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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. 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:
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

3
KERKDIENSTEN*)
Vanaf november is de aanvangstijd van de kerkdienst 10.00 uur
Zondag 6 november
10.00 uur
ds. Marijn Rohaan
Organist
Gert de Jong
Muzikale medewerking
D-Vote o.l.v. Anne Verhart
Ouderling van dienst
Desiree Lips
Diaken
Geke Kombrink
Lector
Wiepkje Mensink
e
1 Collecte
Voor de Kerk
2e Collecte
Voor de Jeugd
Beamerdienst
Klazien Helder en Tijmen Buijs
Kindernevendienst
Jennifer Diepman
19.00 uur
Taizédienst
Muzikale medewerking
Amicanto en Marjet Zijlstra, gitaar
Zondag 13 november
10.00 uur
Organist
Ouderling van dienst
Diaken
Lector
1e Collecte
2e Collecte
Beamerdienst
Kindernevendienst
Jeugd
Zondag 20 november
10.00 uur
Organist
Muzikale medewerking
Ouderling van dienst
Diaken
Lector
1e Collecte
2e Collecte
Beamerdienst
Kindernevendienst

ds. Jan Visser uit Ermelo
Jan Post
Madeleen Wagteveld
Jan Visscher
Ab Kasper
Voor de Diaconie
Voor de Kerk
Jaap Drupsteen en Aafke Zijlstra
Irene Heideveld
Jeugdkerk
Eeuwigheidszondag
Laatste zondag van het kerkelijk jaar
ds. Marijn Rohaan
Gert de Jong
Amicanto
Johan Neuteboom
Miny Veenema
Desiree Lips
Voor de Kerk
Voor de Diaconie/Stichting De Bondgenoot
Klazien Helder en Rens van der Waal
Jennifer Diepman
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Zondag 27 november
10.00 uur
Organist
Ouderling van dienst
Diaken
Lector
1e Collecte
2e Collecte
Beamerdienst
Kindernevendienst

Eerste zondag van Advent
ds. Jaap van Slageren uit Zwolle
Jan Post
Fokje Duursema
Anne Schippers
Jantine Kramer
Voor de Diaconie / Kerk in Actie / Colombia
Voor de Kerk
Peter van der Waal en Niek Aaldenberg
Gertia Woudsma

Zondag 4 december
10.00 uur
Organist
Muzikale medewerking
Ouderling van dienst
Diaken
Lector
1e Collecte

Tweede zondag van Advent
ds. Klaas van de Kamp uit Kampen
Robert Helder
Het Hoofdhofkoor o.l.v. Johannes Dijkstra
Wiepkje Mensink
Geke Kombrink
Marianne Gerritsen
ZWO: Kerk in Actie: Libanon / Jordanië / Irak
‘Creëren van banen voor jongeren’
Voor de Jeugd
Aafke Zijlstra en Tijmen Buijs
Jennifer Diepman

2e Collecte
Beamerdienst
Kindernevendienst

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

BIJ DE DIENSTEN
Gastpredikanten
In de dienst van zondag 13 november a.s. kunt u ds. Jan Visser (1981)
uit Ermelo, tel. 06-26931534, als voorganger verwachten. Ds. Visser was
tot april 2018 predikant in Ermelo. Daarvoor is hij verbonden geweest aan
de gemeente Lexmond. Tevens was hij docent aan de Hogeschool
Windesheim en aan de Universiteit Utrecht.
Sinds april 2018 is ds. Visser werkzaam in het bedrijfsleven en gaat
daarnaast regelmatig voor in kerkdiensten.
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Ds. J. van Slageren uit Zwolle, tel. 452 93 53, zal zondag 27 november
a.s. voorgaan. Hij is emerituspredikant. Ds. Van Slageren was van 19631974 missionair predikant in Kameroen. Daarna in de Bijlmermeer,
Amsterdam, in Slochteren en Kolham. Tevens was hij secretaris van de
Nederlandse Zendingsraad en docent Missiologie en Godsdienstwetenschap aan de Theologische Faculteit van Brussel.
Ds. Van Slageren schrijft ook, vooral over de geschiedenis van kerk en
zending, en de afgelopen jaren zijn twee boeken van zijn hand
verschenen, nl. het boek ‘Wijzen uit het Oosten uit zo verren land’,
(Oriëntaals Orthodoxe Kerken in Nederland) en een boek over de
Thomaschristenen in India.
Kerkelijk Bureau/Klazien Helder

