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DE HOOFDHOF BERKUM
predikant:

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

tel.

06-53203778

tel.
tel.

453 30 84
453 50 45

tel.

421 47 06

tel.
tel.

454 72 33
06-18441966

tel.

038-2001100

KERNTEAM PASTORAAT
Voor pastorale ondersteuning kunt u contact opnemen met de coördinator
mw. D. Lips-Makken, tel. 06-42841201.
OPHAALMOGELIJKHEID VOOR KERKDIENST
Indien u niet in staat bent op eigen gelegenheid de kerkdienst te bezoeken, dan
bestaat de mogelijkheid opgehaald te worden. Hiervoor kunt u contact opnemen met
uw wijkdiaken of met Jan Visscher (diaconie), tel. 3374740.
KERKTELEFOON
Als u overweegt een abonnement op de kerktelefoon te nemen en u wilt eerst
voorlichting, vraag dan uw diaken of ouderling of neem contact op met
dhr. W. Hornstra, Glanerbeek 17, tel. 453 71 45 of met dhr. H. Kooijker, Fivel 3, tel. 420
22 85.
LITURGIE GROOT LETTERTYPE
Wilt u in de dienst gebruikmaken van de liturgie met een groter lettertype, dan kunt u
deze vinden in de hal.

BANKREKENINGNUMMERS
Voor de Kerk:
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
Online diensten* - uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl

2e Collecte
Beamerdienst

3e zondag Veertigdagentijd
Ds. J. M. Rohaan
Gert de Jong
Jaap Wagteveld
Hanna van der Waal
ZWO/Kerk in Actie/Theologisch onderwijs
Midden-Oosten
Voor de Diaconie
Rens van der Waal en Tijmen Buijs

Zondag 14 maart
9.30 uur
Organist
Ouderling van dienst
Lector
1e Collecte
2e Collecte
Beamerdienst

4e zondag Veertigdagentijd
Ds. R. Nieuwkoop uit Zwolle
Jan Post
Desiree Lips
Wiepkje Mensink
Voor de Kerk
Voor de Diaconie
Klazien Helder en Ties van der Waal

Zondag 21 maart
9.30 uur
Organist
Ouderling van dienst
Lector
1e Collecte
2e Collecte
Beamerdienst

5e zondag Veertigdagentijd
Ds. J.M. Rohaan
Gert de Jong
Joke Hoekstra
Ab Kasper
ZWO/Hulp aan boeren op Midden-Java
Voor de Kerk
Aafke Zijlstra en Rens van der Waal

Zondag 28 maart
9.30 uur
Organist
Ouderling van dienst
Lector
1e Collecte
2e Collecte
Beamerdienst

Palmzondag
Ds. A. Pietersma uit Zwolle
Robert Helder
Madeleen Wagteveld
Alice Tanis
PKN Jong Protestant: Paaschallenge
Voor de Bloemen
Marjet Zijlstra en Ties van der Waal

Zondag 7 maart
9.30 uur
Organist
Ouderling van dienst
Lector
1e Collecte
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Donderdag 1 april
19.30 uur
Organist
Muzikale medewerking
Ouderling van dienst
Lector

Witte Donderdag – Viering Heilig Avondmaal
Ds. J. M. Rohaan
Jan Post
Amicanto
Fokje Duursema
Desiree Lips

Vrijdag 2 april
19.30 uur
Organist
Ouderling van dienst
Lector

Goede Vrijdag
Ds. J. M. Rohaan
Gert de Jong
Fokje Duursema
Marianne Gerritsen

Zaterdag 3 april
21.00 uur
Organist
Muzikale medewerking
Ouderling van dienst
Lector

Stille Zaterdag
Ds. J. M. Rohaan
Jan Post
Blokfluitenensemble FEW
Fokje Duursema
Jantine Kramer

Zondag 4 april
9.30 uur
Organist
Muzikale medewerking
Ouderling van dienst
Lector
1e Collecte
2e Collecte

Pasen
Ds. J.M. Rohaan
Gert de Jong
Aad Stevens, trompet
Wiepkje Mensink
Hanna van der Waal
Voor de Diaconie
Voor de Kerk

