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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:scriba@hoofdhof.nl
mailto:meulen.wvd@gmail.com
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KERKDIENSTEN*) 
 

Zondag 1 mei 

9.30 uur       ds. Ruben den Hertog uit Vorden 

Organist       Jan Post 

Ouderling van dienst   Johan Neuteboom 

Diaken        Barend ten Have 

Lector       Desiree Lips 

1e Collecte      Voor de Diaconie / Stichting De Bres 

2e Collecte       Voor de Jeugd 

Beamerdienst     Jaap Drupsteen en Klazien Helder 

Kindernevendienst   Er is geen kindernevendienst. In de hal hangen  

tasjes waarvan je er één mag meenemen de kerk 

in. 

Zondag 8 mei 

9.30 uur       ds. René Mynkong uit Weesp 

Organist       Robert Helder 

Muzikale medewerking    Chr. Mannenkoor Zwolle o.l.v. Harry Koning 

Ouderling van dienst        Fokje Duursema 

Diaken         Miny Veenema 

Lector          Marianne Gerritsen 

1e Collecte        ZWO: Noodhulp Nigeria ‘Werken aan vrede’ 

2e Collecte         Voor de Kerk 

Beamerdienst      Klazien Helder en Tijmen Buijs 

Kindernevendienst     Gertia Woudsma 

9.30 uur         Jeugdkerk in Jeugdruimte 
 

 

Zondag 15 mei 

9.30 uur         ds. Marijn Rohaan 

Organist         Robert Helder 

Muzikale medewerking    Huisband Mariakerk Vollenhove 

Ouderling van dienst        Wiepkje Mensink 

Diaken         Anne Schippers 

Lector          Desiree Lips 

1e Collecte        Voor de Kerk  

2e Collecte         Voor de Diaconie / Stichting Hart voor Zwolle 

Beamerdienst       Aafke Zijlstra en Rens van der Waal 

Kindernevendienst     Er is geen kindernevendienst. In de hal hangen  

tasjes waarvan je er één mag meenemen de kerk 

in. 
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Zondag 22 mei 

9.30 uur       ds. Ries Nieuwkoop uit Zwolle 

Organist       Jan Post 

Ouderling van dienst    Desiree Lips 

Diaken       Geke Kombrink 

Lector        Wiepkje Mensink 

1e Collecte  Voor de Diaconie / Stichting Vakanties met 

aandacht 

2e Collecte      Voor de Kerk 

Beamerdienst     Peter en Ties van der Waal 

Kindernevendienst   Irene Heideveld 

 

Zondag 29 mei  

9.30 uur       ds. Hans Tissink uit Zwolle 

Organist       Gert de Jong 

Ouderling van dienst      Madeleen Wagteveld 

Diaken       Jan Visscher 

Lector        Jantine Kramer 

1e Collecte       Voor de Kerk 

2e Collecte      Voor de Jeugd 

Beamerdienst     Niek Aaldenberg en Marjet Zijlstra 

Kindernevendienst   Er is geen kindernevendienst. In de hal hangen  

tasjes waarvan je er één mag meenemen de kerk 

in. 

 

Zondag 5 juni    Pinksteren 

9.30 uur       ds. Marijn Rohaan 

Organist       Jan Post 

Ouderling van dienst    Joke Hoekstra 

Diaken       Alice Tanis 

Lector        Ab Kasper 

1e Collecte       ZWO: Zending: Zuid-Afrika 

         ‘Bijbel brengt arme boeren in actie’. 

2e Collecte      Voor de Diaconie 

Beamerdienst     Aafke Zijlstra en Jaap Drupsteen 

Kindernevendienst   Gertia Woudsma en Irene Heideveld 

 

*) De diensten worden ook uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl 

 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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BIJ DE DIENSTEN 
Gastpredikanten 
In de dienst van zondag 1 mei a.s. kunt u ds. Ruben den Hertog uit 
Vorden, tel. 0575-474810, als predikant verwachten. Ds. Ruben den 
Hertog (1985) is sinds februari 2019 aan de Protestantse Gemeente 
Vorden verbonden. Hiervoor werkte hij als predikant vanuit de 
mobiliteitspool op Noord-Beveland.  
 