VAN DE DIACONIE
In de maand november doet de diaconie een beroep op u voor de
volgende collectes:
Zondag 13 november a.s. / Eigen Diaconie
De eerste collecte is bestemd voor de activiteiten van de eigen diaconie.
Zondag 20 november a.s. / Stichting De Bondgenoot in Barneveld
De Bondgenoot is een Spirituele Zorg-Gemeenschap waar mensen die
vastlopen en een nieuwe manier van leven vinden door naar elkaar om te
zien. Alle bewoners krijgen en geven er naar vermogen aandacht, hulp
en vriendschap. Daardoor kan men een nieuwe start maken en werken
aan een zinvol bestaan.
De Bondgenoot is een ideale oefen– en genezingsplek van leven en
uniek in Nederland, omdat zorgverleners en –vragers op één terrein
wonen. Ook is er mogelijkheid voor (tijdelijke) noodopvang in bijvoorbeeld
een crisissituatie. Voor meer informatie zie www.bondgenoort.nl
Zondag 27 november a.s. / Diaconie
Op deze eerste Adventszondag zal de collecte bestemd worden voor het
werk van Kerk in Actie, Colombia, onderwijs voor werkende kinderen.
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. In Bogotá zet een stichting zich in
voor kinderen en jongeren in een achterstandswijk vol criminaliteit.
De medewerkers bieden hun een veilige plek en een toekomst.
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De kinderen leren samenwerken, conflicten oplossen, krijgen begeleiding
om schooluitval te voorkomen en leren wat hun rechten zijn.
Het centrum is voor honderd kinderen en jongeren een veilige haven
temidden van een omgeving vol armoede, geweld en (drugs)criminaliteit.
Kinderen leren prachtige producten van papier maken (filigraan) en leren
groenten verbouwen in de moestuin op het dakterras van het gebouw.
Ieder jaar kunnen 45 jongeren een koksopleiding van een half jaar
volgen, waarin ze leren koken met gezonde Colombiaanse producten.
Ook tienermoeders vinden hier hun plek. De medewerkers onderhouden
contact met ouders, verzorgers en leraren van de kinderen.
Fancy fair 5 november
In de maand oktober is er veel bruikbare kleding, schoeisel en speelgoed
door u ingeleverd bij De Hoofdhof. Hiervoor hartelijk dank.
De ingezamelde spullen krijgen een tweede leven door de verkoop van
deze spullen op zaterdag 5 november van 10.00 tot 13.00 uur.
We kunnen elkaar ontmoeten onder het genot van een kopje koffie/thee
in de hal van de kerk. Iedereen is van harte welkom.
De opbrengst van de fancy fair zal bestemd worden voor Vluchtelingenwerk Nederland. Vluchtelingenwerk ondersteunt vluchtelingen en
asielzoekers van het moment dat ze worden opgevangen in Nederland
totdat ze zelfstandig hun weg hebben gevonden.
Maaltijd van de Heer in De Hoofdhof
Op zondag 30 oktober a.s. vieren we weer met elkaar de Maaltijd van de
Heer. U wordt hiervoor van harte uitgenodigd. Het zal een lopende viering
worden. Er zal voldoende afstand zijn tussen de rijen zodat u alle ruimte
krijgt om ook zelf afstand te kunnen houden.
Maaltijd van de Heer in Berkumstede
We hopen ook op zondagmiddag 30 oktober om 15.00 uur een viering in
Berkumstede te kunnen houden. Dit zal een zittende viering worden.
Er is afstemming met de Ichthuskerk en de Sionskerk.
Ook is iedereen hier van harte welkom.
Namens de Diaconie, Miny Veenema
tel. 06-48945700
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VERANTWOORDING DIACONIE
Met betrekking tot de 28 augustus gehouden collecte ten behoeve van de
Voedselbank is er nog een correctie nodig van € 2,00, zodat de
eindopbrengst is gestegen naar € 580,10.
De opbrengst van de tentcollecte gehouden op 11 september is nog niet
bekend, omdat er nog steeds bedragen binnenkomen, via de diaconieën
van de Ichthuskerk en de Hoofdhof. In het eerstvolgende nummer hopen
wij u het eindbedrag te kunnen meedelen.
Op 18 september is er gecollecteerd namens Kerk in Actie voor de
Zending in Syrië, de opbrengst van deze collecte op het moment van
schrijven is € 277,32.
In deze dienst is ook een Bloemencollecte gehouden, de opbrengst is
€ 134,30.
In de dienst 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.
Na afloop van de dienst gehouden op 16 oktober is opnieuw een
Bloemencollecte gehouden, deze keer was de opbrengst € 122,40.
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.
Ook deze keer blijkt opnieuw de betrokkenheid van onze gemeente,
zodat dankzij uw hulp de Diaconie haar taak kan blijven vervullen,
waarvoor hartelijk dank.
Met vriendelijke groet,
Jan Visscher, penningmeester
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JEUGDWERK