Mochten de regels wat betreft zingen in de kerkdiensten de komende
maand versoepeld worden dan zal een 4-tal leden van D-Vote voor ons
zingen in de diensten van maart.
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BIJ DE DIENSTEN
Gastpredikanten
Zondag 14 maart a.s. kunt u ds. M.B. Nieuwkoop uit Zwolle, tel. 465 01
55, als predikant verwachten. Ds. Nieuwkoop heeft de gemeenten Balk
en Zwolle gediend. Hij is sinds april 2005 met emeritaat.
Ds. Nieuwkoop is geboren op 8 maart 1943.
Op zondag 28 maart a.s. zal ds. Ale Pietersma uit Zwolle, tel. 454 33
81, voorgaan in de dienst. Ds. Pietersma was tot zijn emeritaat, april
2013, voorganger van de Open Kring in Stadshagen. Hij heeft
eveneens de gemeenten Dirkshorn en Veenendaal gediend.
De geboortedatum van ds. Pietersma is 9 april 1948.
Kerkelijk Bureau / Klazien Helder
ZONDAG 7 MAART
COLLECTE ZWO 40-DAGENTIJD
Theologisch onderwijs in het Midden-Oosten
Voor de kerk in het Midden-Oosten is Libanon
een belangrijk land. Er wonen relatief gezien
nog veel christenen.
Christelijke instellingen in Libanon hebben vaak een regionale functie,
zo ook Near East School of Theology (NEST). Dit opleidingsinstituut
leidt predikanten op voor landen als Syrië, Armenië, Israël/Palestina en
Libanon.
Theoloog Wilbert van Saane werkt er namens Kerk in Actie als docent
theologie en geeft lessen in systematische theologie en missiologie.
Na hun studie keren de kersverse predikanten terug naar huis om hun
eigen gemeente te leiden. Zo verspreidt Gods woord zich door heel het
Midden-Oosten!
Met de opbrengst van deze zendingscollecte steunt u Willem van
Saane en zijn predikanten-in-opleiding in Beiroet.
ZONDAG 21 MAART
COLLECTE ZWO 40-DAGENTIJD
Een beter inkomen voor Javaanse boeren
Op Midden-Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks rond
kunnen komen. Trukajaya, de diaconale organisatie van de Javaanse
Kerk, helpt boeren om hun inkomen te verbeteren.
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Zo ondersteunt Trukajaya boeren bij het opzetten van een coöperatie,
waardoor boeren minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren en een
hogere prijs voor hun landbouwproducten krijgen. Javaanse kerken
stimuleren hun gemeenteleden om duurzame landbouwproducten uit
hun eigen omgeving te kopen.
Met uw gift aan deze collecte steunt u dit werk van de Javaanse Kerk.
Helpt u mee om deze collectes tot een succes te maken?
Hartelijk dank!
Namens de ZWO-commissie,
Ineke Neuteboom-Visser