Zondag 8 mei a.s. zal de dienst worden geleid door ds. René Mynkong 
uit Weesp. Hij is geboren en getogen in Kameroen en hij woont sinds het 
begin van de 21e eeuw in Nederland. Ds. Mynkong is blind geworden in 
zijn puberteit. De schuldige is een parasiet die hem besmette waardoor 
hij rivierblindheid kreeg. Deze aandoening komt hoofdzakelijk in West-
Afrika voor. Hij heeft na een schriftelijke cursus, waarbij zijn vrienden hem 
hebben geholpen, met succes het Franse diploma baccalaureaat 
gehaald, en daarvoor ook een diploma Nederlands en braille. Daarna 
behaalde hij de staatsexamens Nederlands zodat hij toegelaten werd op 
de Vrije Universiteit in Amsterdam waar hij theologie studeerde. In 
november 2013 rondde hij zijn studie met succes af en gaat hij voor in 
diensten van de Protestantse Kerk in Nederland en ook in diensten van 
de Waalse gemeenten in Nederland. 
 

Zondag 22 mei a.s. hoopt ds. Ries Nieuwkoop uit Zwolle, tel. 465 01 55, 
de dienst te leiden. Ds. Nieuwkoop heeft de gemeenten Balk en Zwolle 
gediend. Hij is sinds april 2005 met emeritaat. Ds. Nieuwkoop is geboren 
op 8 maart 1943. 
 

In de dienst van zondag 29 mei a.s. kunt u ds. Hans Tissink uit Zwolle 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. 

Kerkelijk Bureau / Klazien Helder 
 
AMNESTY INTERNATIONAL 
Zondag 8 mei 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 ons 
dan even weten.  

Namens de ZWO, Ineke Neuteboom-Visser 
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NIGERIA: NOODHULP EN WERKEN AAN VREDE 
ZWO collecte 8 mei 
In ons eigen land hebben we soms moeite om 
vluchtelingen welkom te heten. Maar de meeste 
vluchtelingen worden niet in Europa, maar in hun 

eigen land of regio opgevangen.  
 
In Noordoost-Nigeria zijn 1,8 miljoen mensen op de vlucht voor het 
geweld van Boko Haram.  
De afgelopen tien jaar zijn 20.000 mensen door Boko Haram vermoord 
en 4.000 vrouwen en meisjes ontvoerd.  
Ook in gebieden waar het 
Nigeriaanse leger Boko Haram 
bestrijdt is het niet veilig.  
Een deel van hen wordt 
opgevangen in vluchtelingen-
kampen, maar de meesten zijn 
terecht gekomen in dorpen waar 
de inwoners zelf al nauwelijks 
rond kunnen komen.  
 
Met de komst van de vluchtelingen is er een tekort aan voedsel, water en 
hygiëne. 
 
Nigeriaanse kerken steunen de vluchtelingen op hun nieuwe plek, maar 
ook bij een mogelijke terugkeer en het verwerken van trauma's. 
 
De collecte van 8 mei is bedoeld voor de steun aan deze vluchtelingen in 
Nigeria. 
Helpt u mee deze collecte tot een succes te maken? 
 

Namens de commissie ZWO, 
Ineke Neuteboom-Visser 

VAN DE DIACONIE 
In de maand mei doet de diaconie een beroep op u voor de volgende 
collectes: 
 

Zondag  1  mei a.s. / Stichting De Bres Zwolle 
De Bres, Inloophuis voor Zwolle, geeft mensen de gelegenheid zichzelf te 
zijn en biedt, voor wie er aan toe is, gezelligheid en warmte. Het huis 
staat aan de Heiligeweg 1 in Zwolle. 
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Zondag 15 mei a.s. / Stichting Hart voor Zwolle 
Stichting Hart voor Zwolle verbindt enthousiaste jongeren (18 tot 35 jaar)  
aan kwetsbare, eenzame Zwollenaren. Jongeren bieden hulp en netwerk 
aan mensen die zelf geen netwerk hebben. 
Vele jongeren zetten zich in voor hun stadgenoten: bijv. ze zien om naar 
eenzame ouderen, doen klusjes of ondernemen activiteiten met 
vluchtelingen. 
 

Zondag 22 mei a.s. / Stichting Vakanties met aandacht 
Het Vakantiebureau in Doorn maakt deel uit van de Protestantse Stichting 
Diaconaal Vakantiewerk. Zij verzorgt jaarlijks vele vakanties voor senioren 
en mensen die in het dagelijks leven zorg nodig hebben. Ontmoeting en 
gezelligheid staan centraal. 
In coronatijd heeft het Vakantiebureau veel mensen moeten teleurstellen 
vanwege de landelijke maatregelen. Veel vakanties zijn toen 
geannuleerd. Gelukkig kunt u nu weer een vakantie boeken. Bij het 
Vakantiebureau kunt u echt vakantie vieren.  
Brochures ‘Vakanties met aandacht’ zijn te vinden in De Hoofdhof bij het 
publicatiebord. Voor info kunt u terecht op de website het 
vakantiebureau.nl of telefonisch 0343-745890 of bij Hans en Miny 
Veenema. 
 
