullen we jongeren gaan
vragen.
Heb jij ook zin om mee te doen, maar weten we niet dat je een instrument
bespeelt/zingt?, laat het mij of Monique van der Beek even weten.
dsmarijnrohaan@gmail.com / 06-53203778 / mon.vdbeek@gmail.com
Op 23 mei vond het gezamenlijke overleg plaats van kerkenraadsleden
van De Hoofdhof en de Ichthuskerk. De bedoeling was om na de
coronatijd de draad van de samenwerking die bestaat weer op te pakken
en te verbeteren. Eén van de dingen waar we over spraken is de
gezamenlijke tentdienst in de Oranjeweek waarin ds. Marijn Rohaan en
ds. Gertjan Klapwijk zullen voorgaan.
Op 30 juni zal een ontmoetingsmiddag plaatsvinden van de Hoofdhofgemeenteleden die wonen in de Zernikelaan/Erasmuslaan/Berkumstede.
Zij zullen daarvoor een uitnodiging krijgen. Ds. Marijn Rohaan zal
aanwezig zijn en ook de contactpersonen van deze gemeenteleden
zullen worden uitgenodigd. De middag begint om 15.00 uur.
Verdiepende Geloofsgesprekken
Op vrijdag 17 juni a.s. sluiten we de geloofsgesprekken af met het
onderwerp “jouw spiritualiteit”. De avond begint om 20.00 uur en is in de
Jeugdsoos.
Meeleven met
Voor de kinderen van groep 8 is de laatste periode van hun
basisschooltijd aangebroken. Op 10 juli zullen ze de stap die zij maken in
hun leven, markeren in de kerk in de Overstapdienst.
We wensen iedereen die met ziekte te maken heeft veel sterkte en
beterschap toe.
Hebt u iets dat u zou willen delen in de Nieuwsbrief of het
Mededelingenblad, geef het door aan uw contactpersoon of aan ds.
Marijn Rohaan.
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Bij enkele diensten
Op 5 juni zal de Pinksterviering buiten in de tuin plaatsvinden.
Jan Post zal de gemeentezang begeleiden op een elektronisch orgel.
Voorganger is ds. Marijn Rohaan.
Het thema van de dienst is ‘Van binnen naar buiten’.
Om 9.30 uur begint de dienst en aansluitend drinken we samen koffie.
Op 19 juni is een Groene kerkdienst, voorbereid met de leden van de
Groene Kerk Commissie.
Vooruitkijkend naar de diensten ná de zomer komt de Gemeentezondag
weer in beeld. Op dit moment wordt geïnventariseerd wie zou willen
helpen met organiseren. Hebt u ideeën, of doet u graag mee, laat het
weten.
Lees- en Gesprekskring nieuwe seizoen
Na de zomer zullen we starten met de Lees- en Gesprekskring over het
boek ‘Zalige Eenvoud’ van Hinne Wagenaar. Na de leesgroep over
Genesis buigen we ons nu over een nieuwtestamentisch Bijbelgedeelte.
Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te doen. Voorkennis is niet
nodig, we lezen samen gedeeltes en gaan daarover in gesprek.
We houden de volgende donderdagmorgens aan van 9.30 – 11.30 uur:
8 september, 22 september, 6 oktober, 27 oktober, 10 november,
‘Zalige eenvoud’ gaat over de zaligsprekingen van Jezus, de
beginwoorden van Jezus Bergrede, waarin hij de essentie van zijn
boodschap en de basisprincipes voor een gelukkig ‘zalig’ leven
formuleert.
De essays in dit boek zijn geschreven door Hinne Wagenaar. Het zijn
persoonlijke reflecties, geschreven tegen de achtergrond van zeven jaar
pionieren met Nijkleaster, de nieuwe kloosterplek in Jorwert, waar
gezocht wordt naar nieuwe wegen voor geloof en spiritualiteit.
Misschien kunt u de zomertijd gebruiken om al wat te lezen!
Goede zomer
Het kerkelijk seizoen komt teneinde nu het mooie weer zich aandient.
Voor mij is deze tijd een periode van voorbereiding van het nieuwe
seizoen, en van het afleggen van bezoekjes.
Stelt u een bezoekje van mij op prijs, laat het me weten. Ik bezoek ook
geregeld mensen onaangekondigd. Geef het dan vooral eerlijk aan als
een bezoekje niet past.
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Ik wens u allen een heel goede zomertijd toe. Een tijd om te genieten van
het mooie weer en van meer rust en ontspanning. Veel gemeenteleden
trekken er deze periode op uit, hun wens ik een goede reis toe en een
veilige thuiskomst.
Voor mij is geluk
Voor mij is geluk
de wind om mijn oren
de zon in de lucht
en languit in ’t gras
Voor mij is geluk
de stilte te horen
om zo te ontdekken
hoe het ooit was.