VAN DE DIACONIE
In de maand maart doet de diaconie een beroep op u voor de volgende
collectes:
Zondag 14 maart a.s. / 40-dagentijd collecte Kerk in Actie Binnenlands
Diaconaat
In Oost-Groningen en Limburg wordt armoede vaak doorgegeven van
generatie op generatie. Er is weinig werk en er zijn weinig
voorzieningen om kansarme jongeren op te vangen.
Juist in deze regio's zijn de kerken klein en hebben niet veel financiële
middelen. Hoe kun je als diaconie iets doen voor mensen in kwetsbare
omstandigheden? Hoe kun je bijvoorbeeld iets betekenen voor
kinderen die opgroeien in armoede?
Kerk in Actie begeleidt kerken in deze regio's in hun diaconale taak en
ondersteunt hen zo nodig financieel.
Zondag 28 maart a.s. / Bloemen
Op deze zondag wordt er een collecte gehouden voor de bloemen in
de kerk.
VERJAARDAGSFONDS
Met ingang van januari 2021 hebben we een punt gezet achter het
Verjaardagsfonds.
We hebben de gemeenteleden, die zich hiervoor vele jaren hebben
ingezet voor dit werk, bedankt met een attentie.
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ACTIE VOOR DE VOEDSELBANK IN ZWOLLE TIJDENS DE
VEERTIGDAGENTIJD
We zetten de komende weken weer de schouders onder een actie voor
de Voedselbank. Veel mensen maken gebruik van een pakket van de
Voedselbank. Het omzien naar elkaar is onze opdracht.
Op de woensdagmiddagen is De Hoofdhof open van 14.00 tot 16.00
uur. U kunt dan houdbare producten inleveren. Het gaat om o.a.
houdbare melk/chocolademelk, rijst, pasta (macaroni/spaghetti) en
groente/peulvruchten in blik.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om naar de kerk te komen dan is
het ook mogelijk een donatie te doen op de rekening van Diaconie
PGB De Hoofdhof NL 58 RABO 0387380442 onder vermelding van
Voedselbank.
NIEUWS VAN HET VAKANTIEBUREAU
Het Vakantiebureau heeft een moeilijk jaar achter de rug. Vanwege de
uitbraak van het corona-virus hebben veel vakantieweken niet plaats
kunnen vinden.
Men hoopt vanaf juni weer Vakanties met Aandacht te kunnen
organiseren. De Vakantiegids voor 2021 is weer uitgebracht.
Er worden vakantieweken georganiseerd voor senioren, met en zonder
zorgbehoefte. Daarnaast zijn er weken voor speciale doelgroepen.
Hieronder worden ze vermeld:
1.