STEUN VOOR DE VOEDSELBANK ZWOLLE 
Tijdens de Veertigdagentijd is er op de woensdagmiddagen tijdens Open 
Kerk voedsel ingezameld voor de Voedselbank.  
 
Fijn dat u mee heeft gedaan. De goederen zijn inmiddels afgeleverd bij 
de bank. De organisatie is ook door De Hoofdhof financieel gesteund. 
 
De Voedselbank is volledig afhankelijk van vrijwilligers en de inkomsten 
bestaan uitsluitend uit giften. Mede dankzij de ondersteuning van de 
kerkelijke gemeenten lukt het elk jaar weer honderden huishoudens 
iedere week van gezond voedsel te voorzien. Met de donatie maakt de 
kerk het belangrijke werk van de Voedselbank mogelijk. 
 
De Voedselbank bedankt De Hoofdhofgemeente voor de steun. Deze 
dank wil de diaconie graag overbrengen aan u als gemeente. Zij zijn blij 
te weten dat er draagvlak is voor de Voedselbank en dat veel mensen 
bereid zijn mensen in nood een helpende hand te reiken. 
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WELKOM IN BERKUM 
Namens de Ichthuskerk en De Hoofdhof, de nog in functie zijnde 
Berkumer kerken, willen we graag mensen die in Berkum komen wonen 
van harte welkom heten. 
 
Het is de bedoeling dat mensen, die nieuw in onze wijk komen, een flyer 
in de brievenbus krijgen, met daarop de foto's van beide kerken en 
gegevens van de websites waar men terecht kan voor informatie. 
 
Om dubbeling te voorkomen hebben we Berkum verdeeld in twee wijken 
met de Campherbeeklaan als grens. De Hoofdhof neemt alle nieuw-
ingekomenen aan de oostkant van de Campherbeeklaan en de Brinken 
voor haar rekening en de Ichthuskerk de westkant en Herfte e.o. 
Aan ons de taak om alert te zijn op verhuizingen in de buurt waar we 
wonen en dit door te geven aan Miny Veenema. 

 
Namens de Diaconie, 

                                                         Miny Veenema, tel. 06-48945700 
 

VERANTWOORDING DIACONIE  
De Diaconie heeft op 27 februari een collecte gehouden bestemd voor de 
Voedselbank in Zwolle. De opbrengst van deze collecte is € 252,20 
geweest. Voor deze bestemming zijn er ook nog een 2-tal giften 
binnengekomen tot een bedrag van € 34,00, zodat de opbrengst stijgt tot 
€ 286,20.  Laatstgenoemd bedrag echter kan alsnog worden verhoogd  
met € 10,00 vanwege nagekomen ontvangsten, totaal dus € 296,20. 
 
Het opgegeven bedrag van de gehouden collecte op 13 maart jl. ten 
behoeve van het Binnenlands Diaconaat was € 123,85, maar dient 
alsnog te worden gecorrigeerd naar € 127,85. 
 
Op 27 maart jl. was de collecte bestemd voor Land van Verwondering. 
Voor dit doel is € 136,40 ontvangen met daarnaast nog een gift van         
€ 10,00, dat is totaal € 146,40. Zoals gebruikelijk wordt dit bedrag 
verhoogd tot € 350,00 en wordt dit bedrag overgemaakt naar de rekening 
van de Kerk. 
 
De Bloemencollecte, welke is gehouden op 10 april, gaf een bedrag te 
zien van € 139,20. 
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Op Goede Vrijdag is het Heilig Avondmaal gevierd in Berkumstede. 
Tijdens deze bijeenkomst is er een collecte gehouden voor Oekraïne en 
de opbrengst van deze collecte is € 141,95 geweest. Ook nu wordt het 
bedrag verhoogd tot € 350,00 en bestemd voor de (transport)kosten 
verbonden aan het ophalen van de vluchtelingen welke nu in Berkum 
verblijven. 
 
Namens Diaconie en ZWO is er op 17 april jl. gecollecteerd voor het doel: 
Jongeren in Beiroet. Hiervan was de opbrengst € 307,15, daarnaast is er 
ook nog via de bank een bedrag ontvangen van € 20,00, zodat het 
eindbedrag is gestegen naar € 332,15; ook dit bedrag wordt verhoogd 
naar € 350,00 en overgemaakt naar de ZWO, die er voor zal zorgen dat 
het op de bestemde plaats terecht komt.  
 