Voor mij is geluk
het leven te delen
een hand in mijn hand
en samen op pad
Voor mij is geluk
mijn huisdier te strelen
en zachtjes te fluisteren:
‘jij bent mijn schat’.

Voor mij is geluk
om vrede te maken.
De hoop dat het kan,
die wil ik niet kwijt.
Voor mij is geluk
de ruzies te staken,
om muren te slechten,
stoppen met strijd.
Om liefde te geven,
nu en altijd.
Liedboek 783
Tekst: Gerard van Midden
Een hartelijke groet, ds. Marijn Rohaan
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KERK MET STIP?
Op 9 mei jl. was Diaconaal Pastor Maaike Broeksema aanwezig op de
kerkenraad. Zij is werkzaam in de Penitentiaire Inrichting Zwolle en heeft
daarover al eens tijdens een kerkdienst verteld.
Als gemeente steunen we de stichting waar zij voor werkt: de Diaconale
Stichting Gevangenenzorg Zwolle (DSG Zwolle).
Ook via Desiree Lips is er een lijntje met de PI, zij is als vrijwilliger
betrokken bij de diensten en de geloofscursus die Maaike Broeksema in
de gevangenis organiseert.
Eén van de taken van Maaike Broeksema is om ex-gedetineerden, die
een kerk zoeken, in contact te brengen met mogelijk passende
gemeentes.
In Nederland is daarvoor een landelijk netwerk opgezet: kerken met Stip.
Dat zijn kerken die bereid zijn om mensen kerkelijk op te vangen als zij
na hun straf weer een bestaan buiten de muren willen opbouwen.
Want als gedetineerden tijdens hun tijd ‘binnen’ kennis hebben gemaakt
met het geloof en op die weg verder willen gaan, is het vinden van een
passende kerk van grote waarde.
Binnen Zwolle is al een aantal Kerken met Stip: de VEZ, de Koningskerk,
de CGK Zwolle, het Leger des Heils.
Omdat ex-gedetineerden allerlei verschillende achtergronden hebben,
zou het heel mooi zijn als daar een PKN-kerk aan kan worden
toegevoegd.
Elke Kerk met Stip levert een korte typering van de gemeente aan, en
zoekt een aantal mensen dat bereid is om als aanspreekpunt/contactpersoon te fungeren mocht er iemand interesse hebben om de gemeente
beter te leren kennen. De bedoeling is dat er zo een fijne start
gearrangeerd kan worden.
Of onze gemeente Kerk met Stip zou willen worden is een overweging
waar de kerkenraad zich in de komende tijd op bezint.
Hebt u ideeën, vragen of reacties, schroom niet om het aan de scriba te
laten weten.
Namens de kerkenraad,
ds. Marijn Rohaan
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AMNESTY INTERNATIONAL
Zondag 12 juni 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).
Doet u mee?
Als u wilt dat wij de brieven naar u toesturen of
bij u brengen, laat het dan even weten.
In de maanden juli en augustus is er geen schrijfactie.
Namens de ZWO,
Ineke Neuteboom-Visser
OPEN KERK - DE HOOFDHOF
Iedere woensdagmiddag heeft de Hoofdhof
van 15.00-17.00ur haar deuren open voor
iedereen om binnen te lopen, om kunst te
bekijken, om muziek te luisteren, een kaarsje
aan te steken of in de stilteruimte te bidden
of te mediteren.
Als de kerk open is hangt er een beachflag buiten met daarop: WELKOM
Hieronder het rooster voor juni 2022 (wijzigingen voorbehouden)
1 juni

15.00-16.00 uur Joke van der Zee op vleugel
16.00-17.00 uur Robert Helder op orgel

8 juni

15.00-17.00 uur Goed Folk,
zeven enthousiaste muzikanten met een trekharmonica
brengen een afwisselend programma

15 juni 15.00 -16.00 uur Henk Hoeksema op orgel en vleugel
16.00 -17.00 uur Bon Ton blokfluittrio
22 juni 15.00-17.00 uur Willem Krabbe, veelzijdig zanger en pianist
29 juni 15.00 -17.00 uur Wim de Just op orgel
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WIE WIL MEEDENKEN ?
Sinds coronatijd zijn de kerkbanken verdwenen uit de kerkzaal en staan
er stoelen.
In de kerkenraad hebben wij gesproken hoe we de kerkzaal meer
uitnodigend kunnen inrichten. De kerkzaal dient voor meerdere doelen
beschikbaar te blijven.
Nu hebben wij dit voorjaar een prachtig ventilatiesysteem gekregen in de
kerk dat het nodige heeft gekost.
Toch menen wij dat met creativiteit en geringe kosten de kerkzaal nog
beter toch zijn recht kan komen en meer uitnodigend kan worden.
Daarom deze oproep:
Wie van de gemeenteleden zou met haar/zijn creativiteit willen meedenken over deze aanpassing.
Je kunt je opgeven bij Fokje Duursema: fduursema@ziggo.nl