Gemengde seniorenvakanties voor senioren met een
(lichte/intensieve) zorgbehoefte
2.
Vakanties voor mensen zonder zorgbehoefte of 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.
Combinatieweek; vakanties voor mensen met een visuele
beperking en senioren (zonder zorgbehoefte of met lichte zorg)
7.
Indisch Molukse Vakantieweek
8.
Zorgvakantie voor mensen van 25-50 jaar
9.
Vakanties voor mensen met de ziekte van Huntington
10. Gezinsvakanties
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Vakantiebureau
in Doorn (tel 0343-745890) of ondergetekende.
Namens de diaconie, Miny Veenema
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VERANTWOORDING DIACONIE
Zoals velen onder u weten maakt onze kerk o.a. deel uit van de
Commissie Gezamenlijke Kerken Zwolle, in het verleden ook wel het
4-manschap genoemd.
Inmiddels zijn de cijfers over 2020 bekend geworden en blijkt dat er
98 keer een verzoek is gedaan om (financiële) bijstand, en wel tot een
totaalbedrag van € 18.117,82, hetgeen betekent dat het gemiddelde
bedrag van de aanvragen uitkomt op (afgerond) € 185,00.
Het aandeel ten laste van uw diaconie over het jaar 2020 bedraagt
5% van € 17.708,40 = € 885,42 welk bedrag inmiddels is overgemaakt
naar de rekening van de Commissie.
Met betrekking tot de standen van collectes eerder in 2020 gehouden
blijkt nu, dat er in de opgaven t/m september geen veranderingen meer
hebben plaatsgevonden, hetzelfde is ook van toepassing op de
collectes welke zijn gehouden in de periode van oktober t/m december
2020, zodat het jaar 2020 hiermee definitief is afgesloten.
Dan nu een overzicht van de gehouden collectes in januari jl., nl.:
Op 10 januari 2021 is er gecollecteerd voor de Stichting Present in
Zwolle, opbrengst € 125,50 + een gift van € 10,00, totaal op dit
moment € 135,50.
Naar aanleiding hiervan zal naar de Stichting Present € 350,00 worden
overgemaakt ter ondersteuning van haar activiteiten.
De opbrengst van de op dezelfde zondag gehouden bloemencollecte is
geweest €131,00.
De opbrengst van de collecte voor uw eigen diaconie gehouden op
17 januari gaf een bedrag te zien van € 99,50.
Op zondag 24 januari is er gecollecteerd voor de Stichting Hart voor
Zwolle en was de opbrengst € 427,50 terwijl voor hetzelfde doel nog
€ 63,50 aan giften werd ontvangen, waardoor het totaalbedrag is
gestegen tot € 491,00, en dit zal binnenkort worden overgemaakt naar
deze Stichting.
De collecte-opbrengst op 31 januari ten behoeve van uw eigen
diaconie was € 98,50.
Namens de diaconie hartelijk dank voor uw bijdrage wat weer de
mogelijkheid biedt om onze blik naar buiten te blijven richten.
Jan Visscher, penningmeester
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OVERPEINZINGEN
Op woensdag 17 februari is de vastentijd begonnen. Een tijd om naar
binnen te keren, en extra bewust te worden van het lijden in de wereld.
Ik hoop dat je de innerlijke rust en concentratie kunt opbrengen om
vorm te geven aan de 40-dagentijd en zo toe te leven naar Pasen.
Ik merk bij mijzelf dat ik deze voorbereidingstijd tot Pasen echt nodig
heb, misschien wel méér dan andere jaren, door alle corona-onrust.
Met een huis vol kinderen en werk, is de rust in mijn hoofd en hart ver
te zoeken. Terwijl het grote feest van Pasen vraagt om voorbereiding.
Mijn voornemen is om groene keuzes te maken en om de stilte voor
mijzelf meer te zoeken.
Wat ben jij van plan? Heb jij een boekje dat je leest? Ga je misschien
vegetarisch eten? Zoek jij het in andere keuzes? Ik vind het leuk als je
er iets van wilt delen met mij óf met mensen om je heen.
Over iets delen met elkaar gesproken. Ik mis het erg om de gemeente
te ontmoeten. Ik merk dat ik de ontmoeting nodig heb om samen
gemeente te zijn. Om inspiratie en het leven te delen, te horen hoe het
met iedereen gaat. Voor een lege kerk preken bijvoorbeeld, voelt onaf.
Je mist dan als voorganger de respons. Je hebt geen idee hoe je
dienst is geland. Heel fijn is het daarom wanneer gemeenteleden een
berichtje sturen. Bedankt daarvoor. Af en toe iets van elkaar horen,
doorbreekt ook het gevoel dat iedereen op een eilandje leeft.
Dat gevoel dat iedereen op een eilandje leeft, zet zich wel steeds meer
in mij vast. Het vaccineren is begonnen maar het gaat allemaal niet
snel. En nu we ook nog niet mogen zingen, is de glans van het vieren
er ook een beetje af. U hoort al wel, mijn gewoonlijk opgewekte ik,
heeft het een beetje zwaar. En zo vergaat het misschien wel meer
mensen. We worden corona-moe.
Toch zullen we nog even moeten volhouden. Dat volhouden is
misschien al wel een uitdaging genoeg. Het kan ploeteren zijn.
Misschien hoeven daar helemaal niet allemaal voornemens bij om de
40-dagentijd nog bewuster te maken. Soms is volhouden al genoeg.
Laten we vooral ook goed voor onszelf blijven zorgen, en lief zijn voor
onszelf. In wat nu allemaal niet lukt en anders gaat dan anders,
chaotisch is soms zelfs, ook daarin is God wel aanwezig. Daar houd ik
me graag aan vast.
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Meeleven met
Er zijn best veel gemeenteleden die intensieve en zorgelijke tijden
doormaken. Door de dagelijkse behandelingen die zij ondergaan, door
de revalidatie waarvoor zij zijn of waren opgenomen, of door opnieuw
een opname in het ziekenhuis. We wensen hun veel sterkte toe!
We zijn dankbaar met degenen die weer thuis zijn gekomen na een
lang verblijf elders.
#Durfte Fotograferen
Wat fijn dat er gemeenteleden zich hebben aangemeld voor de Durfte
Fotograferen!
Digitale Passion
Er was geen animo om een eigen Passion in te zingen, dus dat plan
laten Hannah Gerritsen en ik varen.
Bij enkele diensten
Op 7 maart a.s. zingen we liederen die zijn aangedragen door
gemeenteleden. Fijn dat door velen van de mogelijkheid om liederen
door te geven gebruik werd gemaakt.
Er zullen liederen klinken uit de bundel van Johannes de Heer, het
oude liedboek en het nieuwe liedboek. Het wordt een dienst met
liederen die vertrouwen wekken. Een opsteker voor eenieder in deze
tijd.
Zondag 21 maart a.s. staat de dienst in het teken van Groene Theologie.
Door middel van deze dienst hopen we verdieping te geven aan ons
Groene Kerk-zijn.
Zondag 28 maart a.s. zal er weer een bijeenkomst zijn van Land van
Verwondering. Met de kinderen en hun ouders horen we het verhaal
van Pasen.
Aanmelden bij dsmarijnrohaan@gmail.com is handig, want we
ontmoeten elkaar o.a. via Teams.
Ook leuk voor kleinkinderen en deelnemers van ver die zich verbonden
voelen met de Hoofdhof, want het wordt een digitale bijeenkomst.
ds. Marijn Rohaan
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PASEN 2021
In de Hoofdhof zijn tal van activiteiten en initiatieven rond Pasen.
We hopen dat er voor ieder van u iets bij is dat helpt om u voor te
bereiden op Pasen, het feest van het nieuwe leven.
Hierbij een overzicht:
In de 40-dagentijd
• Groene stappen zetten
• Expositie Kruisweg, elke woensdagmiddag te bezichtigen tijdens
Open Kerk.
In de Stille Week
• Bloeiend kruis bij Berkumstede als teken van hoop
• Kruiswandeling (zie kopij van Ineke Neuteboom hieronder)
• Land van Verwondering op Palmzondag 28 maart
• Diensten in de Stille Week
o Witte Donderdag
o Goede Vrijdag
o Stille Zaterdag
• Paasmorgen! Een viering van de hele gemeente.
Een hartelijke groet aan u allen,
ds. Marijn Rohaan