Ook heeft ondergetekende via de bank een bedrag ontvangen van          
€ 629,00, alsmede  een gift in contanten van € 50,00, bestemd voor de 
Voedselbank in Zwolle, naar aanleiding van de in de 40-dagen tijd 
gehouden Actie voor de Voedselbank. Dit totaal-bedrag is dus exclusief 
de collecte-opbrengst van 27 februari zoals hierboven eerder 
weergegeven. Alles bij elkaar opgeteld is er dus € 975,20 binnenkomen, 
welk bedrag ook zal worden overgemaakt naar de Voedselbank Zwolle. 
 
Uit bovenstaand overzicht blijkt weer dat wanneer er een beroep op u 
wordt gedaan, uw diakenen ruimhartig van middelen worden voorzien om 
te zien naar bestemmingen waar hulp hard nodig is. 
 

Met vriendelijke groet, Jan Visscher,  
penningmeester Diaconie 

 
SENIORENREISJE HOOFDHOF 2022 
Nog even een herinnering in verband met het reisje dat wij, met een ieder 
die mee wil, gaan maken op 1 juni a.s. 
U krijgt zo spoedig mogelijk een aanmeldingsformulier via de 
contactdames. 
Zoals hierboven aangegeven is het reisje gepland op woensdag 1 juni. 
Wij vertrekken om 13.00 uur vanaf de Hoofdhof. 
Verdere mededelingen staan in de aanmeldingsbrief. 

 
Namens de reiscommissie,  

Barend ten Have en Anne Schippers 
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ZWO PROJECT 2022/2023 OEGANDA 
Het verhaal van Agnes en Moses 
In het noorden van Oeganda is het lastig 
boeren. Het klimaat is grillig: soms te 
droog, dan weer te nat.  
 
Moses en Agnes probeerden jarenlang de 
eindjes aan elkaar te knopen, maar 
kwamen steeds geld te kort.  
Het hout dat ze hakten voor houtskool 
maakte dat water in de bodem minder 
goed vastgehouden werd.  
 
De Oegandese Kerk brengt daar met hulp 

van Kerk in Actie verandering in aan. Win-win voor mens en milieu. 
 
Ploeteren zonder rond te komen 
Moses (55) en Agnes (32) wonen met hun tien kinderen in een dorp in 
Oeganda. Tot voor kort waren ze gewend om alleen cassave en sorghum 
te verbouwen op hun stuk land. Ze maakten houtskool en werkten als 
dagarbeiders op het veld van grotere boeren.  
Moses viste soms ook in een naburig meer. Agnes vlocht matten van het 
riet uit het meer. Zo knoopten ze de eindjes aan elkaar, maar kwamen 
steeds weer geld tekort. 
 
Oegandese kerk traint boerengezinnen 
De ontwikkelingsorganisatie van de Oegandese Kerk traint boeren en 
boerinnen om meer opbrengst uit hun landbouw te halen zonder hun 
leefomgeving te vernietigen.  
Zowel Moses als Agnes volgden verschillende trainingen. Ze leerden 
nieuwe landbouwtechnieken, hoe ze een spaargroep konden starten en 
hoe ze als man en vrouw beter kunnen samenwerken. 
  

Goede oogst en goede inkomsten 
Na de training kregen ze 50 gram uienzaad en 50 gram tomatenzaad. Ze 
gingen direct aan de slag en hadden voor het eerst een goede oogst, 
genoeg zelfs om wat te verkopen.  
De tomaten leverden € 75,00 op en de uien € 155,00.  
Voor € 25,00 kochten ze twee biggen, voor € 38,00 twee geiten, voor      
€ 38,00 vijftien kippen en voor € 40,00 twee schapen. Ook konden ze 
schoolgeld betalen, schooluniformen en medicijnen kopen.  
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Onderwijs, goede voeding en beter samenwerken 
Ze verbouwen inmiddels ook sesam, soja, klim-yams en wortels. Ze 
kunnen hun gezin beter voeden en delen ook groenten uit aan hun buren, 
wat de onderlinge verhoudingen ten goede komt.  
Moses vertelt: “In het verleden konden drie van mijn kinderen niet naar 
school, omdat ik onvoldoende geld had, maar nu kunnen ze allemaal 
onderwijs volgen.”  
Moses en Agnes werken nu samen op hun land en zijn het inmiddels 
eens hoe ze hun geld goed verdelen tussen hun bedrijf, hun gezin en 
huishouden.  “Ik ben vooral ook dankbaar dat we door de trainingen nu 
als echtpaar ook beter met elkaar samenwerken”, zegt Agnes tevreden. 