Afgelopen week heeft het Klusteam van de kerk de bijzaal omgetoverd
tot onze tijdelijke Jongerenruimte. Ook in deze ruimte is een kleurtje
aangebracht op de muur. Dit keer geen Groene Thee, maar Bastion. Het
ziet er super uit, helemaal met onze meubels erbij. Je bent welkom om
de ruimte te bewonderen en met ons een spelletje te spelen of te kletsen.
In oktober zijn we het Meet & Eat-seizoen gestart met een
spelletjesavond! Deze maand staat o.a. de WK-wedstrijd kijken van
Nederland op de planning en een etentje bij familie Wagteveld. Ik heb er
weer zin in en hoop de rest ook.
Groetjes, Hannah
UIT DE GEMEENTE
Het is herfst geworden en de bladeren vallen weer van de bomen.
De oogst van het land is binnengehaald en op 2 november vieren we
Dankdag in de kerk met de jaarlijkse dankdag-maaltijd.
We komen aan bij het einde van ons kerkelijke jaar. Het is de tijd waarin
we (op 20 november) onze overleden geliefden gedenken.
Op 27 november begint dan weer de eerste zondag van het nieuwe
kerkelijke jaar. We vieren de Advent, de periode van de voorbereiding op
het feest van de geboorte van Christus, het Kerstfeest.
Onze stagiaire Laura Wevers hebt u op verschillende momenten al
kunnen ontmoeten. Zij zal op 1 januari ook voorgaan in onze gemeente.
Een mooi begin van het nieuwe jaar!
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Vervolg Verdiepende Geloofsgesprekken
De 20+ jongeren geven een vervolg aan de Verdiepende Geloofsgesprekken. Zij ervaren de ontmoeting met elkaar rond geloofsonderwerpen als erg waardevol. Op vrijdagavond 4 november om 20.30
uur is de volgende bijeenkomst. Wie graag ook wil aanhaken is van harte
uitgenodigd en kan zich altijd even melden bij Marijn.
Nascholing
Ik ben in de afgelopen periode ook weer een paar keer op nascholing
geweest. Twee dingen lopen daarin parallel: trainingsdagen over o.a.
communicatie en systemisch werken, en het meer op persoonsvorming
gerichte intervisie-traject. De opleiding contextueel pastoraat brengt
waardevolle nieuwe kennis en een bewustwordingsproces van hoe je
eigen geschiedenis je handelen en reageren beïnvloedt. Als predikant
breng je altijd jezelf mee en ben je zelf je eigen gereedschap. Daarom is
het goed om je daarin te blijven vormen en te blijven leren. Maar het
goede nieuws is toch ook dat het einde van de opleiding in zicht komt.
Nog een aantal blokken en een eindwerkstuk te gaan en dan rond ik in
maart 2023 de opleiding af. Daarmee heb ik voor de komende vijf jaren
weer mijn nascholingspunten behaald.
Aanvangstijd kerkdienst
Vorig jaar heeft de kerkenraad, na een enquête van het Kernteam
Eredienst, voor de wintermaanden (november, december, januari en
februari) de keuze gemaakt het aanvangstijdstip van de morgendienst te
zetten op 10.00 uur.
Berkumstede