KRUISWANDELING IN
BERKUM
Een kruiswandeling voor
jong en oud met als
thema:
Op weg naar het
Paasfeest!
Dit jaar proberen we deze wandeling in aangepaste vorm, coronaproof, te kunnen organiseren in de laatste week voor Pasen.
Details worden later bekend gemaakt in het Hoofdhof-nieuws of tijdens
de mededelingen in de kerkdienst van 28 maart.
Meer info bij Ineke Neuteboom-Visser,
tel: 0383377727 of fam.neuteboom@mail.com .
Namens de werkgroep ‘Kerk in de wijk’, Ineke Neuteboom-Visser
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LAND VAN VERWONDERING BEDANKT
Weet u nog dat er een
oproep in de nieuwsbrief
stond wie er voor Land van
Verwondering een woestijnzak wilde maken?
Op deze oproep kregen we
reactie van Marrianne van
Norel (van D-Vote) dat haar
man Wilfred deze wel wilde
maken!
Peter van Zwieten heeft voor
ons het volk van God
gezaagd,
de
poppetjes
waarmee we de verhalen
uitspelen.
En binnenkort komt er een mooie kast in de hal van de kerk te staan
waar alle mooie materialen van Land van Verwondering in komen te
staan. Niet om naar te kijken, maar om mee te spelen en om te
gebruiken, bijvoorbeeld als we straks weer koffie mogen drinken na de
dienst.
Marianne Gerritsen en ik
zijn heel blij met alle hulp.
Het maakt dat Land van
Verwondering echt een
project
is
van
de
gemeente.
Op Palmzondag, 28 maart,
is de volgende bijeenkomst. Dan horen we het
verhaal van Pasen. Wil jij
ook deze verhalen meegeven op creatieve wijze,
aan je kinderen of kleinkinderen? Doe dan zeker mee. Als je je aanmeldt bij
dsmarijnrohaan@gmail.com blijf je van alle ontwikkelingen op de
hoogte.
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VEERTIG DAGEN TIJD
Veertig dagen tijd,
niks geen onverschilligheid.
Tijd die je gebruiken kunt
als een rust- en keerpunt.
Veertig dagen alles nagaan,
veertig dagen even stil staan
bij de dingen die je doet.
Wat kon beter? Wat ging goed?
En… wat wil God, onze Heer?
Veertig dagen bij zijn Zoon in de leer.
Minder rennen, niet zo druk.
Even denken aan geluk.
’t Steunpunt voor een ander zijn,
in het groot of in het klein.
Voor een ander in de weer,
heb ik minder? …heb jij meer!
Veertig dagen tijd,
niks geen onverschilligheid.
Tijd die je gebruiken kunt
als een rust- en keerpunt.
Veertig dagen alle tijd
voor de Ander, wereldwijd.
Bron: onbekend
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WEES ERBIJ VOOR PEN IN ZUID-AFRIKA
DOE OOK MEE!
De zomer lijkt nog ver weg, maar komt sneller
dan we denken.
Dit jaar zetten we ons als ZWO-commissie in voor het project PEN in
Zuid-Afrika èn voor de bij.
Vanaf eind februari kunnen jullie zakjes bij-vriendelijke bloemenmengels bij ons kopen. De opbrengst van de verkoop gaat naar ons
ZWO-project PEN in Zuid-Afrika.
Doen jullie ook mee?
Er is keuze uit drie verschillende mengsels
met elk meer dan 20 verschillende bloemsoorten, zodat er op elke grondsoort genoeg
bloemen op zullen komen:
● Vlindermengsel
Hier komen zowel vlinders als bijen op af,
een genot om te zien;
● Kindertuin-mengsel
Met lager groeiende bloemen die niet giftig
zijn. Geen zorgen of kleine kinderen de
bloemen plukken en in de mond stoppen.
● Bijenmengsel
Het mengsel dat het meest gericht is op
bijen, met ook prachtige bloemen.
Het zaadzakje wordt geleverd door een gerenommeerde zaadteler,
bevat uiteraard zaai-instructies en er zit 2 gram zaad in.
Dat is genoeg voor zeker 6 m2.
Eén zakje kost € 2,50, drie zakjes kosten € 7,00.
Zaden kunnen t/m 4 april besteld worden via een intekenlijst die in de
kerk ligt, maar kunnen ook besteld worden via:
- e-mail: fam.neuteboom@mail.com
- whatsapp 06-29525659 of
- telefoon 038-3377727 of 06-29525659
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Graag naam, adres, mengsel-keuze(s) en aantal zakjes doorgeven
Betaling kan plaatsvinden door het bedrag over te maken naar de ZWO
op NL05 RABO 0373 7109 92 t.n.v. ZWO Commissie PGB De Hoofdhof
o.v.v. Wees erBIJ PEN.
De zakjes worden dan zo snel mogelijk in de brievenbus bezorgd.
Bestellingen ontvangen we graag
uiterlijk 4 april zodat jullie rond
Pasen kunnen gaan zaaien!
Alvast bedankt voor jullie steun aan
de organisatie PEN in Zuid-Afrika,
Namens de ZWO-commissie,
Ineke Neuteboom-Visser
In Zuid-Afrika worden ze blij
door onze zaden voor de bij!