 

 
Moses en Agnes bij hun klim-yam met begeleider in het midden 

 
U kunt dit project steunen via een bijdrage aan ZWO: onder vermelding 
van Oeganda. 
 
Bedankt voor uw steun aan hardwerkende mensen zoals Moses en 
Agnes in Oeganda. 

Namens ZWO,  
Ineke Neuteboom-Visser 
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UIT DE GEMEENTE 

Terugblik Pasen 
 

 

Wat was het een 
bijzondere Pasen. Dat we 
na twee jaar van corona 
weer met zoveel mensen 
samen konden vieren was 
ontroerend.   

De situatie in de Oekraïne stempelde onze 
Pasen, maar samen met de gasten uit de 
Oekraïne hebben we gevierd dat Jezus is 
opgestaan, en dat dat hoop geeft in de meest 
donkere situatie.  
Na de dienst bleven veel mensen 
koffiedrinken en konden we genieten van een 
petit fourtje met de tekst: Lef om te leven!  
Dat de vreugde van Pasen in ons hart mag 
blijven leven, en moed geven voor elke 
nieuwe dag. 
 

Paaszondag begonnen we met een gezellig Paasontbijt, waar meer dan 
70 mensen aan deelnamen. Dat hadden we als voorbereidingscommissie 
niet durven hopen! Veel dank aan iedereen die heeft geholpen met het 
ontvangen van de Oekraïense gasten zowel bij de Palmpasenstokken als 
het Paasontbijt. Het was prachtig om te zien hoe we onze eigen 
activiteiten konden opschalen (met wat zweetdruppeltjes) en met 
vereende krachten gastvrij konden zijn. 
 

Verdiepende Geloofsgesprekken  
Op 13 mei en op 17 juni zullen de laatste Verdiepende Geloofs-
gesprekken plaatsvinden. Dan is de serie van tien keer afgerond.  
 

Op 13 mei buigen we ons over de vraag wat kerk is (en wat niet!).  
Op 17 juni delen we onze eigen bronnen van inspiratie.  
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De avonden beginnen om 20.00 uur. De aanwezigheid van gemeente-
leden uit verschillende generaties wordt erg gewaardeerd.  
U bent van harte welkom in de jeugdsoos. 
 

Bij enkele diensten 
Op 8 mei ontvangen we het Christelijk Mannenkoor Zwolle in onze dienst.  
 

Op 15 mei wordt de gemeentezang begeleid door een band.  We zingen 
een mix van opwekking en liederen uit het liedboek.  
 

Op 29 mei gaat ds. Hans Tissink voor in een themadienst over Moderne 
Devotie.  
 

Met Pinksteren hopen we -als het Nederlandse weer het toelaat-  de 
dienst in de openlucht te houden. 
 

Meeleven met 
Hebt u iets dat u wilt delen met de gemeente, geef het door aan uw 
contactpersoon of predikant. Vreugdevolle zaken, en zorgen of verdriet, 
kunnen altijd in een van de nieuwsbrieven of het mededelingenblad 
worden opgenomen. 
 

Land van Verwondering 
Op 15 mei is ‘s middags de laatste Land van Verwondering van dit 
seizoen. We gaan nadenken over het mysterie van Pinksteren.  
We ontmoeten elkaar om 15.00 uur in de jeugdsoos. Iedereen is van 
harte welkom om met kinderen/kleinkinderen te komen. 
 

Lezing Manu Keirse 
Op dinsdagavond 31 mei a.s., aanvang 19.30 uur, zal emeritus-
hoogleraar verliesverwerking Manu Keirse een lezing geven in de 
Hoofdhof. Hij is klinisch psycholoog en wordt gezien als een expert in het 
omgaan met rouw en verdriet en heeft vele boeken geschreven. Noteer 
deze avond vast in de agenda!   
 

Oude Paaskaars 
Dit jaar wordt de oude Paaskaars aan iemand geschonken die dit erg op 
prijs stelt. Om de kaars betekenisvol te kunnen schenken inventariseren 
we namen.  
Zou u het waarderen om de Paaskaars te ontvangen?  
Laat het dan weten aan Geke Kombrink:   g.kombrink@outlook.com / 
038-4539560  

Hartelijke groeten, Marijn Rohaan 

mailto:g.kombrink@outlook.com
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JEUGDKERK EN JEUGDWERK 
In de Jeugdkerk van april hebben we met elkaar 
gekeken naar verschillende godsdiensten/religies. De 
jongeren hadden allemaal een religie voor hun 
rekening genomen en hierover kort iets verteld.  