Op 25 oktober vond het overleg in Berkumstede plaats met de geestelijke
verzorgers, de Bewonersraad en vertegenwoordigers van de drie lokale
kerken. Het is goed dat overleg plaatsvindt, en er weer nieuwe afspraken
zijn gemaakt over geestelijke zorg voor de bewoners.
School en kerk
Op 1 november zullen de groepen 1, 2 en 3 van basisschool de
Duyvencamp onze kerk bezoeken. Ze mogen alle vragen die zij hebben
bij de kerk, de dominee, en wat de gemeente bijeenbrengt, aan mij
stellen. Met Kerst hoopt de school met alle kinderen en hun
ouders/grootouders het Kerstfeest te kunnen vieren in de kerk.
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Top2000-dienst naar maart 2023
Top2000-diensten werden in Nederland aanvankelijk vooral in de
decembertijd gehouden. Maar inmiddels wordt er ervaring opgedaan met
diensten door het hele jaar heen.
In de Hoofdhof hebben we gekozen om onze jaarlijkse Top2000-dienst
ook niet te houden in de Adventstijd, maar in de tijd voor Pasen.
We hopen zo in 2023 een Passion-dienst te kunnen neerzetten, met het
Top2000-koor én D-Vote, waarin het lijdens- en opstandingsverhaal van
Jezus wordt verteld.
In de afgelopen tijd, en de periode die voor ons ligt, waren er diensten
waarin een Godly Play-verhaal centraal stond, het Hoofdhofkoor zong,
D-Vote zong, en er zal een dansoptreden zijn.
Dat was een extra reden om de Top2000-dienst te verzetten.
Het Kernteam Eredienst wil ervoor waken dat er een teveel aan
bijzondere diensten is, en er een moeheid ontstaat bij de gemeenteleden.
Een belangrijk element van de morgendienst is tenslotte rust, en dat gaat
verloren bij teveel wat nieuw of anders is.
Eeuwigheidszondag - namen aandragen om te gedenken
De kerk is de plek waar we dierbare mensen, die ons zijn ontvallen,
gedenken. Waar verdriet een plek heeft, en we troost zoeken bij de
Ene. In de afgelopen twee corona-jaren heeft de eeuwigheidszondagcommissie de kerk een middag opengesteld om zo iedereen de
mogelijkheid te bieden stil te staan bij wie ons zijn ontvallen, en namen
op te schrijven. Het waren kostbare middagen.
Dit jaar valt in het eeuwigheidszondag-weekend ook "Herdenken Belicht"
op Kranenburg en begraafplaats Bergklooster. Mede daarom is gekozen
om in de Hoofdhof enkel op zondagmorgen een gedachtenisdienst te
houden.
De families van gemeenteleden die zijn overleden, hebben over
eeuwigheidszondag een brief ontvangen. Als ‘open kerk’ willen we
iedereen die betrokkenheid voelt bij de Hoofdhof de gelegenheid geven
om namen te gedenken van geliefden die in het afgelopen jaar zijn
overleden.
Wilt u van die mogelijkheid gebruik maken? U kunt dan de naam van uw
dierbare doorgeven aan Marijn Rohaan of Desiree Lips. Dit kan tot 10
november. Gedenken kan alleen als het in overleg is met de betrokken
familie, en een overlijden betreft uit het afgelopen kerkelijke jaar.