AMNESTY INTERNATIONAL
Zondag 14 maart 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).
Bent u niet in de kerk aanwezig en wilt u toch een brief versturen laat
het ons dan weten. Dan mailen we de brieven of brengen we ze even
langs.
Hiervoor kunt u bellen of mailen naar Ineke Neuteboom-Visser, tel.
3377727 (’s avonds); fam.neuteboom@mail.com of Miny Veenema,
8519715; minyVeenema@gmail.com .
Doet u mee?
Ineke Neuteboom-Visser
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JEUGDWERK
De afgelopen periode hebben we voornamelijk online contact met de
jongeren gehad. Jammer, maar het is niet anders. Tijdens de online
momenten blijkt steeds weer de behoefte om met elkaar in contact te
staan en ook het verlangen om elkaar weer in levenden lijve te kunnen
zien.
Het is fijn om te merken dat een aantal jongeren zich inzet voor de
online diensten en zo betrokken blijft. Ook de komende periode zal het
contact nog voornamelijk online gebeuren, al hopen we dat er
binnenkort weer andere dingen mogelijk zijn.
Voorlopig is er op 14 maart een Jeugdkerk gepland en op 28 februari
en 28 maart een Meet & Eat bijeenkomst.
Hannah Gerritsen en Margriet Vogel
PAASEITJES ACTIE D-VOTE
D-Vote heeft een lekkere
paasactie waarmee je jezelf
kunt verwennen en tegelijkertijd
ons koor kunt steunen.
Voor slechts € 3,00 krijg je een
zakje van 200 gram “gospeleitjes”, gemengd melk, wit en
pure chocolade.
Meer dan 1 zakje mag natuurlijk ook, voor 4, betaal je € 10,00.
Je kunt de eitjes via info@d-vote.nl of via de leden bestellen.
Geef hiervoor je naam, adres, telefoonnummer en het aantal zakjes
door.
Woon je in Zwolle of in de buurt van een van onze leden, dan worden
de zakjes aan huis bezorgd.
Betaling mag contant of kan via een Tikkie worden voldaan.
De actie loopt tot donderdag 1 april.
Namens D-Vote,
Margriet Vogel
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EEN HALF JAAR OPEN KERK OP WOENSDAGMIDDAG
Sinds 19 augustus 2020 is er elke woensdagmiddag tussen 14.00 en
16.00 uur OPEN KERK.
Juist in deze Coronatijd is het fijn dat mensen uit de wijk nog ergens
naartoe kunnen zonder risico te lopen om besmet te worden.
De kerkzaal is corona-proof opgesteld en er zijn altijd maar enkele
bezoekers waardoor het heel rustig is.
Soms mogen bezoekers een wens doen voor een favoriet lied.
Er zijn elke week mensen die spelen of op het orgel of op de vleugel of
soms zelfs samen zoals onlangs door Ton Wismeijer en Henk
Hoeksema. Dat werd zeer gewaardeerd.
In de wekelijkse Nieuwsbrief leest u wie er komt spelen en wie de
gastvrouw of gastheer is.
Op 3 maart a.s. komen Bram en Rieke van Dijk uit Hoogeveen samen
spelen. Bram op het orgel en Rieke op de vleugel.
Op 14 april a.s. wil de blokfluitgroep BON TON o.l.v. Tineke Berends
komen spelen. Hopelijk kan dat dan weer.
We zijn erg blij dat veel mensen belangeloos hun medewerking
toezeggen. Ook vanuit Ichthus en vanuit de Oosterkerk.
We hopen op deze manier buurtbewoners, voorbijgangers of
gemeenteleden een mogelijkheid te bieden om juist ook tijdens de
lockdown in de kerkzaal te genieten van mooie muziek.
De vlag (beachflag) staat buiten met daarop: WELKOM.
Dus schroom niet om binnen te lopen en neem gerust iemand mee die
alleen is en er niet snel op uit gaat.
Hans Veenema
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VAN DE KUNSTCOMMISSIE
In de voorbereiding op het paasfeest herdenken miljoenen christenen
ter wereld de lijdensweg die Jezus van Nazareth had af te leggen voor
zijn dood aan het kruis. In de loop der eeuwen gingen zij dit doen aan
de hand van de kruisweg.
Deze bestaat uit veertien staties waarin telkens een bepaald moment
van Jezus’ lijdensweg in herinnering werd geroepen.
Gelovigen die in gebed de staties afgingen voelden zich hierdoor
getroost. Zij stonden er in hun leven en lijden niet alleen voor.
Bovendien werd hun band met Jezus door hun betrokkenheid op zijn
lijden intiemer.
In vele kruiswegen is Jezus vaak afgebeeld als een bedroefd kijkende
man, die nogal stoïcijns zijn lijden draagt.
Bij het schilderen van deze kruisweg heeft Philip Hans Franses
geprobeerd het lijden van Christus niet mooier voor te stellen dan het
moet zijn geweest, maar zonder in al te concrete details te treden.
Zijn verbeelding stemt tot veel meer dan alleen maar nadenken.
Deze veertien staties hangen vanaf 17 februari tot na Pasen, in de
kerkzaal van de Hoofdhof.
Bij elke statie is er een korte toelichting.
U wordt van harte uitgenodigd om deze staties te bekijken.
Wilt u meer hierover weten dan kunt u een boekje bestellen,
bijvoorbeeld via bol.com.
Philip Hans Franses, Paul van Geest, Een kruisweg. Baarn: Adveniat,
2020.
Namens de kunstcommissie,
Jan Flokstra
VERJAARDAGFONDS
Ter ondersteuning van projecten in Oost- Europa is in het 4e kwartaal
2020 aan bonnen en contanten een bedrag van € 365,40 ontvangen.
Dick Blom