In de Jeugdkerk van mei wil ik met de jongeren op een creatieve manier 
nadenken over vrijheid. Deze Jeugdkerk is op 8 mei, net na het 
herdenken en vieren van onze vrijheid. Een erg actueel onderwerp nu de 
oorlog zo dichtbij is. 

Margriet Vogel 

 
Een stukje over de Meet&...: 
Nadat we april hebben afgesloten met een Disney filmmiddag en -avond, 
staat mei weer voor de deur. 
De een na laatste maand van dit seizoen met Jeugdkerk en Meet&... 
 

Op 15 mei wordt de sportiviteit, creativiteit en de zenuwen van de 
jongeren getest. Meerdere teams die aan de hand van groepsopdrachten 
en individuele opdrachten punten proberen binnen te halen. 
Op 15 mei spelen we minute-to-win-it! 
En denkt u nu: "Ik ben sportief en creatief aangelegd (of niet) en vind het 
leuk om mee te doen". Laat het mij weten! Hoe meer zielen, hoe meer 
vreugd! Een van de spelletjes, waar je alvast op kan oefenen: een oreo 
op je voorhoofd leggen en naar je mond zien te krijgen, ZONDER JE 
HANDEN TE GEBRUIKEN! Succes! 

Groetjes, Hannah Gerritsen 
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PROJECT REGENWATEROPVANG BERKUM 
Definitieve goedkeuring bijdragen project regenwateropvang in Berkum 
Alle individuele aanvragen zijn door het Waterschap Drents Overijsselse 
Delta (WDODelta) goedgekeurd. Na realisering met een goede aanleg, 
volgt de bijdrage. Hieraan gekoppeld het water goed gebruiken voor de 
tuinen, zal er in juni a.s. een bijeenkomst worden gehouden met 
deskundige uitleg.  
In de Hoofdhof van juni hopen we daar nader bericht over te doen. Al 
krijgen, terecht, investeringen in verband met energiebesparing thans 
meer aandacht, het is wel belangrijk dat we in de wijk goede voorbeelden 
krijgen voor verdere uitstraling in verband met de klimaatsverandering.   

 

Namens de Commissie,  Herman Lammersen 
 

MUZIEK MET EEN PLUS IN DE HOOFDHOF  
Het seizoen van de concerten van Muziek met een 
Plus zit er bijna op. 
Op 10 april mochten we genieten van een middag 

vol fraaie barokmuziek. Het Motus String Quartet trakteerde ons op 
werken van Schubert, Mozart en Haydn. En twee zonen van Joh. 
Sebastian Bach mochten uiteraard niet ontbreken. Mannes Hofsink  
(volgens eigen zeggen de "Plus" in het programma) liet een kinderliedje in 
tien variaties horen op het kistorgel.  
 

Zondag 15 mei is het laatste concert in dit seizoen. 
 

We prijzen ons gelukkig dat het HanzeOrkest komt spelen! Met solist 
Joan Berkhemer brengen ze een uitvoering van het vioolconcert van Joh. 
Brahms. En niet zomaar een uitvoering; Willem Mengelberg voerde het 
concert al uit in 1943 in het concertgebouw met Herman Krebbers als 
solist. Joan Berkhemer zal daar uitgebreid over vertellen.  
 

De toegangsprijs is € 15,00 per persoon en de kaarten zijn nu online 
verkrijgbaar op de website www.muziekmeteenplus.nl. 
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 € 7,50, 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 15 mei  2022. 
 

En houdt in de komende weken de website van Muziek met een Plus in 
de gaten; we gaan dan uitgebreid in op al het muzikale moois dat u in het 
volgende seizoen te wachten staat! 

Namens het bestuur, Ab Kasper 
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OPEN  KERK - DE HOOFDHOF  
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.  
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 
Hieronder het rooster voor de maand mei 2022 (wijzigingen 
voorbehouden) 
 
  4 mei Willem Krabbe, veelzijdig zanger en pianist 

11 mei Ton Wismeijer en Helmus Visscher op orgel en vleugel 

18 mei Wim de Just uit Raalte op orgel van 15.00 – 16.00 uur 
Vanaf 16.00 uur presentatie leerlingen muziekschool o.l.v. 
Tijmen Posthoorn 

25 mei Gert de Jong, organist en pianist 
   Vanaf 16.00 uur Frans en Nel op trekharmonica 
 
DODENHERDENKING 4 MEI 2022 
Op 4 mei vindt de jaarlijkse dodenherdenking plaats.  
Door corona kon in de afgelopen jaren geen herdenking plaatsvinden bij 
het monument aan de Haersterveerweg.  
Nu dat wel weer kan, willen we als comité deze herdenking weer 
oppakken en organiseren.  
 