11
Meeleven met
Niet alles laat zich plannen, dat weten we. Maar soms treft je wel héél
veel pech. We denken aan alle mensen die met gezondheidsklachten
kampen.
En aan de lieve partners en de mensen om hen heen. Wat zouden we
zijn zonder de mantel van hun liefde! Wist je dat het woord mantelzorg
komt van de heilige Sint Maarten? Hij sneed zijn mantel in tweeën en gaf
een stuk aan een soldaat die het heel hard nodig had. Sint Maarten is
een van de geloofsgetuigen waar wij een voorbeeld in vinden. Op 11
november gaan de kinderen langs de deuren in zijn naam voor een
lekker snoepje of een mandarijn. Van delen word je blij!
Dankbaar zijn we met de gemeenteleden die weer naar huis konden
komen, en van daaruit verder blijven revalideren. Voor wie na een
operatie weer schoon zijn en opgelucht verder kunnen. En voor wie weer
naar Berkum konden terugkeren na verblijf elders.
Heel erg bedankt dat u uw wijkcontact of mij als predikant op de hoogte
houdt van wel en wee. En voor alle blijken van medeleven onderling.
Samen zien we naar elkaar om.

Bij enkele diensten
Zondagmorgen 30 oktober vieren we de Maaltijd van de Heer, ds. Anne
Zweers gaat voor.
Die zondagmiddag zijn de kinderen weer welkom bij Land van
Verwondering, om 15.00 uur.
ds. Marijn Rohaan
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IDEEËNBUS VOOR AANPASSING KERKZAAL
Zoals u wellicht al hebt gehoord wil de kerkenraad de kerkzaal wat
aanpassen naar de huidige tijd, zodat deze weer een aantal jaren mee
kan en multifunctioneel kan worden gebruikt.
Met een aantal gemeenteleden verdiepen we ons erin hoe we de kerkzaal eigentijdser en gastvrijer kunnen maken.
Wij willen hierbij ook graag ideeën meenemen van gemeenteleden.
Misschien hebt u hele mooie ideeën en het zou jammer zijn als we die
niet zouden horen.
Daarom staat er op de zondagen 30 oktober, 6 en 13 november a.s. een
ideeënbus in de hal. Schroomt u niet om uw ideeën te ventileren of wilt u
zelf meedenken, ook dat kan.
We hopen dat we uw ideeën tegemoet mogen zien.
De werkgroep aanpassing kerkzaal,
Laura Wevers/Marijn Rohaan, Jan Flokstra,
Gerard Gerritsen, Jaap Wagteveld, Fokje Duursema
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 november 2022 (wijzigingen voorbehouden)
Vanaf 1 november van 15.00 – 16.30 uur
2 november 15.00-16.00 uur Presentatie gevelstenen door Kees Bos
16.00-16.30 uur Ton Wismeijer op piano
9 november 15.00-16.00 uur Belevenissen op weg naar Santiago
de Compostella door Henk Slomp
16.00-16.30 uur Muziek door Dian en Truus op
trekharmonica
16 november 15.00-16.00 uur Bram en Rieke van Dijk
16.00-16.30 uur Dian en Diana op trekharmonica
23 november 15.00-16.00 uur Gert de Jong
16.00-16.30 uur Henk Hoeksema
30 november 15.00-16.00 uur Leo van den Boomgaard op orgel
16.00-16.30 uur Ton Wismeijer op piano
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presenteert op zondagmiddag 13 november 2022 om 15.00 uur
Stabat Mater van Pergolesi
“Huilend stond de moeder aan de voet van het Kruis
waaraan haar zoon te sterven hing”.
Zo luidt de beginregel van het gedicht van de 13e-eeuwse dichter Stabat
Mater.
Pergolesi schreef het Stabat Mater met tussenpozen; het slotduet schreef
hij op zijn sterfbed in 1736, hij was slechts 26 jaar oud.
Muziek met een Plus brengt deze zondagmiddag het beroemde Stabat
Mater in een kleine bezetting die dicht bij de oorspronkelijke uitvoering
staat.
De uitvoerenden zijn:
Wouter Harbers op orgel en vleugel,
en een strijkkwartet, bestaande uit:
Robert Cekov en Davita Laseur, viool.
Bart Folkers, altviool en Czaba Erdös op cello.
Sopraan is Wendeline van Houten en alt Marianne Selleger.
Zoals u van ons gewend bent hebben wij ons best gedaan om voor u een
geweldig concert te arrangeren.
Als u een Radio 4 luisteraar bent…. . Deze Stabat Mater staat inmiddels
in de top 10.
U kunt de kaarten bestellen op www.muziekmeteenplus.nl/programma
Ook aan de kassa zijn kaarten verkrijgbaar. Weer hebben wij de kosten
laag kunnen houden voor zo’n uniek concert.
Kaarten kosten via de site € 18.50, livestream € 10,00 en jongeren t/m
16 jaar € 7.50.
U bent van harte welkom en wij zien u graag als onze gast.
Namens het bestuur van Muziek met een Plus.
Jaap Wagteveld, Peter van Zwieten, Jaap Drupsteen,
Peter Bareman en Andries Westerholt
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AAN TAFEL!
De Protestantse Kerk heeft als jaarthema ‘Aan tafel!’ gekozen.
Een goede reden om ons eigen Hoofdhof-Aan tafel!-initiatief ook weer
nieuw leven in te blazen.
Samen eten wordt door veel mensen ervaren als een mooie manier om in
gesprek te komen. Dit hebben we bij Aan tafel! ook gemerkt. Daarom is
er een nieuwe datum geprikt:
zaterdag 17 december 2022 (18.00-21.00 uur).
We eten in kleine groepjes (max. 8 personen). Om gevarieerde groepen
te kunnen samenstellen, worden gezinnen opgesplitst. Doe mee en geef
je op vóór 1 december. Dit kan via e-mail of een inschrijfformulier.
Vanaf 20 november liggen de formulieren in de hal van de Hoofdhof.
In een ontspannen sfeer in gesprek over onderwerpen die ons
bezighouden.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Wilt u bij opgave het volgende vermelden:
- Naam / namen
- Adres
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Gewenste rol (u mag meerdere rollen aangeven):
o Gastvrouw / gastheer
o Gespreksleider
o Gast
- Voorstel voor een gespreksonderwerp
- Dieetwensen / allergie

Hartelijk welkom aan tafel!