19
VAN DE OOST-EUROPA COMMISSIE (vervolg op stukje februari)
WERKZAAMHEDEN 2020
Oekraïne
Vanaf 2007 worden in de ruimte onder de Baptistenkerk van Vinnitsa
warme maaltijden bereid en thuisbezorgd bij 100 mensen die om
gezondheidsredenen aan huis gekluisterd zijn.
De keukenapparatuur komt uit Apeldoorn en is door gemeenteleden
geïnstalleerd.
Tuingroenten worden door gemeenteleden gratis ter beschikking
gesteld. Wij konden helpen met een bijdrage.
Inzameling goederen
Ook dit jaar verzamelde u goede kleding, schoenen en huisraad.
Daarnaast ontvingen we medisch materiaal.
Tien oudere dames breiden kinderkleding.
Drie keer werd een grote lading gebracht naar de bevriende Stichting
ROEC in Rijssen die het verder transporteerde.
PLANNEN 2021
Servië
Voorganger Alexander Subotin vertelt in zijn mailtjes over de situatie
van de Romabevolking.
In coronatijd organiseert hij livestreamuitzendingen en jongerenmeetings door middel van een Facebook-groep.
Ook in 2021 hopen wij de middelbare schoolopleiding voor evangelist
Alexander Subotin en zijn medewerker financieel te kunnen
ondersteunen. Het diploma is nodig voor vervolgonderwijs op een
Bijbelschool.
Steun
Uw gift is welkom op bankrekening NL26RABO 041.35.50.745 t.n.v.
Protestantse Gemeente Zwolle t.g.v. commissie Oost-Europa.
Wordt vervolgd.
Namens de Oost-Europa Commissie,
Jan Flokstra
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COLLECTE OPBRENGSTEN
Hieronder een overzicht van giften en collecte-opbrengsten, dit keer
van de periode 1 januari t/m 7 februari 2021, waarbij opgemerkt dat het
gaat om de stand van zaken per 15 februari:
03-01
03-01
10-01
10-01
17-01
17-01
24-01
24-01
31-01
31-01
07-02
07-02