Dat betekent dat er woensdag 4 mei 2022 wel weer een herdenking 
plaats vindt bij het monument. 
 

Er is op dit moment sprake van oorlog in Oekraïne, een oorlog met veel 
slachtoffers en veel mensen op de vlucht.  
Het mag duidelijk zijn dat deze oorlog bij de herdenking extra gevoelens 
oproept en extra aandacht krijgt.  
 

De herdenking start om 19.50 uur. U kunt zich daar rechtstreeks naar toe 
begeven of desgewenst meelopen vanaf het winkelplein om 19.25 uur.  
  

Namens Comité Herdenking Haersterveerweg, 
Wim van der Meulen 
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Hemelvaart 
 

En als we toch weer naar omhoog gaan staren 

naar waar Hij is, - of hoe het heet … 

wil Hij ons telkens weer bedaren 

omdat Hij van de mensen weet …. 
 

Hij zal ons naar beneden wijzen – 

naar wat te doen valt onder mensen … 

Hij zal ons om die inzet prijzen 

en ons alleen het goede wensen. 
 

Hij zal ons naar elkaar verwijzen: 

jou nu naar mij en mij naar jou … 

opdat wij naar zijn onderwijzen 

mekaar graag zien in diepe trouw. 
 

Pas dan kan hier de hemel groeien … 

slechts dan leeft Hij nog voelbaar voort … 

als liefde ondermaans kan bloeien 

zijn leven voortgaat – ongestoord. 

Jan Coghe 
 

 

ONTMOETING IN HET HOOFDHOF-CAFÉ 
Na de eerste bijeenkomsten na corona-tijd in het Hoofdhof-Café hebben 

we de komende maand alweer de laatste bijeenkomst van dit seizoen. 

Misschien voor u en jou de gelegenheid om aan te sluiten in een 

gezellige kring. 

Op vrijdag 6 mei a.s. is ieder weer van harte welkom in de soos-ruimte. 

Anne en Aart Schippers zijn deze avond het gast-echtpaar. 

Dus op 6 mei a.s. staat de deur van de sooszaal vanaf 21.00 uur weer 

open. 

Het zou fijn zijn u daar weer te ontmoeten. 

 

Namens de gastdames en -heren, Kees Willemstein 
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COLLECTE-OPBRENGSTEN 
Hieronder de opbrengsten van de collecten t/m 19 april 2022. 
Voor verschillende collecten van februari en maart zijn nog extra 
bedragen ontvangen. 
 
27-02 Diaconie / Voedselbank € 262,20 
06-03 ZWO/Zending Rwanda € 257,20 
06-03 Jeugd € 116,55 
13-03 Kerk € 136,25 
13-03 Diaconie / Binnenlands Diaconaat € 127,85 
20-03 ZWO / Zending Indonesië € 173,82 
20-03 Kerk € 112,60 
27-03 Diaconie / Land van Verwondering € 136,40 
27-03 Kerk € 135,70 
03-04 Kerk € 135,00 
03-04 Jeugd € 109,00 
10-04 PKN / JOP Paaschallenge € 147,20 
10-04 Bloemen € 139,20 
15-04 Berkumstede: Diaconie Oekraïne € 141,95 
17-04 Kerk € 209,57 
17-04 Diaconie / ZWO Jongeren Beiroet € 307,15 
19-04 Koffie €   34,50 
 
Behalve voor deze doelen is een bedrag van € 40,00 ontvangen voor  het 
Mededelingenblad “De Hoofdhof”. 
En de opbrengst van de uitgifte van de kerkbanken is nu gekomen op      
€ 1.215,00. 
 
Alle geefsters en gevers: 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. 
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SCHILDERWERK EN VENTILATIE 
Zelfs zonder de aankondigingen in de vorige uitgaven van De Hoofdhof is 
het u natuurlijk opgevallen dat de hal van de kerk nu weer “blinkend wit” 
is. In de eerste week van april is een groep vrijwilligers met de kwast en 
roller aan de slag gegaan om de muren van nieuwe verf te voorzien: het 
resultaat mag er zijn! Ook de kindernevendienstruimte is gewit. Top 
gedaan verfploeg!  
 