Met vriendelijke groet,
Gerben Grotenhuis, 06 124 122 75
gerben.grotenhuis@ziggo.nl
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OPROEP VAN DE PENNINGMEESTER VAN DE DIACONIE
Wanneer u dit nummer van onze Hoofdhof weer doorbladert dan is het al
weer de 43ste of 44ste week van het jaar 2022, dus nog maar 5 of 6 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
15 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

MICHAËLSVIERINGEN GROTE KERK ZWOLLE
November 2022 aanvang 17.00 uur;
NB. 6 november aanvang 19.00 uur
Psalmen zijn het zingen en overdenken meer dan waard.
We lezen verder in de psalmen tot Advent, dat is tot en met psalm 25.
De eerste Advent staat de lofzang van Maria centraal.
De tweede Advent horen we de lofzang van Zacharias.
06 november Michaëlsviering,

ds. Bert Aalbers

13 november Michaëlsviering, Vesper ds. Ad Geerling
20 november Michaëlsviering,

ds. Iemke Epema

Gedachteniscantate ‘Koester de namen’
muziek Toon Hagen, teksten Sytze de Vries
m.m.v. de Michaëlscantorij
27 november Michaëlsviering, Vesper, ds. Harm Bousema,
m.m.v. enkele leden van de Michaëlscantorij
o.l.v. Toon Hagen
Christa van Stappen
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OOST-EUROPA COMMISSIE
In De Hoofdhof van oktober heeft de Oost-Europa-Commissie uitleg
gegeven van haar werkzaamheden tot heden en de veranderingen voor
de toekomst betreffende twee van de drie onderdelen.
- Het samenstellen van bouwploegen is in 2017 om diverse redenen
gestopt.
- Het inzamelen van goederen wordt beëindigd. Tot 1 november worden
hulpgoederen, onder andere kleding, nog ingezameld en naar
Stichting ROEC in Rijssen gebracht waarna het naar verschillende
landen wordt getransporteerd.
Na 1 november kunnen goederen, zoals kleding, aangeboden worden
aan bijvoorbeeld:
Kringloop “Red een Kind”, Campherbeeklaan 2 in Berkum, tel. 880 1501
of winkel “Terre des Hommes”, Th. a Kempisstraat 47, tel. 422 8933
of aan de kringloopwinkels van Dorcas in de omringende plaatsen of ….
- Het financieel ondersteunen van betrouwbare projecten gaat door.
In het jaarverslag van 2021 kunt u lezen over enkele mooie projecten
in Servië en Oekraïne. Elk jaar zijn er weer nieuwe aanvragen voor
goede projecten die we graag financieel willen blijven steunen.
Dus uw bijdragen en giften blijven nodig.
Het rekeningnummer is NL26RABO 0413 5507 45 t.n.v. Protestantse
Gemeente Zwolle, o.v.v. Commissie Oost-Europa.
Namens de leden van de Oost-Europa Commissie:
Gerry van Berkum, Dineke Rohaan,
Herman Lammersen en Jan Flokstra
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ICHTHUS-TAFELTENNISTOERNOOI
Vrijdag 4 november a.s. wordt in de
Ichthuskerk
een
TafelTennisToernooi
gehouden waarvoor ook De Hoofdhof
uitgenodigd is.
Inmiddels hangen de opgavelijsten in de hal en kun je je opgeven.
Opgeven kan ook door een mailtje te sturen naar renke@planet.nl of een
telefoontje of appje naar 06 2273 2596.
Voorgaande edities waren alom gezellig met naast de spelers ook een
mooie groep supporters/kijkers. We hopen dat dit ook dit keer weer het
geval is. Er zal zeker weer koffie/ thee en een hapje en drankje zijn!
Het toernooi start om 19:00 uur! Neem, als je dat hebt, je eigen, duidelijk
gemerkte, batje mee. Voor de onkosten wordt een kleine bijdrage
gevraagd. Richtlijn: € 3,00 per deelnemer.
De vorige editie was er de avond van tevoren gelegenheid om al even te
spelen. Dat is goed bevallen en wordt dit jaar weer gedaan.
Op donderdagavond 3 november dus gelegenheid vanaf 19.00 uur om
vrij te spelen.
We hopen weer op een gezellig en sportief evenement.
Namens de organisatie, Helmus Visscher
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.
TIJDELIJKE VERVANGING BEHEERDER
Al enige tijd zijn we op zoek naar iemand die onze beheerder kan
vervangen bij verlof of afwezigheid anderszins. Het gaat dan om taken
“door de week”, waarbij te denken is aan de begeleiding van externe
verhuur, bijbehorende verstrekking van koffie/thee en misschien het
regelen van een lunchmaaltijd. Heeft u belangstelling of weet u iemand
die dat zou willen doen: laat het ons weten. Informatie bij Truus van Well
of Jan Hoefman.
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COLLECTE OPBRENGSTEN
Hieronder de opbrengsten van de collecten vanaf 28 augustus t/m 17
oktober 2022.
28-aug
28-aug
04-sep
04-sep
18-sep
18-sep
25-sep
25-sep
02-okt
02-okt
09-okt
09-okt
16-okt
16-okt
17-okt