Kerk
Jeugd
Diakonie, Stichting Present Zwolle
Bloemen
Kerk
Diaconie
Diaconie, Stichting Hart voor Zwolle
Kerk
Kerk
Diaconie
ZWO/Kerk in Actie: Bangladesh
Jeugd

€ 116,25
€ 94,25
€ 125,50
€ 131,00
€ 129,00
€ 99,50
€ 427,50
€ 181,50
€ 136,00
€ 98,50
€ 273,50
€ 69,00

In aanvulling op bovenstaande collecten kunnen we nog giften melden,
die in 2020 zijn binnengekomen:
-

Opbrengst Verjaardagfonds 4e kwartaal 2020
Giften voor het kerkblad van de Hoofdhof
Giften voor de kerkdienstuitzendingen
Giften voor Gaandeweg

€ 374,40
€ 150,00
€ 200,00
€ 280,00

In bovenstaande bedragen zijn de bedragen verwerkt van de collecten
die nog in de Hoofdhof gehouden konden worden, begin januari; het
merendeel is ontvangen door stortingen bij de bank: alle gevers
hartelijk dank en als u er nog niet aan gewend bent om dit ook
wekelijks te doen: graag ook uw bijdrage!
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
14-03
28-02
14-03
28-03

Schrijfactie Amnesty International,
in de hal van de kerk, na de dienst
Meet & Eat bijeenkomst
Jeugdkerk
Meet & Eat filmavond

09.30 uur
19.30 uur

KOPIJ DE HOOFDHOF
Het volgende kerkblad verschijnt op 25 maart 2021 en bevat gegevens
over de maand april 2021.
U kunt uw kopij inleveren bij de heer J. Wagteveld, Eikenlaan 37, 8024
CA, tel. 45 47 233 tot uiterlijk maandag 15 maart 2021
De redactie verzoekt u vriendelijk uw berichten schriftelijk in te leveren
via e-mail: jaapwagteveld@hotmail.com

DUURZAME TIP VAN DE MAAND
Minder afval?
Doe geen plastic zak in de pedaalemmer.
Liever de binnen-emmer af en toe soppen
dan steeds weer zakken kopen en weggooien!