In dezelfde periode is ook de ventilatie van de kerkzaal verbeterd en zijn 
de ventilatoren van de grote zaal en de Jongerenruimte vervangen. Met 
het juist inregelen van de ventilatie van de kerkzaal hopen we binnenkort 
helemaal klaar te zijn, die zal dan automatisch voor voldoende verse 
lucht zorgen. 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bij gebruik van de andere zalen moet de ventilator handmatig aangezet 
worden: vergeet u niet die ook weer uit te doen bij het verlaten van de 
ruimte? 
 

Kernteam Beheer en Financiën, 
Gerard Gerritsen 
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WINDESHEIMCONCERT OP 26 MEI OM 20.00 UUR 
De Stichting Windesheim Concerten is blij dat het weer mogelijk is om op 
Hemelvaartsdag een concert te organiseren! 
 

Het Keros Ensemble, bestaande uit:  
Pauline Lotichius - fluit, Marit Berends - cello en Alexandre Bonnet - harp, 
zal het concert verzorgen. 
 

Alle musici hebben veel podiumervaring en gaven diverse concerten 
samen en als solisten bij orkesten. 
 

Er worden werken gespeeld van o.a. Bach, Fauré, Albioni en Vinci. 
 

Als een bijzondere afsluiting van Hemelvaartsdag hopen wij op uw komst 
in het mooie kerkje van Windesheim! 
 

De toegang is gratis, maar na afloop wordt een vrijwillige bijdrage 
gevraagd. 

Namens Stichting Windesheim Concerten, 
Tineke Berends 

 
MICHAËLSVIERINGEN GROTE KERK ZWOLLE  
aanvang 17.00 uur  
 
  1 mei Michaëlsviering/vesper, voorgangers ds. Harm Bousema en 

Robert Kanning   

  8 mei  Michaëlsviering, voorganger ds. Nelleke Eygenraam  

15 mei  Michaëlsviering/vesper, voorgangers Robert Kanning  en Harry 

Steenbergen 

22 mei  Michaëlsviering, voorganger ds. Bert Aalbers 

29 mei  Michaëlsviering/vesper, voorgangers ds. Harm Bousema en 

Christa van Stappen, aanvang 19.00 uur 

Christa van Stappen 
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AGENDA 
01-05  Michaëlsviering/Vesper, Grote Kerk       17.00 uur 
04-05  Open Kerk              15.00-17.00 uur 
04-05  Dodenherdenking Haersterveerweg       19.50 uur 
06-05  Hoofdhof-café, soosruimte          21.00 uur 
08-05  Jeugdkerk                09.30 uur 
08-05  Schrijfactie Amnesty International,  
   In de hal van de kerk, na de dienst 
08-05  Michaëlsviering, Grote Kerk          17.00 uur 
09-05  Vraagmoment voor gemeenteleden aan voorzitter kerkenraad 
                   19.00-19.30 uur 
09-05  Kerkenraadsvergadering, De Hoofdhof      19.30 uur 
11-05  Open Kerk              15.00-17.00 uur 
13-05  Verdiepende Geloofsgesprekken, Jeugdsoos    20.00 uur 
15-05  Land van Verwondering: Pinksteren, Jeugdsoos   15.00 uur 
15-05  Muziek met een Plus: HanzeOrkest, De Hoofdhof   15.00 uur 
15-05  Michaëlsviering/Vesper, Grote Kerk       17.00 uur 
15-05  Meet & Compete, Minute to Win it        18.30 uur 
18-05  Open Kerk             15.00-17.00 uur 
22-05  Michaëlsviering, Grote Kerk          17.00 uur 
25-05  Open Kerk             15.00-17.00 uur 
26-05  Windesheimconcert             20.00 uur 
29-05  Michaëlsviering/Vesper, Grote Kerk       19.00 uur 
31-05  Lezing rouwverwerking Manu Keirse, De Hoofdhof  19.30 uur 
 
01-06  Seniorenreisje, vertrek vanaf Hoofdhof       13.00 uur 
17-06  Verdiepende Geloofsgesprekken, Jeugdsoos    20.00 uur 
 
 
 

 

KOPIJ DE HOOFDHOF 

Het volgende kerkblad verschijnt op 25 mei 2022 en bevat gegevens over 

de maand juni 2022.  

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

8024 CA, tel. 45 47 233 tot uiterlijk maandag 16 mei 2022. 
 

De redactie verzoekt u vriendelijk uw berichten schriftelijk in te leveren 

via e-mail: jaapwagteveld@hotmail.com 
 

mailto:jaapwagteveld@hotmail.com