Diaconie / Voedselbank Zwolle
Kerk
ZWO / Myanmar
Jeugd
Diaconie / Kerk in Actie / Syrië
Bloemen
ZWO / Colombia
Kerk
PKN / Kerk en Israël
Jeugd
Diaconie / Oost-Europa Commissie
Kerk
ZWO / Indonesië
Bloemen
Koffie

€ 320,10
€ 201,40
€ 288,10
€ 127,10
€ 277,32
€ 134,30
€ 242,65
€ 229,95
€ 163,20
€ 128,85
€ 170,70
€ 164,80
€ 153,28
€ 122,40
€ 56,80

Naast deze collecten zijn nog de volgende bijdragen / giften ontvangen:
a. Collecte bij de Musical “Over de Brug”: € 284,80.
b. Een gift wegens een Uitvaartdienst in de Hoofdhof: € 300,00.
Zoals al eerder vermeld is de Diaconie op de hoogte van de opbrengst
van de tentdienst op 11 september.
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,- 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.
Kernteam Beheer & Financiën,
Gerard Gerritsen
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AGENDA
02-11 Open Kerk
15.00 – 16.30 uur
04-11 Verdiepende Geloofsgesprekken, De Hoofdhof
20.30 uur
04-11 Tafeltennistoernooi, de Ichthuskerk
19.00 uur
05-11 Fancy-fair, De Hoofdhof
10.00 – 13.00 uur
06-11 Taizédienst, De Hoofdhof
19.00 uur
06-11 Michaëlsviering, Grote Kerk
19.00 uur
07-11 Vraagmoment voor gemeenteleden aan voorzitter kerkenraad
19.00 – 19.30 uur
07-11 Kerkenraadsvergadering, De Hoofdhof
19.30 uur
09-11 Open Kerk
15.00 – 16.30 uur
09-11 Theologisch Eetcafé, Oosterkerk
18.00 uur
10-11 Lees- en gesprekskring
09.30 – 11.30 uur
11-11 Ontmoetingscafé, De Hoofdhof
21.00 uur
13-11 Jeugdkerk
09.30 uur
13-11 Muziek met een Plus, De Hoofdhof
15.00 uur
13-11 Michaëlsviering/Vesper, Grote Kerk
17.00 uur
16-11 Open Kerk
15.00 – 16.30 uur
25-11 Meet & Eat
16.30 uur
20-11 Land van Verwondering, “Jeugdsoos”
15.00 – 16.15 uur
20-11 Michaëlsviering, Grote Kerk
17.00 uur
23-11 Open Kerk
15.00 – 16.30 uur
27-11 Meet & Eat, Eikenlaan 37, Berkum
27-11 Michaëlsviering/Vesper, Grote Kerk
17.00 uur
30-11 Open Kerk
15.00 – 16.30 uur

KOPIJ DE HOOFDHOF
Het volgende kerkblad verschijnt op 1 december 2022 en bevat
gegevens over de eerste helft van maand december 2022.
U kunt uw kopij inleveren bij de heer J. Wagteveld, Eikenlaan 37,
8024 CA, tel. 45 47 233 tot uiterlijk maandag 21 november 2022.
De redactie verzoekt u vriendelijk uw berichten schriftelijk in te leveren
via e-mail: jaapwagteveld@hotmail.com