VOORLICHTINGSBIJEENKOMST
DOELMATIG WATERGEBRUIK VOOR ONZE TUINPLANTEN
Dinsdag 21 juni a.s. in Wijkcentrum ‘De Weijenbelt’’, Campherbeeklaan 82
Aanvang 20.00 uur
Als vervolg en aansluitend op onze actie ‘Regenwater opvang van onze
daken’. Met het waterverbruik is nog veel te winnen, zoals deskundigen
en tuinders met ervaring dit weten te melden.
De heer P. Sandmann, leraar plantkunde, zal dit in zijn inleiding
toelichten.
De heer G. Lubbinge, als praktisch tuinder, gaat vervolgens in op zijn
ervaringen.
Behalve dat de deelnemers van het project ‘Regenwateropvang’ hiervoor
worden uitgenodigd, is iedereen welkom die hiermee kennis denkt op te
willen doen.
Goede voorbeelden en personen met ervaring zijn ook in onze wijk
steeds belangrijker, als door de klimaatsverandering dit steeds
noodzakelijker zal worden.
Georganiseerd door: Duurzaam Berkum en Werkgroep Groene Kerk
van de Hoofdhof.
Voor eventuele vragen, Herman Lammersen,
tel. 453 47 08,
h.lammersen@ziggo.nl
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OOST-EUROPA NIEUWS
Kinderwerk
Het was een ontroerend weerzien, toen na twee jaar corona, de twaalf
teams van stichting KOEN Oost-Europa elkaar op 22 april jl. in Slowakije
ontmoetten.
Het kinderwerk is in die tijd op digitale wijze toch doorgegaan.
Dit jaar hebben de (Hongaarse) teams uit Slowakije het VakantieBijbelWeek (VBW)-programma samengesteld.
Dat ging wel onder grote druk: corona, de grote afstand tussen oost en
west Slowakije (500 km) en de komst van vluchtelingen uit buurland
Oekraïne.
Maar het programma “De grote Regisseur” maakte veel indruk vanwege
de hoge kwaliteit en de aandacht die gegeven wordt aan de sociaal- en
emotionele ontwikkeling van kinderen.
De voertaal is Hongaars. De VBW-programma’s worden door deskundige
mensen ontwikkeld. Niemand heeft ooit geld verdiend binnen KOEN.
In Oost-Europa hebben velen een
levensonderhoud te kunnen voorzien.

dubbele

baan

om

in

hun

In de landen waar de teams wonen worden ook VBW’s voor Oekraïense,
Slowaakse, Servische of Roemeense kinderen georganiseerd en dan
moet het programma vertaald worden.
Dit jaar worden in 616 gemeenten 28420 kinderen verwacht.
Twee afgevaardigden van het team uit Oekraïne vroegen ter plekke
financiële ondersteuning voor 2 x 6000 kinderen x € 0,25 per kind plus
€ 1.000,00 handboeken.
Ook nu zijn het de armen die achterblijven, geen geld hebben om te
vluchten. Zij vragen of hun kinderen ook mee mogen doen.
Daar ligt een grote missionaire uitdaging.
Zien wij die ook? Zie ook www.bibliahet.eu
De Oost-Europa Commissie steunt dit graag met € 750,00.
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Houten overkapping
Ds. László Harangozó, Hongaars predikant in Subotica, Servië, heeft
onze hulp gevraagd voor het bouwen van een filagoria, een overkapping.
Jaarlijks organiseert hij voor 60 - 80 kinderen en jongeren bijeenkomsten.

Een overdekking zal bescherming bieden tegen felle zon en regen.
Nu zij erin geslaagd zijn € 14.000,00 op te halen, konden wij de
ontbrekende € 2.000,00 geven.
Hij bedankte voor de gift en wenst ons allen Gods zegen toe!
Giften zijn welkom op NL26RABO0413550745
t.n.v. Protestantse Gemeente Zwolle - Commissie Oost-Europa.
Dineke Rohaan, Gerry van Berkum,
Jan Flokstra en Herman Lammersen
E-MAILADRES KOSTER/BEHEERDER DE HOOFDHOF
Er blijken verschillende e-mailadressen gebruikt te worden om contact te
leggen met onze beheerder Truus van Well, waardoor berichten
regelmatig niet doorkomen.
Voor al uw reserveringen en meldingen ten aanzien van het gebruik van
De Hoofdhof kunt u alleen het e-mailadres hoofdhof@gmail.com
gebruiken.
Wilt u andere adressen, die u daarvoor gebruikt hebt, verwijderen uit het
adresboek?
Kernteam Beheer en Financiën,
Gerard Gerritsen
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COLLECTE-OPBRENGSTEN
Voor de verschillende collecten van januari, februari en maart zijn nog
extra bedragen ontvangen, voor een totaal-bedrag van € 39,00. In de
administratie zijn die bij de eerder vermelde opbrengsten geboekt.
Hieronder de opbrengsten van de collecten vanaf 3 april t/m 15 mei 2022.
03-04
03-04
10-04
10-04
15-04
17-04
17-04
24-04
24-04
01-05
01-05
08-05
08-05
15-05
15-05
16-05

Kerk
Jeugd
PKN / JOP Paaschallenge
Bloemen
Berkumstede: Diaconie / Oekraïne
Kerk
ZWO / Jongeren Beiroet
Kerk
Diaconie
Diaconie / Stichting De Bres
Jeugd
ZWO / Kerk in Actie Nigeria
Kerk
Kerk
Diaconie / Stichting Hart voor Zwolle
Koffie

€ 141,00
€ 114,00
€ 153,20
€ 144,20
€ 141,95
€ 227,07
€ 338,65
€ 184,80
€ 199,30
€ 206,82
€ 148,88
€ 273,95
€ 196,50
€ 129,30
€ 168,45
€ 32,71

Naast bovenstaande mutaties/bedragen is er een gift voor de Kerk
(€ 15,00), een gift voor de Diaconie (7,00), een gift voor de Bloemen
(€ 7,00) en een gift voor de Jeugd (€ 7,00) ontvangen en er is een bedrag
van € 50,00 ontvangen voor het blad ‘de Hoofdhof’.
Alle geefsters en gevers opnieuw: hartelijk dank!
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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MICHAËLSVIERINGEN GROTE KERK ZWOLLE, AANVANG 19.00 UUR
5 juni Michaëlsviering/Cantate - voorganger ds. Margo Jonker
12 juni Michaëlsviering/Vesper - voorganger ds. Harm Bousema en
Harry Steenbergen
19 juni Michaëlsviering/Vesper - voorganger ds. Harm Bousema
26 juni Michaëlsviering - voorganger ds. Iemke Epema
Leesrooster
Onze gids is Lucas. Wij lezen zijn reisdagboek ‘De handelingen der
apostelen’. Dat is een spannend verslag van bijzondere ontmoetingen en
beslissingen, van het ontstaan van de eerste gemeenten.
Op Pinksterzondag klinkt er weer een cantate in de kerk:
‘Brich dem Hungrigen dein Brot’, BWV 39.
Zie ook: www.michaelsvieringen.nl
Christa van Stappen
AGENDA
31-05 Lezing rouwverwerking Manu Keirse, De Hoofdhof
01-06
01-06
05-06
05-06
08-06
12-06
12-06
12-06
13-06
13-06
15-06
17-06
19-06
21-06
22-06
26-06
26-06

19.30 uur

Seniorenreisje, vertrek vanaf Hoofdhof
13.00 uur
Open Kerk
15.00-17.00 uur
Pinkstergroet Berkumstede en aanleunwoningen, na de dienst
Michaëlsviering/Cantate, Grote Kerk
19.00 uur
Open Kerk
15.00-17.00 uur
Jeugdkerk, Jeugdruimte
09.30 uur
Schrijfactie Amnesty International,
In de hal van de kerk, na de dienst
Michaëlsviering/Vesper, Grote Kerk
19.00 uur
Vraagmoment voor gemeenteleden aan voorzitter kerkenraad
19.00-19.30 uur
Kerkenraadsvergadering, De Hoofdhof
19.30 uur
Open Kerk
15.00-17.00 uur
Verdiepend Geloofsgesprek, Jeugdruimte
20.00 uur
Michaëlsviering/Vesper, Grote Kerk
19.00 uur
Voorlichtingsbijeenkomst doelmatig watergebruik,
De Weijenbelt
20.00 uur
Open Kerk
15.00-17.00 uur
Meet&Eat, Samen eten / afsluiting seizoen
Michaëlsviering, Grote Kerk
19.00 uur

21
29-06

Open Kerk

03-07
10-07

Jeugdkerk, Jeugdruimte
Overstapdienst

15.00-17.00 uur
09.30 uur
09.30 uur

KOPIJ DE HOOFDHOF
Het volgende kerkblad verschijnt op 30 juni 2022 en bevat gegevens over
de maanden juli en augustus 2022.
U kunt uw kopij inleveren bij de heer J. Wagteveld, Eikenlaan 37,
8024 CA, tel. 45 47 233 tot uiterlijk maandag 20 juni 2022.
De redactie verzoekt u vriendelijk uw berichten schriftelijk in te leveren
via e-mail: jaapwagteveld@hotmail.com

